Oppsummering fra medlemsmøte om Spaniatur
På klubbkvelden den 28.02.19 hadde vi besøk av vår turoperatør for Spaniaturen til høsten, Sven Åge
Andersen. Han viste oss bilder fra området vi skal til, hotellet og ga oss praktisk informasjon om
hvordan han legger dette opp, samt svarte på spørsmål. Først og fremst er det viktig å påpeke at
dette er en ”pakkereise”, dvs et opplegg der vår turoperatør ordner både transport, flyreise og
hotellopphold. En fordel med dette er at reisen sorterer under dekningene til Reisegarantifondet. For
vår del innebærer det at det meste allerede er tilrettelagt og at vi kan konsentrere oss om å kjøre
motorsykkel og kose oss.
Sven kommer etter nærmere avtale med bilen til NAF MC Oslo sitt klubbhus og vi møter opp med
motorsykkelen. Dette skjer enten lørdag 19/10 eller søndag 20/10 helgen før vi reiser med flyet. Du
må gjerne komme med full tank. Motorsyklene blir innplassert i bilen i forhjulstøtte og stroppet fast.
Nøkkelen skal stå i og mc’en skal ikke låses.
Kofferter kan ikke sitte påmontert mc’en under transport, men det er plass i bilen til å legge de igjen.
Ta evt. med noe å legge rundt koffertene for å sikre seg mot eventuelle «skrubbsår», for eksempel et
gammelt håndkle. Det gjøres dog unntak for de største MC’ne som Harley og Goldwing med
integrerte kofferter da disse må transporteres i lengderetning da de tar litt større plass.
Det er viktig å merke seg at kofferter ikke kan inneholde kjøreutstyr eller annen bagasje med
unntak av hjelm. Hjelmen kan legges igjen inne i en av koffertene. Det kan da være lurt å legge den i
en hjelmpose. Kofferter som du eventuelt sender med bilen må merkes med navn.
Resten av kjøreklærne tas i koffert og med på flyet. Vi har alle 2 x 20 kg bagasje hver inkludert i
billetten.
Det er verdt å merke seg at alt som fraktes i lastebilen er å anse som gods, og Sven har ansvaret for
dette på turen. Vi kan derfor ikke plassere ting i bagasjen som det kan bli problemer med over
landegrensene. Han vil i denne forbindelse trenge kopi av våre pass, vognkort, flybilletter samt en
fullmakt i forbindelse med tollklarering av godset i bilen.
Bilen vil være utstyrt med en GPS tracker, og vi vil få tilsendt en link til en nettside hvor vi kan følge
den på veien. De kjører i ca. 20 timer når de kommer i land i Kiel, står i ro ca. 9 timer, for så å kjøre
ytterligere ca. 20 timer. Bilen vil stå på en overvåket og avstengt plass og vente på oss til vi kommer
og henter mc’ene.
Sven står for bestillingen av flybilletter, og vi har fått opplyst at flyet fra Oslo til Malaga går fredag
25.10.19 kl. 20:00 og vil lande i Malaga kl. 00:05. Vi blir fraktet med buss til hotellet i Almunecar, som
ligger ca. 9 mil lenger øst. Lørdag morgen ca. kl. 10:00, etter frokost, går vi de ca. 10 minuttene til
parkeringsplassen og losser av mc’ene. Etter dette parkerer vi i hotellets egen avlukkede
parkeringsplass som ligger under hotellet. Sven & co har allerede kjørt i området noen år, og vil
formidle ruteforslag til oss. Vi vil belage oss på å kjøre noen fellesturer i grupper, men det er fritt
frem for den enkelte deltaker å kjøre på egen hånd dersom dette er mer ønskelig.
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I Almunecar finnes det mange gode restauranter og hotellet får også skryt av tidligere gjester.
Temperaturen ligger angivelig på rundt 25-28 grader. Frokost er inkludert på hotellet som både har
eget basseng på taket og SPA fasiliteter for de som ønsker det. Det er kort vei til stranden og annet vi
måtte ønske å se i området. Vi skal nok klare å kose oss hele uken.
På fredag 01.11.19 laster vi mc’ene opp på bilen igjen for hjemtransport. Vi spiser en felles buffet på
hotellet før vi blir fraktet til Malaga for å ta flyet hjem. Flyet går ca. kl. 20:00 og vi lander i Oslo ca. kl.
00:10. Sven kommer så med bilen til vårt klubbhus enten tirsdag 05.11.19 eller onsdag 06.11.19, og vi
losser av mc’ene.
Eksakte tider for lasting og lossing vil vi komme tilbake til når det nærmer seg.
Ellers er det greit å notere seg at du bør ta med reiseforsikring, helsetrygdkort, NAF kort m.m. Du
trenger ikke internasjonalt førerkort eller grønt kort fra ditt forsikringsselskap.
Vi satser på å få til et lite planleggingsmøte med alle påmeldte ca. en måneds tid før vi reiser hvor vi
vil komme tilbake med mer informasjon og eksakte tider.
Har du noen spørsmål om turen kan du kontakte oss på tur@nafmcoslo.no
Husk at det er førstemann til mølla som gjelder for å få plass!
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