
Program för Februari 2019 Los Nordicos, AHN-CN, 
Almuñecar 

 

Fasta aktiviteter varje vecka 
 

Golf spelas på Motrils golfbana Los Moriscos måndagar med början kl 09:00. Vi samlas 

senast 8:45.  

Stickeklubben Tina träffas varje tisdag från kl 13:00  på Arrayanes, vi stickar och virkar och 

umgås med varandra.  

Bingo spelar vi på tisdagar kl 15:30-16:30 på China Sol. Ta med en kasse till alla vinster! 
(OBS! bingon är endast för våra medlemmar ta med ditt medlemskort).  

Boule spelas på Pensionistan onsdagar och söndagar kl 11:00 med efterföljande tapas för 

sugna.  

Biblioteket på Mariote har öppet alla onsdagar mellan kl 16:00-17:00, här kan du låna böcker 

och även filmer.  

Expeditionstid på tisdagar mellan kl 14:00-15:15. 

Vår expedition hittar du på China Sol "salongen", (vid bankomaten) 

Här kan du komma och lösa medlemskort, anmäla dig till och betala resor. Eller bara komma 

förbi och prata lite. 

Klubbkvällar har vi på onsdagar på China Sol som startar med mingel i baren kl 17:00 
och något program kl 17:30. 

 

  Klubbkvällar  

6 feb- Hälsa och livsstil, Ann-Marie Bönström föreläser om hur du kan förändra din 

livsstil eller bara må bra! 

 

13 feb- Blues, Soul och Jazz, Musikunderhållning med Bill Ó Haire 

 

20 feb- Dialog med medlemmarna + om hemsidan + hemligt gäst 
 
27 feb-El Camiño - Europas äldsta turistväg.  Upplevelser och bildvisning med 
Jan-Erik Dahlqvist  

 

 

  Resor i Februari! 

9 Februari- Itrabo, besök med lunch hos Mette Line Sandborg. Vi får en inblick i hur 

det är att leva i en liten by och dessutom vara utlänning. Paella och vin som är 

hemlagad på plats. Anmälan och betalning senast 30 januari. OBS, Nytt datum! 

 

15 feb- Setenil de las Bodegas. Besök på Rio Frio med caviar och cava smakning 

tillsammans Elisabeth Hodneland. 

 

26 Februari- Granada, Annelie Andersson visar oss sitt Granada. Stadsvandring med 

stopp på hennes favoritställen.  

 

21 feb- Sierra Nevada, vi reser högst upp på berget och hoppas på sol och varma 

vindar. Skidåkning för de som vill och bar häng i backen för övriga. Resan ställs in 

eller flyttas om vädret inte är som vi vill! 

 

 
Läs mer under fliken ”Resor”i pärmen eller på hemsidan. www.losnordicos.com  

(klicka vidare till den nya sidan så får du uppdaterad information) 

http://www.losnordicos.com/

