
Program för Mars  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 mars- Mats Björkman, pratar om Spanien idag. Nytt program! 

   

13 mars- Juaanma, pop- och rock konsert! Med Spanska inslag. 

 

20 mars- Allsång och musikunderhållning med Lennart Torgeby och Anders Sjödin 

   

27 mars- Vårfest på Venta Luciano! 
 

 

  Resor i Mars! 

7-8 mars- 2 dagarsresa till Cadiz och Jerez. Elisabeth Hodneland tar oss med på en 

spännande utflykt med Kanevalkväll i Cadiz, sherrysmakning och båttur på älven. 

 

14 mars- 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! 

 

21 mars- Malaga, Stadsvandring och muséumbesök med Berit Sollander. 

 

Boulemästerskap för tvåmannalag. 

3 mars- Kvaltvälingar både på stranden och pensionistan. 

 

17 mars- Finaltävlingar på Stranden. 

 

 
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/

