Billig leje af ferielejlighed i Sydspanien: kr. 3.150 pr. uge for
Samvirkende Menighedsplejers personlige medlemmer og
genbrugsfrivillige - i samarbejde med
Idé Huset i Brøndby.

* Spar ca. 2200.- kr. v/ ferie på 14 dage. Lejeprisen er 4250.- kr. pr. uge.
SMP pris 3150.- kr. pr. uge. Plus forbrug og slutrengøring.
* Flere penge at spare ved dette fælles projekt. Bestil din ferie direkte
via www.spanskferie2.dk – eller direkte via mail til
Leif.madsen.idehuset@gmail.com eller via telefon 43 45 21 19. Via din
direkte kontakt til ”Ide Huset i Brøndbyvester”, som ejer lejligheden, sparer
du også bureauprovision, gebyr og de fordyrende mellemled, som nemt kan
blive til mange penge. Se lejekontrakten på www.spanskferie2.dk til normale
betalingsvilkår. Fremsend selv en underskrevet kontrakt, hvor prisen 4.250
kr. "ændres til 3.150 kr. efter aftale med SMP". Henvend jer i forbindelse med
bestillingen til SMP på telefon 36 46 66 66 med oplysning om, at mindst 1 af
rejsedeltagerne (navn nævnes) er personligt medlem af SMP eller frivillig i
Kirkens Genbrug. SMP vil undersøge og bekræfte dette over for Idé Huset. Alt
vedr. bestilling og øvrige forhold vedr. leje af ferielejligheden aftales alene
med Idehuset og ikke med SMP.
Personligt medlemskab af Samvirkende Menighedsplejer koster 300 kr. pr.
år og kan bestilles på tlf. 36 46 66 66.

Idehuset i Brøndby har henvendt sig til SMP og i lighed med andre
organisationer tilbudt os dette samarbejde, hvor vi sammen kan
påskønne og give et skulderklap til personlige SMP-medlemmer og
genbrugsfrivillige, der støtter SMP’s arbejde. Idehuset og SMP ser
rejseoplevelsen som en aktivitet, der kan påskønne den støtte, I giver SMP,
og skabe netværk tværs over kommuner og landegrænser. Med en fast
ferieadresse bliver der noget at tale om og noget at glæde sig til hele året.
Det kan f.eks. handle om musik og kunstoplevelser, spanske vine, natur og
bjergoplevelser, golf og tennis.
De fælles ferieoplevelser vil kunne være med til at igangsætte nye
medlemsaktiviteter og socialt samvær før og efter rejsen til Sydspanien.
Det kan f.eks. være foredrag om oplevelsesmuligheder med tips og
erfaringer. Det kan være rejsebeskrivelser støttet med lysbilleder osv.

Bo og spis med udsigt over Middelhavet”. Se www.spanskferie2.dk
Lejlighed i Mijas Costa i Sydspanien til leje.

Leje 3.150 kr. pr uge, hvilket er 787, 50 pr. person ved max.
deltagerantal 4 personer.
For dem der ønsker mere plads og støre frihed end på et
hotelværelse.
Lejligheden ligger i Mijas Costa mellem byerne Marbella og Fuengirola. Er i
2 etager med 3. værelser, 4. sovepladser plus en udestue og en stor solrig
tagterrasse. Swimmingpoolen ligger lige uden for døren og til stranden er
blot 400 meter, der kan ses fra tagterrassen. Tæt ved ligger gode
indkøbsmuligheder og mange spændende spisesteder. Til Mijas Costa fra
Malagas lufthavn er der ca. 45 km. Flyvetid fra Danmark ca. 3½ time*
Besøg det solrige og eventyrlige Andalusia – Sydspanien. Se
www.spanskferie2.dk find siden download – ferie – rekreation. Her er 15
foto fra vores feriebase – lige til at printe ud.

Se og oplev alt det, som du måske kun har hørt og læst om:
Den gamle bydel i Marbella.
Gibraltar, aberne, svævebanen.
Den store grotte St. Michaels Cave.
Katedralen i Malaga.
La Concepción, Europas største udendørs botaniske have.
Bjergbyen Ronda, en af de ældste i Sydspanien. Oplev historiens
vingesus. Tiden står stille på pladser og tove. Maurerne var
nomader, indtil de fandt Spanien.
Se de stejle gade og spaniernes blomsterglæde.
Oplev Europas største lystbådehavn Puerto Banus.
Nyd, fest, dans glæde, tapas, de små specialiteter, som er en del af
spaniernes hverdag.
Se den største private bonsai samling i Marbella.
Oplev den flotte og meget hyggelige lystbådehavn i Benalmadena.
Tivoli World med underholdning for hele familien.
Oplev spansk malerkunst: Francisco Goya, El Greco, Dali,
Velazquez og Picasso, som blev født i Malaga i 1881. Her ligger
også et Picasso Museet, som er et besøg værd.

