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€ 1690 Andalusië witte dorpen, natuur & cultuur 

Dinsdag 24 april tot 1 dinsdag mei 2018 | 8 dagen 

• Adembenemende natuur, rijke cultuur en architectuur 
• Inclusief bezoek aan het Alhambra 
• Toppers Córdoba en Granada, één en al Moorse schittering 
• Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele 

Andalusië in het zuiden van Spanje is de op één na grootste autonome 
regio van Spanje die zich uitstrekt over 8 provincies. Het is een brug 
tussen Afrika en Europa waar de Moorse en de Christelijke cultuur hun 
plaats kregen. Het is ook het punt waar de Atlantische Oceaan en de 
Middellandse Zee elkaar ontmoeten. 
 
Het is de regio met een rijk erfgoed, waar kunst en cultuur hoogtij vie-
ren. Waar kronkelende straatjes ons naar wondermooie uitzichten 
leiden. De streek van de olijven en sinaasappels, van de pittoreske 
witte dorpjes die tegen de berghellingen aanleunen, van de bergen en 
valleien, van de flamenco, de tapas, de gezellige terrasjes en de ambi-
ance. 
 
Naast de flamboyante steden als Cordoba, Granada en Sevilla verken-
nen we kleinere stadjes en plaatsen met parels van architectuur. We 
komen tot rust in de natuur en genieten van de gastronomie en de 
sfeervolle avonden. 
 
Een reis met heel veel afwisseling. Een bestemming die wellicht al lang 
op jouw bucketlist staat.  
 

 

in dubbel € 1690 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 15 personen (max 25 per-
sonen). Vermelde prijzen zijn richtprijzen. 

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid. Be-
houdens afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele verho-
ging van luchthaventaksen, vergoedingen en fooien, toe-
ristenbelasting in het buitenland, de vrije uitstappen. 
Indien bepaalde omstandigheden het niet toelaten (bv 
klimaat, wegenwerken, ...) kan het reisprogramma wor-
den aangepast.  

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug  
- Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele en lokale gids 
- Alle transfers ter plaatse 
- Verblijf in hotels volgens programma 
- Maaltijden volgens programma (half pension + 4 lunches) 
- Inkomgelden volgens programma 
- Luchthaventaksen en BTW 
 
Niet inbegrepen:     
- Niet vermelde maaltijden   Toeslagen: 
- Reis– en annulatieverzekering  - Transfert vanuit Lochristi 
- Persoonlijke uitgaven       naar Zaventem: € 30 pp.  

€ 1990 in single 
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Andalusië witte dorpen, natuur & cultuur 

Dinsdag 24 april tot dinsdag 1 mei 2018 | 8 dagen 

Een uitgebreid programma vindt u op: 
www.alleenreizenden.be 

Of contacteer ons:   T 09 395 06 06 
info@alleenstaanden.be 

Dag 1: Brussel - Sevilla (A) 
Bij aankomst in Sevilla kort na de middag transfer naar het 
hotel en lunch voor eigen rekening. Eerst verkenning van de 
stad met een plaatselijke gids. Een bezoek aan het museum 
van de Flamencodans sluit onze eerste namiddag Andalusië af. 
Dineren doen we in een restaurant in de omgeving van het 
hotel met uitzicht op de Guadalquivir Rivier. Overnachting in 
hotel … . 

 
Dag 2: Sevilla (O-M-A) 
Na het ontbijt zetten we onze verkenning van Sevilla verder 
met een bezoek aan de 12e eeuwse Torre del Oro of Gouden 
Toren. We bezoeken het beroemde Moorse paleizencomplex 
Réal Alcazar. Na dit bezoek maken we een wandeling door-
heen de Joodse Santa Cruz wijk, een doolhof van smalle 
straatjes, terrassen en restaurants. Hier voorzien we vrije tijd 
voor de lunch. In de namiddag bezoeken we de Kathedraal van 
Santa Maria de la Sede. Avondmaal in een restaurant in de 
omgeving van het hotel.  

 
Dag 3: Sevilla - Arcos de la Frontera - Jerez - Sevilla (O-M-A) 
Na het ontbijt rijden we naar Arcos de la Frontera, één van de 
mooiste witte dorpen gelegen in de bergen van Cadiz. We 
nemen de tijd om rustig rond te wandelen en lunch. Daarna 
rijden we verder naar Jerez de la Frontera, bekend om zijn 
paarden, de flamenco en vooral om zijn sherry. Na een ver-
kennende wandeling bezoeken we een sherrybodega want in 
deze streek wordt 's werelds meest bekende sherry geprodu-
ceerd. We rijden terug naar Sevilla voor avondmaal en over-
nachting. 

 
Dag 4: Sevilla - Cordoba (O-A) 
Na het ontbijt vertrekken we naar Cordoba. We bezoeken er 
de Mezquita en we gaan vervolgens naar het Alcazar de los 
Reyes Christianos. Binnenin zijn oa. een indrukwekkende col-
lectie van Romeinse mozaïeken en baden te bewonderen. Ook 
de tuinen met hun vijvers en fonteinen, de gezellige patio en 
de paardenstallen van het kasteel zijn enorm de moeite 
waard. De wandeling brengt ons vervolgens naar Puerta del 
Puente en Puente Romano. We bezoeken het Joods kwartier, 
een kluwen van smalle, sfeervolle straatjes. Lunch voor eigen 
rekening gedurende het programma. Dineren doen we in de 
omgeving van het hotel. Overnachting in hotel … . 

 
Dag 5: Cordoba - Baeza - Ubeda (O-M-A) 
Na het ontbijt rijden we naar Baeza, bekend om zijn monu-
mentaal erfgoed en als hoofdstad van de olijfolie. Baeza staat 
samen met Ubeda op de werelderfgoedlijst van Unesco.      

We bezoeken in Baeza het oude stadsgedeelte. Lunch in Bae-
za. Na de middag bezoeken we Ubeda. We beginnen ons be-
zoek aan het historisch centrum op Plaza Vazquez de Molina. 
Vervolgens gaan we naar Hospital de Santiago buiten de stads-
muren, een van de meest symbolische gebouwen van de stad. 
Avondmaal en overnachting in hotel … . 

 
Dag 6: Ubeda - Guadix - Granada (O-M-A) 
We verlaten Ubeda en rijden naar Guadix bekend door de 
grotwoningen. Lunch. Na de middag rijden we naar Granada 
en nemen onze intrek in hotel … . Vrije tijd. In de late namid-
dag maken we een wandeling in Paseo de los Tristes. We wan-
delen verder over de brug Puente del Aljibillo tot bij Fuente 
del Avellano waar ons opnieuw een wijds uitzicht wacht op de 
omgeving. We sluiten deze dag af in een Tapasbar op de Paseo 
de los Tristes met overheerlijke tapas en een goed glas wijn. 
Overnachting in hotel … . 

 
Dag 7: Granada (O-A) 
In de voormiddag bezoeken we het Alhambra, Unesco werel-
derfgoed. We bezoeken het Alcazaba, het fort en de verdedi-
gingstorens, Generlife, het zomerpaleis met zijn unieke tuinen 
en het Nacaries paleizencomplex. Na de lunch nog enkele ver-
dere bezoeken met oa. de renaissance kathedraal, ... .  Diner 
in “The Temple of the Flamenco”.  Na het diner nog een korte 
wandeling doorheen de verlichte Albaicin wijk.  
 
Dag 8: Granada - Nerja - Malaga - Brussel (O-A) 
Na het ontbijt rijden we naar Nerja. Bezoek aan de El Salva-
dorkerk en daarna vrije tijd. Ga zeker eens lunchen op het 
Burriana strand in Restaurante Ayo en bestel de paella. Daar-
na gaan we richting Malaga waar we nog enkele highlights 
meepikken. De kathedraal van Malaga, het Teatro Romano en 
het museum van Picasso. We sluiten deze reis af met een ge-
zamenlijk diner in Malaga alvorens naar de luchthaven te rij-
den voor onze avondvlucht naar Zaventem.  
 
 

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 

 


