Övrigt
Städning sker 1 gång per hel vecka.
Diskning ingår ej.
Sänglinne och handdukar byts 1 gång
per hel vecka.
In- och utresedagar väljer du själv, utefter tillgång, och kan därför anpassa efter
flygbiljettpriser.
Transfer till och från flygplats samt flygbiljetter ingår ej.
Bokning kan ske tidigast åtta månader
före hyrestidens start.
En delbetalning på 500 kr faktureras
vid bokning. Slutfaktura på resterande
belopp skickas cirka 45 dagar före avresa
och ska vara slutbetald senast 30 dagar
före avresa.
Om avbeställning sker tidigare än 30 dagar före avresa utgår ingen avbokningsavgift utöver delbetalningen.
Glöm inte att se över dina försäkringar i
god tid före avresan!

Rocas Rojas
San Agustín, Gran Canaria

Njut av sol och värme på Hantverksföreningens semesteranläggning!
Stockholms Hantverksförening äger genom en av sina stiftelser fyra semesterlägenheter i
Rocas Rojas semesteranläggning på Gran Canaria. Här finns cirka 400 hus i en eller två
våningar. Husen är fint belägna i ett lugnt grönområde utan störande nattliv – perfekt för
återhämtning! För den som trots allt vill festa är det nästan promenadavstånd till öns vildaste
nattliv bland hundratals restauranger, barer och nattklubbar i Playa del Inglés.
I anslutning till områdets hus finns det mesta i bekvämlighetsväg, som: restaurang, affärer,
frisörer, tennisbanor och pooler. Till stranden är det endast fem minuters promenad.

Prislista Gäller för hyra fr.o.m. 2018-10-01 och tillsvidare. (Med reservation för justering av priser och
bokningsregler.)
Föreningens pensionärer har 20 procent rabatt på hyran året om. Sommarmånaderna maj till
september är lågsäsong på Rocas Rojas – då gäller rabatten för samtliga medlemmar.

Ord. pris

Lågsäsong/
Pensionär

A-huset

2 550 kr

2 295 kr

B-husen (1-4 personer)

3 960 kr

3 168 kr

B-husen (5-6 personer)

5 130 kr

4 100 kr

Varmt välkommen till Rocas Rojas!
Adress: Rocas Rojas, Las Pitas 6, San Agustín

Bokning och
information
Information lämnas via
Hantverksföreningens
kansli, tel. 08-442 78 40
eller via e-post till
info@hantverkarna.se.
Bokning kan endast
ske via telefon och tidigast åtta månader före
hyrestidens start.
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Priserna avser veckohyra
för en lägenhet

Vid området ligger också rehabiliteringsanläggningen Svenska Re, dit medlemmar med
arbetsrelaterade skador kan få remiss.

Läget
Rocas Rojas är beläget i San Agustín på Gran
Canarias södra kust, alldeles bredvis Playa del
Inglés och cirka fem mil från öns huvudstad
Las Palmas med 380 000 invånare.
Kommunikationer
Transfer från Las Palmas flygplats tar cirka 30
minuter. I området finns mycket goda lokala
bussförbindelser. Taxi till Playa del Inglés tar
drygt fem minuter.
Klimat
San Agustín är känt för att ha ett pålitligt torrt och varmt klimat. Temperaturen är vanligtvis jämn utan besvärande hetta. Antalet regnfria dagar per månad ligger mellan 23 och 30
i genomsnitt.
Klimat

Dagstemp

Nattemp

Vattentemp

Lägenheterna
De fyra lägenheterna ligger belägna i ett vackert kuperat område. 201B, renoverad 2018, är
belägen i den övre delen av ett terasshus. Lägenheten är inredd för fyra gäster. Den har två
sovrum med dubbelsängar och dubbla badrum med dusch/wc. I vardagsrummet finns en
bäddsoffa. Köket är, liksom de andra större lägenheterna, utrustat med diskmaskin.

Regnfria dgr.

Jan

21°

14°

18°

23

Feb

21°

14°

18°

22

Mar

22°

15°

18°

25

Apr

22°

15°

19°

25

Maj

23°

17°

19°

27

Jun

25°

18°

20°

29

Jul

26°

20°

20°

29

Aug

27°

21°

23°

30

Sep

27°

21°

22°

26

Okt

26°

19°

21°

25

Nov

24°

17°

20°

23

Dec

22°

15°

19°

25

Aktiviteter och nöjen
Vill du göra något annat än att ligga
vid poolkanten och läsa böcker har
du alla möjligheter! I och kring San
Agustín kan du exempelvis: vandra,
dyka, spela tennis eller minigolf, windsurfa och rida. För golfaren finns en fin
18-hålsbana i närliggande Maspalomas.

210B

201B
235B

201A

Den mindre lägenheten, 201A, utgörs av den nedre delen av terrasshuset 201B och är inredd
för två gäster. Lägenheten har ett sovrum och i vardagsrummet finns en bäddsoffa.
210B, renoverad 2017, är belägen i övre delen av ett terrasshus. Den består av tre tvåbäddsrum och har plats för sex gäster. I samband med renovering 2018 har även enplanshuset
235B som har ingång från terrassen fått denna utformning.

