
 Soldager store deler av året. 
 Meget godt egnet til feriereiser for 

seniorer. 
 Stor og lys matsal med innholdsrik buffè til  

frokost, lunsj og middag.  
 Tilrettelagte utearealer for aktiviteter. 
 Sansehage og turstier. 
 Kafé  
 Guidede turer til nærliggende 

severdigheter.  
 Daglig buss til stranden. 
 Underholdning de fleste kvelder. 
 Tilbud om frisør, fotpleie og aromaterapi.  
 Tilbud om fysioterapi med norsk rekvisisjon. 
 Legehjelp og sykepleie tilgjengelig 24 timer i  

døgnet. 
 Utendørs og innendørs basseng. 

 

 
Reiseledere:  
Ruth M. og Anders Sande  
& Ingjerd O. og Arnold Skaatan  
fra Skåre menighet. 

 

2019: 
    
 

Seniortur til  

Solgården i 
Spania 
 

I REGI AV SKÅRE MENIGHET  
og SOLGÅRDEN, Costa Blanca SPANIA 
 

 
 

2 uker: 30. april – 14. mai 2019 
 

 
 



Ønsket for denne turen er at seniorer 
kan få oppleve en tur til varmere strøk 
i trygge omgivelser med reiseledere 
fra menigheten vår. Bli kjent med nye 
mennesker og forhåpentligvis etablere 
varige vennskap. fra Solgårdenil Middelhave 
 

 
Felles hygge med forfriskninger 
 
Vi ønsker nok en gang å tilby tur for seniorer i byen 
vår. Det er reiseledere fra Skåre menighet. 
 
Turen er et tilbud til mennesker som av ulike 
grunner ikke kan eller ønsker å reise alene. Vi 
ønsker å holde sammen som gruppe. Solgården  

har ulike aktiviteter og tilbud som alle kan benytte. 
Sjømannskirken har et tett samarbeid med 
Solgården og tilbyr andakt 3 morgener i uken. I 
tillegg har Minnekirken gudstjeneste hver søndag. 

Er dette noe for deg? 
 
Pris ca. kr 18.000,-. Forbehold om prisendring.  
 
Dette inkluderer fly, transfer, full pensjon og 
reiseleder. Utflukter er ikke inkludert. 
 
Du vil bli hentet og brakt tilbake til døren hjemme 
hos deg selv . 
 
Depositum kr. 5.000,- betales innen 1. desember. 
 
 
Meld deg på: 
Påmeldingsfrist er 1. november.   
Minimum 22 stykker. 
Bindende påmelding til Haugesund kirkelige 
felleskontor: 52809500 
 
Det er mulig å søke om økonomisk støtte til turen 
for dere som bor i  Skåre menighet. 
Kontakt diakon Lisbeth S. Haaheim (93415418) 
dersom du vurderer å søke om støtte. 
 
Arr.  Skåre menighet 

og Solgården Costa Blanca SPANIA 
 


