
 

 

 
ALICANTE QUIZ - game, city tour 
 
An original, fun and cultural way of getting to know 
the city of Alicante through this fun game with the 
possibility of winning prizes. It is a tour designed to 
divide groups into teams. Each team will be given a 
map of the city and some questions and tasks to answer and solve. These questions entail some of 
the monuments of the city, its buildings, museums, bodegas where they are given the possibility 
to sample some of the wines. There are also visits to places where the team is invited to try some 
of the typical gastronomy of the area and answer questions in relation. (Turron, Olive Oils, pastry 
etc.)  
The duration of the “game-tour” depends on the time available for the group; approximately 2-3 
hous. The team members will be given coupons to use in the bodegas and stores where 
applicable. In some of the points a guide speaking the group language will be available for 
assistance and any questions the group might have. At the end of the tour the teams will be 
awarded points and the winning team will receive a prize for each of its members.  
PRICE: 25 € p.p  

ALICANTE - Gymkahana lek - by 
sightseeing.  
 
En original, morsom og kulturell måte å bli kjent med 
Alicante by på gjennom denne artige leken med 
mulighet for å vinne premier. Det er en rute designet 
for å dele grupper inn i team. Hvert team vil bli gitt et 
kart over byen og et ark med noen spørsmål og 
oppgaver som må løses. Gjennom spørsmålene blir 
deltagerne invitert til å bli bedre kjent med noen av 
byens monumenter, museer og bodegaeer blandt 
annet. På bodegaen og andre utvalgte steder blir deltagerne invitert til å prøve forskjellige lokale 
produkter som vin, olivenolje, Turron, bakervarer etc. Varigheten på turen kommer and på tiden 
gruppen disponerer - ca. 2-3 timer. Team medlemmene vil bli gitt kuponger for å bruke i bodegaen 
og på de stedene hvor det er aktuelt. På noen av stedene vil en guide som snakker gruppens språk 
være tilgjengelig. På slutten av by-turen vill teamene bli gitt poeng og hvert av medlemmene på 

vinnerlaget vil bli gitt en premie.   PRICE: 25 € p.p. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

CBTs: 

info@costablancatour.com.-     Telfs: +34 607 333 300.-     +34 966 875 486. 
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