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Leilighetene på dette koselige anlegget er store og har to sove-
rom, eget kjøkken, bad og oppholdsrom. På området finnes det 

resepsjon, oppvarmet innendørs svømmebasseng, 
treningsrom, squashbane, petanquebane og restaurant. Det er 
mulighet for å bestille frokost eller halv/helpensjon for deler av 
eller hele oppholdet. Anlegget ligger ikke langt fra Den norske 

Sjømannskirke i Calahonda, mellom Malaga og Marbella. Det er 
butikker i nærheten og ca. 15 min å gå til 

stranden (en kilometer unna). 
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D
et er med begeistring vi nå 
tilbyr et helt nytt og spen
nende langtidsopphold, 
spesielt tilrettelagt for våre 

godt voksne lesere, sier sjef redaktør 
Anne Marit Hjelme. Fra høsten 2014 
kan du tilbringe fire, seks eller åtte 
uker på vårt VIOVER60RESORT 
på den vakre spanske solkysten. Et 
tilbud som er spesielt tilpasset deg 
over 60 år og våre lesere.

– Vi ønsker å gi leserne våre et me
ningsfullt opphold i varmere strøk 
om høsten og vinteren, og vil ha 
flyavganger fra ulike steder i Norge 
hver måned fra november til april. 
Mange er alene og føler seg ensom og 
isolert i mørketiden. Noen gruer seg 
for å reise ut i verden på egen hånd, 
andre blir rastløs uten aktivitets
tilbud. Vi vil bidra til å berike livet 
til flere. På vårt resort vil du få hver
dager med fysisk og mental aktivitet, 
og et omsorgsfullt fellesskap. VIOVER60RESORT er stedet for 
læring og utvikling, hvile og moro sammen med like sinnede, 
forteller Hjelme.

Våre lesere er mangfoldige og har ulike behov og ønsker. For 
å imøtekomme dette etablerer vi et resort der vi kan gi et vari
ert tilbud. Vi har valgt området Malaga/Marbella, og kan tilby 
innendørs oppvarmet svømmebasseng, squashbane, gode tre
ningsfasiliteter og møterom for godt samvær og ulike fritids
aktiviteter. Kvalitet og trygghet er stikkord for oss. Sol og bading 
blir enda bedre når en får bruke hodet og kroppen også. Vi tror 
mange får økt livskvalitet og bedre helse av å gjøre ting sammen 
med andre i vakre omgivelser. Å bidra til økt livskvalitet og 

Livskvalitet på den spanske solkysten
Drømmer du om å tilbringe deler av høsten og vinteren i sol og 
varme? Lære noe nytt? Nyte livet? Få nye venner? Komme i form? 
Da er VIOVER60RESORT stedet for deg.

Hva er VIOVER60RESORT?
n Langtidsopphold for VIOVER60s lesere
n Fasiliteter tilrettelagt for godt voksne
n Sosiale fellessamlinger
n Ulike helse- og livsstilstilbud
n Spennende kurs- og læringstilbud
n Fritidsaktiviteter ute og inne
n Foredrag/underholdning
n Norske guider og gjesteverter
n Norske tv-kanaler
n Trådløst internett

PÅMELDING – bestill nå!
4 uker fra kr 9.900,-
6 uker fra kr 11.900,-
8 uker fra kr 14.450,-
Enkeltromstillegg.
 
Tlf. 23 89 64 70. E-post: viover60resort@allertravel.no
Gå inn på www.allertravel.no/vo60 og få mer info om 
avganger og hva prisen inkluderer.

VIOVER60RESORT 
«Crown Resort Club Marbella»

livsglede for våre lesere er vårt overordnede mål, understreker 
Hjelme. Og legger til at VI OVER 60s visjon nettopp er nytte, 
glede og inspirasjon. – Vi er ikke bare et magasin, vi er en tilby
der av innsikt og opplevelser på flere områder. Et opphold på 
VIOVER60RESORT vil gi et positivt påfyll for mange, garante
rer hun. Og nevner at resortet vil tilby kurs innen maling, mat
laging, språk og yoga. I tillegg til trenings og kostholdsopplegg, 
bassengtrim, sykkel og gåturer, quizkvelder, dans, lesersirkler, 
foredrag og utflukter.

– Vafler og risengrynsgrøt hører også med i en tilværelse i 
solen. For mange handler det jo nettopp om å ha en vanlig hver
dag i et annet miljø, avslutter hun.

Sjefredaktør  
Anne Marit Hjelme
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Fly direkte 
fra Bergen, Oslo, 

Stavanger og Rygge.
4, 6 eller 8 uker til 
KNALLPRISER!
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VIOVER60-vertskap!
Svømmebasseng 
ute og inne! Norske 
tv-kanaler og WiFi. Nyhet!

n MÅLTIDER: Det er ikke inkludert 
noen måltider. Man kan kjøpe målti-
der deler av oppholdet eller for hele 
oppholdet. Dette bestilles gjennom 
vertskapet vårt eller vår reiseleder 
på stedet.

n RESTAURANTER: Det finnes noen 
restauranter ca 4-5 minutters gange 
fra resorten. 

n BUTIKK: Det finnes en nærbutikk 
med det meste av dagligvarer 3 mi-
nutters gange fra resorten. 


