
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Parels van Andalusië
Granada, Malaga & Ronda

In de zomermaanden kan het in Andalusië verzengend heet zijn.
Daarom kiezen wij juist de herfst als reisperiode. Dat betekent dat
u normaal gesproken onder prettige zomerse omstandigheden
onderweg bent. Bovendien is het een standplaatsreis. Dit wil zeggen,
wij laten u ter plekke met gids alle belangrijke bezienswaardigheden
zien, maar u hoeft toch maar één keer uw koffer uit te pakken en u
slaapt en dineert elke avond in het 4**** Sol Principe in Torremolinos.
De reis staat onder eigen Het Zuiden & Jacobs reisbegeleiding,
is inclusief busvervoer vanuit Limburg naar Düsseldorf v.v. en
de excursies ter plaatse (inbegrepen) zijn onder leiding van
een Duitssprekende gids.

 

Dag 1 - Woensdag 9 oktober

Limburg –  Malaga – Torremolinos

Vanmiddag start u uw reis vanuit uw opstapplaats in Limburg en

8 dagen vanaf
€ 1.098,- p.p.

Inclusief
Transfer per luxe touringcar Limburg
- Düsseldorf v.v.

Vlucht Düsseldorf - Malaga v.v. met
Norwegian Air

20 kg ruim- en 10 kg handbagage per
persoon

Transfers ter plaatse

7 nachten op basis van halfpension in
4* hotel Sol Principe in Torremolinos

Lunch op dag 8 i.p.v. diner 1e avond

Welkomstdrankje
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volgt de transfer per luxe touringcar naar Düsseldorf Airport. U vliegt
samen met uw reisbegeleiding om 20.30 uur met Norwegian Air naar
Malaga. Bij aankomst om ca. 23.30 uur, volgt de transfer (ca. 30 min.)
naar uw hotel Sol Principe in Torremolinos. Vanwege de
nachtelijke aankomst vervalt het diner vanavond, dit wordt op uw
vertrek dag aangeboden als lunch.

 

Dag 2 - Donderdag 10 oktober

Vrije dag of optioneel naar Gibraltar of Malaga

Na het ontbijt kun u vandaag genieten van een vrije dag of kiest u
voor een excursie (optioneel). Geniet van de faciliteiten die het hotel te
bieden heeft, besteed uw tijd in de omgeving van het hotel, maak een
wandeling over de boulevard of ontdek het centrum van
Torremolinos. Aan het begin van de avond ontvangt u
een welkomstdrankje in het hotel, waarna u geniet van het diner in
uw hotel

Optie 1: Gibraltar Deze optionele excursie is niet in de reissom
inbegrepen, kosten bedragen ca. € 55,- per persoon,
uw reisbegeleider zal u op de aankomst dag hierover informeren. 

Een hele dagexcursie naar Gibraltar o.l.v. een Duitstalige gids. Een
tour naar het zuidelijkste puntje van Spanje. U bezoekt Gibraltar,
de toegangspoort tot de Middellandse Zee sinds onheuglijke tijden.
Het strategisch belangrijke schiereiland is sinds de 18e eeuw in
Britse handen. Vanaf Europa Point, de zuidpunt van Gibraltar, heeft u
een weids uitzicht over Afrika. Ook beroemd is de apenrots waarop
magot apen vrij in Europa leven.

Optie 2: Malaga Deze optionele excursie is niet in de reissom
inbegrepen, kosten bedragen ca. € 75,- per persoon, uw
reisbegeleider zal u op de aankomst dag hierover informeren.

U kunt ook kiezen voor een hele dagexcursie o.l.v. Duitssprekende
gids naar Malaga. De een na grootste stad van Andalusië. Dit is
inclusief een 1 uur durende rondvaart per boot in de baai en een
lokale stadstour.

 

 

Dag 3 - Vrijdag 11 oktober

Optioneel naar Sevilla of vrije dag.

Hele dagexcursie Granada en
Alhambra

Entree Alhambra

Hele dagexcursie Ronda

Hele dagexcursie Witte Andalusische
dorpjes inclusief olijfolie proeverij,
glas wijn en landtypische lunch

Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Niet genoemde maaltijden

Fooien

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent). De prijs is afhankelijk
van het aantal deelnemers
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Deze optionele excursie is niet in de reissom inbegrepen, kosten
bedragen ca. € 60,- per persoon, uw reisbegeleider zal u op de
aankomst dag hierover informeren.

Een hele dagexcursie naar Sevilla, de hoofdstad van Andalusië o.l.v.
een Duitstalige gids. Geniet van de vele bezienswaardigheden die
deze stad te bieden heeft waaronder de kathedraal in het
middeleeuwse centrum en het Alcazar Paleis De kathedraal, met het
imposante graf van Columbus, geldt als grootste gotische bouwwerk
ter wereld! Ook het historisch centrum met de vele hofjes en de
prachtige gevels is indrukwekkend. Uw gids neemt u mee voor een
stadstour. Als u vandaag kiest voor het prachtige Sevilla staat er een
vroeg vertrek vanuit uw hotel gepland. (om ca. 07.30 uur: ca. 2,5 uur
rijden naar Sevilla). Het hotel serveert omwille van het vroege vertrek
dan een aangepast – koud- ontbijt. U kunt wederom ook weer
genieten van een vrije dag, geheel naar eigen wens in te vullen.
Vanavond diner in uw hotel.

 

Dag 4 - Zaterdag 12 oktober

Granada – Alhambra

Vandaag gaan we vroeg op pad (ca. 07.45 uur, ca. 1 uur 45 min naar
Granada), want een van de hoogtepunten van deze reis staat op het
programma: Granada met een bezoek aan het wereldberoemde
Alhambra (entree inclusief). Het hotel serveert omwille van het
vroege vertrek dan een aangepast – koud- ontbijt. Vanwege de vele
kunst- en cultuurschatten en de belangrijke rol in de geschiedenis
werd de hele stad tot monument verklaard. Het middelpunt is het
Alhambra daterend uit het Moorse tijdperk, een uniek meesterwerk
van Arabische bouwkunst. Maar Granada biedt veel meer, dat zal uw
Duitstalige gids u vertellen. Na terugkomst diner in uw hotel.

 

 

Dag 5 - Zondag 13 oktober

Ronda 

Na het ontbijt gaan we naar Ronda, o.l.v. onze Duitstalige gids
ontdekken. Ronda ligt op een adembenemende plek. Door bergen
omgeven en aan de rand van een diepe kloof ligt dit typisch
Andalusische stadje dat jaarlijks talloze bezoekers trekt. Vanaf de
nieuwe brug heeft u een adembenemend zicht in de canyon. In het
stadje, met een groots stierenvechters verleden, vindt u leuke

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 20

De deelnemers kunnen van
Spauwen Travel zijn óf een
combinatie van Het Zuiden & Jacobs
reizigers én deelnemers van onze
Duitse agent
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witgekalkte huisjes, talrijke souvenirshops en diverse Moorse ruïnes.
Uw gids verteld honderduit. Vanavond diner in uw hotel.

 

Dag 6 - Maandag 14 oktober

Optioneel naar Cordoba óf vrije dag

Deze optionele excursie is niet in de reissom inbegrepen, kosten
bedragen ca. € 60,- per persoon, uw reisbegeleider zal u op de
aankomst dag hierover informeren. 

Een hele dagexcursie, naar Cordoba aan de voet van het gebergte
Sierra Morena, o.l.v. een Duitstalige gids. Cordoba is vooral bekend om
de op een na grootste moskee ter wereld, rustend op 850 marmeren
zuilen. De Mezquita, gebouwd vanaf de 8e eeuw, is het
belangrijkste Moorse bouwwerk van Spanje. Midden in deze enorme
moskee (20.000 m2) werd enkele eeuwen later een prachtige
kathedraal gebouwd. Geniet verder in het historische centrum van
Cordoba van de romantische steegjes met zijn groene, met bronnen
versierde binnenhoven, niet voor niets onderdeel van de
UNESCO Werelderfgoedlijst. Uiteraard bent u vandaag ook geheel vrij
om te doen waar u zin in heeft. Vanavond diner in uw hotel.

 

Dag 7 - Dinsdag 15 oktober

Witte Andalusische dorpjes – olijfolieproeverij – land typische
lunch

Na het ontbijt volgt er weer mooi excursieprogramma vandaag. O.l.v.
een Duitstalige gids reist u door en langs de prachtige typische
dorpjes in Andalusië. U bezoekt o.a. Alfarnate en Alfarnatejo.
Aansluitend bezoekt u een olijfbomenplantage met bomen die meer
dan 1000 jaar oud zijn! U leert alles over de productie van olijfolie,
maar ook over bijzondere planten, bomen, de amandel, avocado en
de granaatappel. Uiteraard gaat u ook de olijfolie op heerlijk
boerenbrood proeven. Daarna reist u verder naar Alfarnatejo, een
typisch dorp, waar de vrouwen uit het dorp op u wachten
en begroeten met een glas wijn. Om u vervolgens bij hen thuis te
verrassen met een land typische maaltijd (lunch). Na deze culinaire
verrassing volgt de terugreis via de Ruta de la Axarquia. Vanavond
diner in het hotel.
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Dag 8 - Woensdag 16 oktober

Malaga – Düsseldorf – Limburg

Vandaag is alweer de laatste dag van uw vakantie aangebroken. Na
het ontbijt kunt u nog even genieten van Torremolinos of
ga bijvoorbeeld per openbaar vervoer (bus) naar het vlakbij gelegen
Benalmadena met haar gezellige boulevard en mooie haven. Om
13.00 wordt in uw hotel een lunch geserveerd (i.p.v. het diner op dag 1).
Na de lunch volgt de transfer naar de luchthaven van Malaga voor de
vlucht met Norwegian Air om 16.55 uur naar Düsseldorf. Na aankomst
om ca. 19.50 uur op Düsseldorf Airport, staat onze touringcar op u te
wachten om u terug te brengen naar uw opstapplaats in Limburg.

 

Hotelinformatie

Sol Principe 4*

Het 4-sterren hotel Sol Principe ligt in de kustplaats Torremolinos, op
slechts een steenworp afstand van het strand. De promenade, met
zijn vele winkels, cafés en restaurants, ligt op slechts een steenworp
van het hotel. Het hotel bestaat uit een gebouwencomplex met
meerdere verdiepingen en beschikt over een lift en gratis
parkeergelegenheid voor gasten. Bij de ingang zijn alle centrale
hotelfaciliteiten zoals receptie en lobby. Het hotel heeft twee
restaurants, drie cafés, een bar, een zwembad met een bar om te
zonnebaden en een internethoek, een kapsalon, een fitnessruimte en
conferentiezalen. Alle moderne ingerichte 623 kamers zijn uitgerust
met een badkamer met bad of douche / toilet haardroger, telefoon en
tv wifi (gratis), airconditioning minibar, kluisje en een bureau. Een
groot deel van de kamers heeft een balkon

 

 

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 140,-

Hotel website: https://www.melia.com/es/hoteles/espana/torre...
Hotel adres: Paseo del Colorado, 26, 29620 Torremolinos, Málaga,
Spanje
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Trip Advisor: tripadvisor.nl
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