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9 dagen / 8 nachten
halfpension

Vertrekdatum Prijs per persoon 
(op basis van 2-pers.-kamer)

05 oktober 23 € 1885 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 380

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Malaga - Ronda
We nemen onze vlucht vanuit België naar Malaga, waar we opgewacht worden door onze Premium autocar. Aansluitend rijden we naar 
Ronda waar we overnachten in het ****hotel Maestranza.

Dag 2 • Ronda - Arcos de la Frontera - Jerez de la Frontera
In Ronda bezoeken we het oude stadsgedeelte, heel belangrijk zijn hier de oude Plaza de Toros, de kathedraal van Santa Maria La Mayor en 
natuurlijk het huis van Don Bosco. We gaan vanaf de brug over de Tajo kijken naar het indrukwekkend uitzicht over de ravijn. Na de middag 
bereiken we het witte dorpje Arcos de la Frontera. De charme van Arcos de la Frontera ligt in de smalle straatjes met witgekalkte huisjes. 
Aansluitend rijden we naar Jerez de la Frontera waar we overnachten in het ****hotel Sherry Park.

Dag 3 • Jerez de la Frontera
De belangrijkste gebouwen in Jerez de la Frontera zijn de Kathedraal van San Salvador en het paleisachtige Alcázar. Na de middag bezoeken 
we de makers van Tío Pepe en proeven er van een goede sherry, de specialiteit van deze streek.

Dag 4 • Jerez de la Frontera - Sevilla 
Vandaag rijden we naar Sevilla, de stad van de sinaasappelbomen en heerlijke tapas. Rondrit langs de mooiste plekjes zoals: de Plaza España, 
Park Maria Luisa, de Paviljoenen van de Expo 1929 en 1992. Na de middag geleide wandeling doorheen de joodse wijk ‘Santa Cruz’.

Dag 5 • Sevilla
Na ons ontbijt gaan we verder op verkenning in de hoofdstad van Andalusië. We brengen een bezoek aan de kathedraal, de grootste van het 
Europese vaste land. onze lunch nemen we in één van de vele tapasbars die Sevilla rijk is. Na de middag gaan we verder op verkenning en 
zien we o.a. de Torre del Oro en de arena Maezstranza, de grootste van heel Spanje. We genieten van nog even vrije tijd in de veel gezellige 
straatjes van de oude binnenstad.

Dag 6 • Sevilla - Cordoba
Vandaag rijden we verder naar Cordoba. In Cordoba is de Mezquita, een moskee met als middelpunt een kathedraal, een indrukwekkend 
gebouw. We brengen ook een bezoek aan het fort: Alcázar. Een wandeling over de eeuwenoude romeinse brug Puento Romano mag zeker 
niet ontbreken. Overnachten doen we in het **** Macia Alfaros.

Dag 7 • Cordoba - Granada 
In Granada ontkomen we aan twee zaken niet: het Alhambra en de vele studenten. We maken een geleide wandeling door de Albaicín, de 
oude Arabische wijk van Granada, een doolhof van smalle straatjes en kleine pleintjes. De namiddag staat in het teken van de Alhambra 
paleizen. In de Camino del Sacramento wonen we ‘s avonds een flamencoshow bij. Overnachten doen we in het **** hotel Barceló Carmen.

Dag 8 • Granada - Malaga
Malaga wordt bezocht door toeristen die oude bouwwerken, nostalgische pleinen en de Spaanse cultuur waarderen. De prachtige en sierlijke 
kathedraal werd er tussen de 16e  en 18e  eeuw gebouwd. Tegenover de kathedraal het bisschopplein ‘Plaza del Obispo’, met in het midden 
een oude fontein. Omstreeks de 11e  eeuw werd het fort Alcazaba, op een strategische plek in Malaga gebouwd. We overnachten in het **** 
hotel Palladium Costa del Sol in Benalmadena.

Dag 9 • Malaga - Brussel
We rijden naar de luchthaven van Malaga voor onze vlucht naar België.

HOTELS ****
Ligging: alle hotels zijn goed gelegen op korte afstand van het centrum
Uitrusting: uitstekende hotels met receptie, lift, bar, restaurant en tuin. Alle 
kamers met eigen badkamer met bad/douche, toilet en haardroger, tv, kluis 
en minibar.
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds buffet

INBEGREPEN
• Transfer van bij u thuis naar de luchthaven en terug
• Vlucht Brussel - Malaga (heen en terug)
• Vervoer met een ***** ROYAL CLASS autocar
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 11e dag het ontbijt
• Uitstappen zoals beschreven
• Toegangen: Sherry in Jerez de la Frontera, rondrit Sevilla, wandeling Joodse 

wijk ‘Santa Cruz’, Mezquita van Cordoba, Alcázar van Córdoba, bezoek 
Alhambra, geleide wandeling binnenstad Granada, rondrit Malaga

• Gebruik van draadloze headset
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Bij reservering de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven
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ANDALUSIË BELEVEN
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