Info: Capileira

Calle Mentidero N°10, Capileira

Inschrijven via mail naar Maryse Alen of via contact op de website
alen.maryse@hotmail.com of maryse@vedic-art.be
Als je, na aanmelding, je voorschot hebt betaald is je inschrijving officieel bevestigd.
Over te maken op rekeningnummer van Alen Maryse Pauline L
IBAN: ES51 3023 0066 41 6461641109
BIC: BCOEESMMO23
Bank: Caja Rural
Adres: Alen Maryse Pauline L
Calle Mentidero, 10
18413 Capileira, Granada, España

Verblijf: zelf te boeken!
Capileira accommodation
Hotel Finca Los Llanos and Casa José are 8 minutes walk uphill from the Vedic Art location. All the
other accommodation is close by.
Hotels & hostals
Hotel Real de Poqueira
Hotel Poqueira II

Hostal Poqueira
http://www.hotelespoqueira.com/
Hotel Finca Los Llanos
https://www.hotelfincalosllanos.com/
Hotel Rural
Alfajía de Antonio
www.alfjiadeantonio.com

Self-catering houses & apartments
1 bedroom
El Gato Negro
http://www.alpujarra-granada.com/
Casa La Fragua
https://www.airbnb.com/rooms/19756938
Casa Amaranta
https://www.airbnb.com/rooms/21748018
Casa Loles
http://www.booking.com/Share-NM106l

2 bedrooms
Casa José
http://www.toprural.com/Casa-rural-alquiler-%C3%ADntegro/Casa-Jos%C3%A9_127163_f.html
Casa Josefa
MM can be MII downstairs. Nice obra shower. Roof terrace. Cement floor. Nice living room with
view.
https://www.homeaway.com/vacation-rental/p8168113#summary
Casa Nicolasa
http://www.espaciorural.com/87/466/Casa_Nicolasa.html
Casa Luna
https://www.airbnb.com/rooms/11444845
Cortijo Los Castaños
http://www.andalucia-natural.com/en/holiday-homes/andalucia/alpujarras/sierra-nevada/35-holidayapartment-castano
3 bedrooms
La Parra
http://www.alorustico.com Casa #1578

Als je verblijf en de cursus bevestigd is, kan je je vlucht boeken!
Bestemming: Malaga
Mogelijkheden: transavia – ryanair – brussels airlines - Vueling
Hoe vroeger je boekt hoe goedkoper!
Aanrader: boek als je kan een vroege vlucht, de rit van Malaga naar Capileira neemt een kleine 2u
2u in beslag, zo hoef je niet aan te komen in het donker en kan je genieten van de mooie rit!
Je kan als je wil in contact gebracht worden met andere deelnemers zodat je samen de vlucht kan
nemen en ook nadien samen de reis kan verder zetten vanuit de vlieghaven.

Transport van Malaga naar Capileira
Verschillende opties:
1) auto huren in Malaga. Om de kosten te drukken kan afgesproken worden met de deelnemers
onderling. (aanrader!) Voor je vertrek krijg je een gedetailleerde reisroute.
2) met de autobus: zie onderstaande link
3) Luchthavenvervoer privé taxi: te bestellen via Maryse!
Van Malaga tot de plaats van bestemming 120€ per taxi. Max 2 personen per wagen. Vanaf
3 personen: kunnen we een minibusje bestellen: 150€ per taxi
Taxi te bestellen bij inschrijving alen.maryse@hotmail.com of maryse@vedic-art.be
www.alpujarra-granada.com/alpujarras-flights-car-hire-and-buses.html

