
                                                                                

 

 
 

MÅ BRA-RESA med Kitty Seppälä 
Madeira 23-30.10.2023  
 En resa med Svenska Pensionärsförbundet 

 

Höstens aktivitetsresa är en resa där vi sköter om kropp och sinne.  Hälsocoachen Kitty Seppälä 

leder vår resa och Kitty är ett bekant ansikte för många finlandssvenska pensionärer.  Under vår 

vecka på Madeira har vi ett omväxlande program där vi vandrar, simmar i havsbassäng, njuter av 

Kittys ledvänliga stärkande gympa med aktiv stretching.  Om du vill utmana dig själv kan du delta 

mental och emotionell workshop under Kittys handledning. 

Vi bor på 4-stjärniga Hotel Alto Lido, ett modernt hotell med bra läge i utkanten av huvudorten 

Funchal och med promenadavstånd till havsvattenpoolerna. Hotellet har inomhuspool samt en 

uppvärmd utomhuspool och spafaciliteter. Som gäst har du också möjlighet att nyttja gym med 

konditionsmaskiner samt bastu och ett turkiskt bad. Hotellet erbjuder modernt inredda rum och 

lägenheter med balkong.  I alla rum finns Tv, luftkonditionering, telefon, värdeskåp, te-/kaffekokare, 

gratis Wi-Fi, badrum med dusch och hårtork.  Lägenheterna har fullt utrustat litet pentry. Hotellet har 

3 restauranger.    

Madeira, även kallad Atlantens pärla, är en idyllisk ö som tillhör Portugal. Ön är en evigt grönskande 

trädgård i Atlanten och erbjuder sina besökare en storslagen natur med rik blomsterprakt och 

fantastiska vyer. Madeira har ett jämnt och behagligt subtropiskt klimat med ljumma temperaturer 

mellan 18 och 24 grader året runt.  

 

Varmt välkommen! 



                                                                                
                                                                                                                                                                                        

Flygtider:                                                                                                                                                                             

Utresa måndag 23.10.2023 Helsingfors – Madeira   08:00-11:55 med Sunclass Airlines                              

Hemresa måndag 30.10.2023 Madeira – Helsingfors   13:15-20:55 med Sunclass Airlines  

Pris:                                                                                                                                                                                          

€1340, / person i 2-personers dubbelrum.  Tillägg för enkelrum 243 €                                                                                                             

€ 1395,- /person i 2-personers lägenhet.  Tillägg för singelboende i lägenhet 297 €                                                                                                                      

Hotell Alto Lido  https://www.tjareborg.fi/portugali/madeira/funchal/alto-lido  

I priset ingår:                                                                                                                                                                     

Flygbiljett tur och retur, måltid på flyget tur/retur, incheckat bagage, transport från flygfältet till 

hotellet på Madeira tur/retur, inkvartering i dubbelrum på Hotel Alto Lido****, buffetfrukost.                                

Kitty Seppäläs föreläsningar och program.  Reseledning från Svenska Pensionärsförbundet.                                  

Mot tillägg:                                                                                                                                                                             

Måltider (På hotellet kostar halvpension 197,-/person för en vecka. Anmäls vid er bokning).                                                                 

Utfärder och extra program presenteras under tidig höst.                                                                     

Bokningsvillkor: Minimiantal deltagare 27 personer.  Anmälningsavgift 350 €/person. Slutbetalning 

förfaller fem veckor före avresa.  Reservation för program- och prisändringar. Begränsat antal platser. 

Sista anmälningsdag 27 april 2023.                                                                                                           

Avbokningsvillkor: Fram till 27 april 2023 fri avbokning.  28.4–28.9.2023 Anmälningsavgiften. 29.9 –

13.10.2023 50% av resans pris. 14 –19.10.2023 75% av resans pris. Från 20.10.2023 95% av resans 

pris.  Kontrollera att din reseförsäkring är i kraft redan vid bokningstillfället.   

Anmälan till resan till Axtours resebyrå, telefon 018 – 51217 eller per epost groups@axtours.ax   

Du är också välkommen in till oss på resebyrån på Storagatan 14 i Mariehamn för att anmäla dig.  

Vi har öppet måndag – fredag 09:00-16:00. 

Resan görs i samarbete med Tjäreborg och teknisk researrangör är Axtours.ax AB. 
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