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€ 627

v.a.

p.p.

o.b.v. 2 personen, 11 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam
naar Malaga v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 12 dagen.

Reisbeschrijving
Een prachtige autorondreis waarbij u vrijwel geheel Andalusië ziet en de échte
Andalusische cultuur ervaart. De afstanden tussen de plaatsen zijn niet zo groot,
waardoor u voldoende tijd heeft om de diverse bezienswaardigheden te bezoeken.
U verblijft in leuke, soms bijzonder gelegen kleinschalige hotels en zelfs in een
comfortabele grotwoning! Laat u tijdens deze reis meeslepen in de relaxte levensstijl
van de Spanjaarden en geniet!
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HOOGTEPUNTEN
1 Malaga		

6 Cordoba

2 Nerja		

7 Sevilla

3 Granada		

8 Gibraltar

4 Guadix		

1 Malaga

5 Ubeda

DAGbeschrijving
Dag 1: Malaga - Nerja
Na aankomst op de luchthaven van Malaga haalt u uw huurauto op. U rijdt langs de mooie kust
van de Costa del Sol naar Nerja. Nerja staat bekend om zijn Balkon van Europa en het leuke
pittoreske centrum. Onderweg kunt u mooie plekjes van Malaga ontdekken. U verblijft in een hotel
in Nerja of Maro.

Dag 2: Nerja - Motril - Alpujarras Gebergte - Granada
Vandaag staat er een mooie route op het programma. U rijdt langs de kust en vervolgens via
Almunecar en Motril het binnenland in. Via de kronkelweggetjes van het Alpujarras Gerbergte rijdt
u naar Granada.

Dag 3: Granada
U heeft de hele dag om deze schitterende stad te verkennen. Granada heeft u veel te bieden.
Bezoek het oude centrum en het bekendste plein van Granada, Plaza Bib-Rambla. Dit aantrekkelijke plein is omgeven door een ontspannen oase aan 19e eeuwse herenhuizen, cafés, winkels en
bloemverkopers. Het Alhambra is ook een aanrader; het indrukwekkende paleizencomplex met
schitterende tuinen torent boven de stad uit.

Dag 4 en 5: Granada - Guadix

Dag 6: Guadix - Ubeda
Vanaf Guadix rijdt u naar Ubeda, Baeza of Sabiota (allemaal gemeenten in de provincie Jaen).
U kunt door het binnenland rijden of via Jaen. In Ubeda kunt u het oude centrum, het hooggelegen
kasteel en de Parador bezoeken. Ook in Baeza en Sabiota is er genoeg te bewonderen! De vele
historische monumenten van Ubeda en Baeza staan zelfs op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
U verblijft in een hotel in Ubeda, Baeza of Sabiota.

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

Dag 7: Ubeda - Cordoba
Ruim 1,5 uur rijden en u bent in de hoofdstad van het kalifaat Al Andalus, gelegen aan de rivier
de Gualdaquivir, Cordoba. U treft hier een wereldwonder van formaat met een moskee waar
binnenin een gotische kathedraal is gebouwd. Cordoba heeft een wirwar van kleine straatjes met
restaurants waar u in de middag of avond heerlijke tapas kunt eten. U verblijft in een hotel in (de
omgeving van) Cordoba.

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

Vanaf Granada is het een klein uurtje rijden naar het zeer bijzondere dorp Guadix, waar 40% van
de bevolking in grotwoningen woont. Ook voor u hebben wij een dergelijke woning met zwembad
gereserveerd! Hier overnacht u twee nachten. Na aankomst wordt u geïnformeerd over het ontstaan van het dorp en het hoe en waarom van deze grotten.
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DAGbeschrijving - VERVOLG
Dag 8 en 9: Cordoba - Sevilla
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Vandaag rijdt u naar Sevilla, waar u de gehele dag te besteden heeft. Sevilla is één van de mooiste
steden van Spanje met vele bezienswaardigheden en grote pleinen met barretjes en restaurants.
Onze tips:
•
Maak een wandeling naar de halvemaanvormige Plaza España.
•
Bezoek het prachtige Maria Luisa Park.
•
Bezoek de enorme kathedraal met de Giralda.
•
Neem een kijkje in de unieke wijk Santa Cruz.
•
Maak een mooie wandeling langs de rivier en loop één van de bruggen over naar de
Triana-wijk. U kunt door de smalle straatjes slenteren en in één van de honderden kleinschalige restaurants heerlijk eten.
U verblijft twee nachten in een hotel in Sevilla of in de omgeving van Sevilla.

Dag 10: Sevilla - Jerez de la Frontera - Algeciras
Via mooie wegen en langs kleine dorpen komt u in Jerez de la Frontera, de sherrystad. De plaats
ademt de echte Spaanse sfeer uit. U kunt een bezoek brengen aan een van de bekendste bodega’s
van Tio Pepe. Of ontdek de bekende Paardenrijschool. Aansluitend rijdt u in zuidelijke richting, via
de Stierenroute, naar uw hotel in Algeciras met uitzicht op de bekende rots van Gibraltar.

Dag 11: Gibraltar/Algeciras - Torremolinos, Fuengirola of Benalmadena
Na het ontbijt kunt u de Gibraltar bezoeken met de bekende apenrots en Main Street of een Rock
Tour maken. Aansluitend rijdt u langs de kust naar het mondaine Marbella, de stad van de jetset.
Daarna rijdt u door naar Torremolinos, Fuengirola of Benalmadena. U verblijft hier in een hotel.

Dag 12: Torremolinos, Fuengirola of Benalmadena - Malaga

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

Vandaag eindigt uw autorondreis en rijdt u terug naar de luchthaven van Malaga om uw huurauto
in te leveren en terug te reizen naar Nederland.

