
Andalusië

De Spaanse streek Andalusië heeft een 
adembenemende natuur en uitzonderlijke 
bezienswaardigheden. Het 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 Christelijke cultuur hun plaats 
kregen. Het is ook het punt waar de Atlantische 
Oceaan en de Middellandse Zee elkaar ontmoeten.

Andalusië heeft een rijk erfgoed, waar kunst en 
cultuur hoogtij vieren. 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 ambiance.

Naast de flamboyante steden als Cordoba, Granada 
en Sevilla verkennen 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 uw bucketlist staat.

• Zeer rijk aanbod met bezoek 
aan Sevilla, Jerez de la Frontera, 
Cordoba, Baeza, Ubeda, 
Granada , Antequera, Ronda en 
Malaga

• Flamenco show met diner

• Bezoek Alhambra inclusief

DE EERSTE 5 BOEKINGEN:

-€ 25 per persoon

 03/05/2020 tot 12/05/2020 
 9 dagen

 PRIJS PER PERSOON

 
€ 1930dubbel

 

 
€ 2300single

Inbegrepen: vluchten heen en terug met Brussels Airlines, 
Nederlandstalige begeleiding vanaf Zaventem, alle vermelde 
transfers ter plaatse, overnachtingen in 4* hotels, maaltijden 
volgens programma (halfpension), alle vermelde excursies en 
toegangsgelden, luchthaventaksen en BTW. 

Niet inbegrepen: niet vermelde maaltijden, reis– en 
annulatieverzekering, persoonlijke uitgaven en fooien, 
facultatieve excursies tijdens vrije tijd.  
Reis gegarandeerd vanaf min. 15 personen (max 20 
personen). Formaliteiten: geldige identiteitskaart.
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Dag 1: Brussel - Sevilla (A)
Vlucht naar Sevilla met Brussels Airlines. Bij aankomst transfer 
naar het hotel. Avondmaal en overnachting in hotel Catalonia 
Giralda 4*.

Dag 2: Sevilla (O-A)
Na het ontbijt maken we een eerste verkenning van Sevilla met 
een plaatselijke gids. Vanwege zijn prachtige barokke gevels 
en monumenten is het de mooiste stad van Andalusië en de 
thuisbasis van “Carmen”, “Don Juan” en “The Barber van Sevilla”. 
Veel contrasten domineren het stadsbeeld. Geschiedenis, 
moderniteit, vooruitgang en traditie weerspiegelen het imago 
van deze levendige culturele metropool. Tijdens de rondleiding 
door de stad ontdekken we o.a. de gigantische kathedraal van 
Santa Maria, de derde grootste in Europa. De aangrenzende 
klokkentoren, de Giralda, biedt een schitterend uitzicht over de 
stad. Daarna gaat de excursie verder langs het Plaza de Espana 
en het Maria Luisa-park met zijn prachtige tuinen. We bezoeken 
het beroemde Moorse paleizencomplex Réal Alcazar. Na dit 
bezoek maken we een wandeling doorheen de Joodse Santa Cruz 
wijk, een doolhof van smalle straatjes, terrassen en restaurants. 
Hier voorzien we vrije tijd voor de lunch. ’s Avonds genieten we 
van een flamencoshow met diner. Overnachting in hotel Catalonia 
Giralda 4*.

Dag 3: Sevilla – Jerez de la Frontera - Sevilla (O-A)
Ontbijt. Dagexcursie naar Jerez de la Frontera, de stad van de 
Andalusische paarden en de sherry. We ontdekken het historische 
centrum, de kathedraal en wandelen langs het Moorse fort. 
Daarna bezoeken we een sherrybodega waar ’s werelds meest 
bekende sherry geproduceerd wordt. Hier kunt u ook kennis 
maken met de paardenstoeterij en zijn rasechte Andalusische 
paarden. Evenzo is er de mogelijkheid om één van de grootste 
privécollecties van Picasso te bekijken. In de privégalerij kunt u 
meer dan 150 werken van Picasso, Dali en Miro zien. Avondmaal 
en overnachting hotel Catalonia Giralda 4*. 

Dag 4: Sevilla – Cordoba – Baeza (O-A) 
Na het ontbijt vertrekken we naar Cordoba. In het huidige Cordoba 
leeft het glorieuze verleden nog steeds. We bezoeken er de 
Mezquita en we gaan vervolgens naar het Alcazar de los Reyes 
Christianos. Binnenin zijn o.a. een indrukwekkende collectie 
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. We 
bezoeken het Joodse kwartier, een kluwen van smalle, sfeervolle 
straatjes. Verder naar Baeza. Avondmaal en overnachting in hotel 
TRH Baeza 4*.

Dag 5: Baeza – Ubeda - Granada (O-A)
Ontbijt. Het pad leidt vandaag in de voetsporen van de Nasrid-
bevolking naar Ubeda en Baeza. We starten in Baeza, bekend 
om zijn monumentaal erfgoed en hoofdstad van de olijfolie. 
Baeza staat samen met Ubeda op de werelderfgoedlijst van 
UNESCO. We bezoeken in Baeza het oude stadsgedeelte. Na de 
middag bezoeken we Ubeda. We beginnen ons bezoek aan het 
historisch centrum op Plaza Vazquez de Molina. We rijden verder 
naar Granada. Avondmaal en overnachting in hotel Occidental 
Granada 4*.

Dag 5: Granada (O-A)
Ontbijt. In de voormiddag bezoeken we het Alhambra, Unesco 
werelderfgoed. We bezoeken het Alcazaba, het fort en de 
verdedigingstorens, Generalife, het zomerpaleis met zijn unieke 
tuinen en het Nacaries paleizencomplex. ’s Middags heeft u vrije 
tijd in de oude stad. Wandel zeker eens langs de koninklijke kapel 
en de kathedraal. Avondmaal en overnachting in hotel Occidental 
Granada 4*. 

Dag 6: Granada – Antequera – Costa del Sol (O-A)
Ontbijt. Vertrek naar Antequera. We bezoeken eerst de culturele 
stad van Antequera waar we twee hunebedden terugvinden 
uit de bronstijd, van ongeveer 2500 jaar voor Christus. 
Korte panoramische tour door Antequera met zijn prachtige 
herenhuizen en kerken. Het was ooit de rijkste stad in dit gebied. 
Indrukwekkend is het fort uit het Arabische tijdperk. We rijden 
verder naar de Costa del Sol. Avondmaal en overnachting in hotel 
Alay 4*. 

Dag 7: Ontdekking van Malaga (O-A)
Ontbijt. Malaga is de hoofdstad van de Costa del Sol en werd 
3500 jaar geleden gesticht door de Feniciërs en is het toneel 
geweest van Romeinen, Visigoten, Arabieren en uiteindelijk 
de katholieke vorsten. De oude stad lijkt op een groot 
openluchtmuseum met zijn machtige kathedraal, de smalle 
kronkelende straatjes, pleintjes en groene oases. We pikken 
enkele highlights mee: de kathedraal van Malaga, het Teatro 
Romano en bezoeken het museum van Picasso. Wat ook niet mag 
ontbreken is het stadspark met meer dan twintig verschillende 
soorten palmbomen, het stadhuis, de universiteit en de ‘Bank of 
Spain’. We sluiten de dag af met een wandeling naar Gibralfaro 
en genieten van een prachtig panoramisch uitzicht over de stad. 
Terug naar het hotel. Avondmaal en overnachting hotel Alay 4*.

Dag 8: Ontdekking van Ronda (O-A)
Ontbijt. Dagexcursie naar Ronda. Kort voorbij Marbella begint 
een charmant landschap met de bizarre bergen van Andalusië. 
We ontdekken Ronda, één van de oudste en mooiste steden in 
Spanje. Het is gebouwd op een 780 m hoog rotsachtig plateau en 
wordt dramatisch gesplitst door een 100 m diepe kloof en krijgt zo 
een uniek wild en ruig landschap. Hier is de oude en Andalusische 
traditie en levensstijl tot nu toe grotendeels behouden. De 
bezienswaardigheden liggen allemaal aan de zuidkant van de 
oude stad zoals de staafkerk “Santa Maria Mayor” met zijn 
Moorse kapellen. De belangrijkste attractie is de 18e-eeuwse 
stenen brug die naar de oude stad leidt. Het overspant de 
zogenaamde “Tajo”, waar voorheen de christelijke slaven van de 
Moorse heersers het water moesten dragen. Een andere attractie 
is de oudste arena in Spanje. Ronda wordt beschouwd als de 
geboorteplaats van het stierenvechten. Terug naar de Costa del 
Sol. Diner en overnachting in hotel Alay 4*.

Dag 9: Malaga - Brussel (O-A)
Ontbijt en vrije tijd. We rijden naar de luchthaven van Malaga voor 
onze vlucht naar Zaventem met Brussels Airlines.

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

Andalusië

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