
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Så er Dansk Svømmeunions mastersudvalg klar med et rejse- 
oplæg for masterssvømmerne i de nordiske lande til Masters-
EM i Cadiz den 12-20. september 09. 
 
Cadiz er spaniernes eget foretrukne ferierejsemål og ligger 
på den sydlige spanske atlanterhavskyst, hvor der i sep- 
tember er behagelige 20 og 25 grader døgnet rundt. 
På vestsiden af byen finder du kilometervis af en af Euro- 
pas bedste sandstrande. 
Cadiz er en gammel fæstningsby, og har et utal af historiske 
attraktioner indenfor den store bymur, som omkranser hele 
den gamle bydel med dens charmerende små snævre 
gader. 
Vi har til de nordiske deltagere valgt to hoteller, som ligger 
supergodt i forhold til stranden og i gå-afstand fra svømme- 
stadionet for EM-konkurrencerne. 

 
1. Rejseplan  
Vi har lavet en fuld pakkeløsning fra København til hotellerne 
i Cadiz (Løsning 1). Men betingelserne for gruppebilletter 
med europæiske flyselskaber er meget hårde og prismæs- 
sigt ringere end det, du selv kan bestille til via internettet. 
Derfor giver vi dig mulighed for selv at bestille flybilletten, 
mens vi sørger for videre transport. (Løsning 2+3).  
 
Vi tilbyder fire forskellige løsninger, som giver dig størst 
mulig fleksibilitet for deltagelse ved EM i Cadiz. 
Med mindre du deltager på vores rejsetilbud fra København 
til Jerez de la Fronterrra via Barcelona, tager tilbuddene ud- 
gangspunkt i, at du køber din egen flybillet over internettet. 
 

1. Du bor på et af vores hoteller + bustransport mellem 
lufhavn i Jerez og hotel + flyrejse (CPH -Jerez) 

2. Du bor på et af vores hoteller + bustransport mellem 
lufhavn i Jerez og hotel 

3. Du bor på et af vores hoteller + bustransport mellem 
lufhavn i Malaga og hotel 

4. Du bor på et af vores hoteller og finder selv vej til 
hotellet. 

 
Fra lufthavnen i Jerez de la Fronterra er der ca. 20 minut- 

 
 

 
 
 

 
 



ters kørsel ind til vores hoteller, mens der fra Malaga er ca. 3 
timers kørsel ind til vores hoteller i Cadiz. 
 
Flyrejse fra København (Kastrup Lufthavn) til Jerez de la Fronterra via Barcelona  
 
Lørdag den. 12. september 2009  
08:30-11.20 København (CPH)  / Barcelona JK 032 
12.30-14.15 Barcelona-Jerez – JK 6632  

 
Søndag d. 20. september 2009  
14.50-16.25 Jerez-Barcelona – JK 6633 
18.35-21.30 Barcelona-København (CPH) JK 031 
 
Pris: DKK 3.450,00 inklusive skatter og afgifter. 
 
Transport mellem lufthavn i Jerez de la Fronterra og hoteller 
Vi sørger for ved en ca. budgetpris på DKK 150,00, at alle uanset flyselskab og hvilket nordisk land, de 
kommer fra, bliver transporteret fra lufhavnen lige nord for Jerez de la Fronterra til vores hoteller i Cadiz 
lørdag den 12. september og den modsatte vej søndag den 20. september. Vi skal blot vide, hvornår du 
ankommer til Jerez de la Fronterra, og hvornår dit fly afgår på hjemturen. Når vi har overblik over hvornår 
den enkelte deltager ankommer til Jerez de la Fronterra vil vi melde den endelige pris for busturen ud, men 
forventer ikke at den afviger væsentligt fra ovennævnte budgetpris, som til enhver tid også er kostprisen for 
transporten frem og tilbage 
 
Transport mellem lufthavn i Malaga og hoteller 
Vi har kigget på gruppebilletter til Malaga, men har fundet dem dyrere og med meget skrappe betingelser. 
Ved en simpel søgning kan man finde rejser, som kan bestilles via internettet helt ned til omkring 1500 
kroner tur/retur fra København til Malaga, og det er væsentlig billigere end de rejsetilbud, vi har kunnet opnå 
via vores rejseagent. Derfor tilbyder vi kun bustransport til og fra Malaga. 
 
For en budgetpris på ca. DKK 350,00 sørger vi for, at alle uanset flyselskab og hvilket nordisk land, de 
kommer fra, bliver transporteret fra lufhavnen i Malaga til vores hoteller i Cadiz lørdag den 12. september og 
den modsatte vej søndag den 20. september. I Malaga er der opsamling i fælles bus med afgang, når det 
sidste fly lander den 12. september og vi sørger for at du kan være i luftnavnen i Malaga den 20. september 
når den første deltager skal af sted med sit fly. Det kan godt betyde, at nogle af deltagerne skal vente nogle 
timer. Men der er rig mulighed for at shoppe eller være turist i Malaga indtil ens eget fly afgår i løbet af 
dagen. Også her bliver transporten arrangeret til absolut kostpris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Hotellerne 
Vi har booket i alt 80 hotelsenge på Hotel 
Cadiz Plaza 800 m fra svømmestadion og 
Hotel Regio 2 ca. 2 kilometer fra svømme- 
Stadion. 
 
Føler du, at 2 km er for langt at gå, kan du 
tage en bus, som kører hele tiden på byens  
gennemgående hovedgade lige op til 
svømmestadion. 
 
 
Hotelsengene fordeler sig således: 
 
Hotel Cadiz Plaza: 
10 dobbeltværelser 
6 lejligheder á 5 personer: 
 
Hotel Regio 2: 
15 dobbeltværelser 
 
 
 
Hotel Cadiz Plaza 
Glorieta Ingeniero La Cierva, 3  
11010 Cádiz  
Tlf no: +34 956 079 190 
FAX: +34 956 079 148 
http://www.hotelcadizplaza.com/inicio.html 
 
Hotel Cadiz Placa er et 3-stjernet familiedrevet hotel 
med en exceptionel beliggenhed lige ud til Victoria- 
Stranden. Alle lejlighederne er udstyret med 26” HD- 
Ready TV, stue med sengesofa, et soveværelse, 
køkken, højhastighedsinternet, air-condition og en 
terrasse.  

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

http://www.hotelcadizplaza.com/inicio.html


Hotel Regio 2 
AVENIDA DE ANDALUCÍA, Nº 79  
11008  CÁDIZ  
Tlf:  +34 956 253008 
Fax: +34 956 253009 
http://www.hotelregio2.es 
 
Hotel Regio 2 er et familiedrevet hotel med 25 års 
erfaring, og med en meget central beliggenhed på 
hovedgaden i Cadiz,100 meter fra stranden og ikke 
langt fra den gamle og historiske del af byen. 
Alle værelserne på hotellet har fået ny møblering i 
2008, som er designet eksklusivt  for hotellet.  
På hvert værelse er bl.a. air-condition, safe, minibar 
og internetopkopling. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.hotelregio2.es/


3. Priser  
Flybillet København (CPH) - Jerez de la Fronterra tur/retur i henhold til 
ovensnævnte rejseplan: DKK 3.450,00 
Transport t/r  mellem lufthavnen i Jerez de la Fronterra og vores hoteller i Cadiz: ca. DKK 150,00 
 
Transport t/r mellem Lufthavn i Malaga og vores hoteller i Cadiz: ca. DKK 350,00 
 
 
Hotel ophold pr. person 12/9 til 20/9 iht. ovenstående: (8 overnatninger) 
Hotel Regio 2:  DKK 3.995,00 
Hotel Cadiz Plaza (lejligheder ekskl. morgenmad 50,- pr. dag):  DKK 3.895,00 
Hotel Cadiz Plaza (Dobbeltrum ekskl. morgenmad 50,- pr dag):   DKK: 5.195,00 
  

 
 
 
4. Tilmelding  
Afhængig hvilken løsning du vælger, skal du betale følgende depositum: 
 

1. Du bor på et af vores hoteller + bustransport mellem 
lufthavn og hotel + flyrejse (CPH –Jerez) – Løsning 1 DKK.   2.350,00 
 

2. Du bor på et af vores hoteller + bustransport mellem 
lufthavn og hotel – løsning 2-3   DKK     1.850,00 
 

3. Du bor på et af vores hoteller – løsning 4  DKK.    1.500,00 
 
 
Restbeløbet skal indbetales senest 15. juli 2009. 
  
Tilmelding til Ken Andersen, Mastersudvalget / Dansk Svømmeunion:   ken@livredningskurser.dk 
Senest den 1. juli 2009 
 
Indbetaling til følgende bankkonto:  
 
Danske Masters konto: reg.nr. 5015 konto nr. 0001168692 
IBAN nr. DK6850150001168692 – BIC/Swiftcode: JYBADKKK 
HUSK at skrive hvem indbetaler er!! 
 
Yderligere information kan fås hos 
 
Alex Nielsen: Mail: alex@szczecin.top.pl eller tlf: +48 605 581 531. 
 
Vi har bestilt 40 flysæder, så tilmelding sker selvfølgelig efter ”først til mølle-princippet” - både hvad angår 
flysæder og hotelværelser. 
 
 
På vegne af Mastersudvalget i Dansk Svømmeunion  
 
 
Alex Nielsen og Ken Andersen 
 

mailto:ken@livredningskurser.dk
mailto:alex@szczecin.top.pl


Leje af bil  
EM-Svømmestadionet ligger i tæt be- 
bygget område i starten af byen. 
Rundt om svømmestadion findes kun et 
begrænset antal parkeringspladser  på  
nord- og bagsiden på ca. 75 parkerings- 
pladser. Med 5-6000 deltagere vurderer 
vi, at behovet for parkeringspladser vil 
være mindst 10 gange så højt under EM. 
 
Hvis du lejer en bil, vil det således være 
en daglig kamp at få en parkeringsplads 
til din bil – og der findes ingen større 
parkeringsanlæg i nærheden. Du vil 
derfor sandsynligvis skulle gå adskillige 
kilometer mellem din parkerede bil og 
svømmestadion. 
 
Hvis du vil undgå en stor ekstraregning, 
skal du endvidere sørge for en god for- 
sikring uden selvrisiko. Trafikken i Cadiz er 
tæt og består af små biler, som parkeres 
ekstremt tæt. Under vores rekogniserings- 
tur i efteråret 2008 har vi sjældent set så 
mange bulede biler på en gang 

 

 


