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ReisbeschRijving

Deze rondreis is een uitstekende manier om Andalusië te verkennen en alle bekende 
plaatsen te zien waarover u waarschijnlijk al veel heeft gehoord. In korte tijd bieden 
wij u de mogelijkheid vrijwel alle hoogtepunten te zien! Natuurlijk kunt u uw eigen 
tempo bepalen. 

hOOgTePUnTen
 Malaga  Jerez de la Frontera
 Cabra  Ronda
 Cordoba  Torremolinos
 Sevilla  Malaga
 

DAgbeschRijving
Dag 1: Cabra of Antequera
Na aankomst op de luchthaven van Malaga haalt u uw huurauto op, op de luchthaven. U rijdt naar 
het eerste hotel in het mooie Antequera of Cabra. Allebei de steden ademen één en al historie uit.

Dag 2: Cabra/Antequera - Granada - Cabra/Antequera 
Na het ontbijt rijdt u in ca. 1,5 uur naar Granada, de prachtige stad aan de voet van de berg- 
toppen van de Sierra Nevada. Het oude centrum met veel winkels en de statige Ramblas heeft 
veel te bieden. Natuurlijk kunt u ook een bezoek brengen aan het Alhambra, het indrukwekkende 
paleizencomplex met schitterende tuinen dat boven de stad uitkomt. 

Dag 3: Cabra/Antequera - Cordoba - Sevilla
Vandaag rijdt u naar Sevilla. In een klein uurtje rijden bent u in de hoofdstad van het kalifaat Al 
Andalus: Córdoba, gelegen aan de rivier de Gualdaquivir. U kunt uw auto gratis parkeren aan de 
overkant van de rivier en de nieuwe brug over wandelen naar het oude centrum. Hier vindt u één 
van de mooiste moskeeën, waar binnen een gotische kathedraal is gebouwd. Córdoba heeft een 
wirwar van kleine straatjes waar u heerlijke tapas kunt eten. Aansluitend rijdt u door naar Sevilla.

Dag 4: Sevilla
Vandaag heeft u de mogelijk Sevilla te ontdekken. Sevilla is één van de mooiste steden van Spanje 
met veel bezienswaardigheden. Deze stad bruist zowel overdag als ‘s avonds met zijn vele straat-
jes, winkels en grote pleinen. Maak een wandeling naar de Plaza Espana en het prachtige Maria 
Luisa Park met unieke paviljoens. Of bezoek de enorme kathedraal met de Giralda en/of ontdek de 
bijzondere wijk Santa Cruz.

Dag 5 en 6: Sevilla - Jerez de la Frontera
Vandaag rijdt u via mooie wegen en langs kleine dorpen naar de volgende bestemming: Jerez de la 
Frontera. Ook wel bekend als “de Sherry Stad”. De plaats ademt de échte Spaanse sfeer uit. U treft 
hier nog het rustige leven met veel bodega’s, terrasjes en kleine winkels. U overnacht twee nachten 
in een hotel in Jerez de la Frontera. 

Dag 7 en 8: Jerez de la Frontera - Torremolinos, Fuengirola of  
Benalmadena - Malaga 
Dag zeven staat in het teken van de “witte dorpen”. Na het ontbijt rijdt u naar Arcos de la Frontera, 
gebouwd op een enorme rots, met zijn beroemde Parador. U heeft vanaf hier een magnifiek  
uitzicht over de omliggende heuvels en velden. Aansluitend rijdt u door naar Ronda, hoog gelegen 
op een berg en gescheiden door een diepe kloof. U overnacht in Torremolinos, Fuengirola of  
Benalmadena. De laatste dag rijdt terug naar de luchthaven van Malaga voor de terugreis.
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Spanje: Het mooiste van Andalusië 8 dagen

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

o.b.v. 2 personen, 7 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in  
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam  
naar Malaga v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 8 dagen.
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