Spanje: Schatten van Andalusië 8 dagen
in samenwerking met Kras - 1002P

€ 436

v.a.

p.p.

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.

Reisbeschrijving
Ontdek het mooiste van Spanje in Andalusië. Dit zuidelijke deel is namelijk niet
alleen oogverblindend mooi, maar ook wat cultuur en geschiedenis betreft is het
een interessante streek. Moorse invloeden zijn onmiskenbaar aanwezig en dat geeft
de regio een heel eigen flair. Geniet van het zonnige klimaat, de passievolle flamencodans, de overheerlijke tapas en de prachtige landschappen. Verheug u ook op een
kennismaking met ‘los Andaluzes’, de vriendelijke en trotse inwoners van Andalusië.
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HOOGTEPUNTEN
1 Malaga		

4 Marmolejo

2 Antequera		

5 Granada

3 Sevilla		

1 Malaga

DAGbeschrijving
Dag 1: Malaga - Antequera
Na ontvangst van de huurauto op de luchthaven rijdt u naar het hotel in Antequera of omgeving
voor de eerste overnachting. Antequera is gelegen in het dal van de Guadalhorce rivier. Het was
onder meer het Romeinse Anticaria en was later een Moors grensfort ter verdediging van
Granada. Antequera is rijk aan mooie kerken.

Dag 2: Ronda - Jerez de la Frontera - Sevilla
Op de route van vandaag is een stop in Ronda aan te raden. Ronda is schitterend gelegen in
de bergen. De strategische ligging maakte Ronda tot een belangrijke stad, waar vaak om werd
gestreden. Dwars door de stad gaapt een diepe kloof, El Tago. Centraal in de stad ligt de brug
Puente Nuevo, gebouwd in de achttiende eeuw en de verbinding vormend tussen de oude en de
nieuwe stad. Het uitzicht is adembenemend. De best bewaarde, middeleeuwse, moorse badhuizen
liggen eveneens in Ronda. Of wat dacht u van Jerez de la Frontera, een prachtige stad met een rijke
geschiedenis. Jerez is met name wereldberoemd om haar flamencodans, de paardendressuur en
niet te vergeten de sherry. De komende twee overnachtingen verblijft u in of in de omgeving van
Sevilla.

Dag 3: Sevilla

Dag 4: Córdoba - Marmolejo
Córdoba mag u vandaag niet overslaan. Córdoba was in de moorse tijd de grootste stad van
Europa. De rijkdom, de macht en het aanzien die hiermee gepaard gingen, blijken duidelijk uit
de wereldberoemde moskee de Mezquita, toentertijd na de moskee van Mekka de grootste ter
wereld. Iedere islamitische heerser liet een stukje aan de moskee bijbouwen, zodat deze bleef
groeien. Na herovering op de moren bouwden de christelijke heersers in het midden van de
moskee een kathedraal, die meer dan twee keer zo hoog is als de moskee. De omringende wijk
staat bekend als de oude joodse wijk en herbergt verrassende pleintjes, smalle straatjes en
eeuwenoude huisjes. Overnachting is in Marmolejo.

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

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

Natuurlijk neemt u ruimschoots de tijd om deze prachtige stad te verkennen! Sevilla werd gesticht
door Julius Caesar in eigen persoon. Na de overheersing van de islamitische moren werd het
de hoofdstad van het nieuwe christelijke Spanje. De oude joodse wijk Santa Cruz is een prettige
wirwar van patio’s en smalle straatjes en de Santa Maria kathedraal met de Giralda is één van de
grootste kerken ter wereld. Het prachtige paleis Alcázar wordt nog altijd bij officiële ontvangsten
gebruikt.
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DAGbeschrijving - VERVOLG
Dag 5: Baeza - Ubeda - Granada
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Deze dag staat in het teken van de omgeving van de renaissanceplaatsen Baeza en Ubeda.
Het intieme Baeza bezit prachtige paleizen, pleinen, kerken, een kathedraal en talloze monumenten.
Het was de eerste stad die definitief op de moren heroverd werd en kende aansluitend een
bloeiende periode waar de stad nu nog de vruchten van plukt.
In zusterstad Ubeda waant u zich in de renaissance. De hoog op een bergkam gelegen stad
kenmerkt zich door de smalle straatjes die u langs imposante bouwwerken uit de renaissance
voeren. Hoogtepunt is de Plaza de Vázquez, het plein dat omringd wordt door elegante paleizen
en kerken. U kunt een bezoek brengen aan het nationale park Sierra de Cazorla met hoge bergen,
ravijnen, rivieren, bossen, valleien, kastelen, kloosters en kerken. Geniet van de rust en ontdek de
grote diversiteit aan flora en fauna. Het is de perfectie locatie voor een lange wandeling. U verblijft
drie nachten in een hotel in of in de omgeving van Granada.

Dag 6 en 7: Granada
Granada staat natuurlijk bekend om het wereldberoemde Alhambra. Dit laat-middeleeuwse
paleizencomplex bevindt zich als een strategisch gelegen citadel iets boven de stad Granada en is
een combinatie van een robuuste fortificatie (het Alcazaba), de voormalige koninklijke verblijven,
het Habsburgse paleis van Karel V, een aantal schitterende tuinen en waterpartijen en het min of
meer onafhankelijk gelegen tuinencomplex van het Generalife. Natuurlijk zwerft u even door de
Moorse wijk Albaicín waar u zich in een sprookje van duizend-en-één nacht waant. De wijk bestaat
uit steile straatjes, pleintjes en witgekalkte huizen. Geniet van het gezellige centrum met haar vele
restaurantjes en barretjes. Bestel een wijntje en proef de tapas op één van de vele terrasjes.

Dag 8: Malaga

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

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

Op de luchthaven van Málaga levert u vandaag uw huurauto in en vliegt u terug naar Nederland.

