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Met vertrouwen op reis!

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

Zuid - Spaans Andalusië
In Moorse sferen in het meest zuidelijke
stukje Spanje

Wilt u de steden Málaga, Córdoba, Granada en Sevilla beter leren
kennen en genieten van het heerlijke weer in Zuid-Spanje? Wacht
dan niet langer en reis met ons mee naar Andalusië. Tijdens deze
8-daagse reis verblijft u enkel in 4-sterren hotels. De ervaren Het
Zuiden & Jacobs reisbegeleiding en de lokale gidsen vertellen u
dagelijks alles over de geschiedenis van de streek, de eeuwenoude
tradities en het UNESCO werelderfgoed. De reis start in Malaga, via
Ronda vervolgen we de reis naar de beroemde sherrystreek van Jerez
de la Frontera. De lokale gids neemt u mee door de historische
binnenstad van Sevilla, maar ook in de kronkelende straatjes van
Granada en Cordoba weten de gidsen feilloos de weg. Een bezoek aan
het wereldberoemde Alhambra mag niet op het programma
ontbreken. Zoals u van ons gewend bent is de transfer naar de
luchthaven per luxe touringcar ook inbegrepen. U wordt gedurende
deze reis begeleid door de professionele en ervaren reisbegeleiding
van Het Zuiden en Jacobs Reizen.

Dag 1 - Heenreis

8 dagen vanaf
€ 1.395,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar
luchthaven Eindhoven v.v.

Vlucht Eindhoven-Malaga v.v. (incl.
luchthaventax. o.v.v. wijzigingen)

20 kg ruimbagage en 6 kg
handbagage

Audiosysteem (oortjes)

Verblijf in 4* hotels op basis van
halfpension

Lokale moderne touringcar

Stadswandeling o.l.v. lokale gids in
Ronda, Cadiz, Sevilla en Cordoba
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Vanuit uw Limburgse opstapplaats vertrekt u naar de luchthaven van
Eindhoven. Daar checken we samen met de reisleider in voor onze
vlucht naar Malaga. Bij aankomst op de luchthaven maken we kennis
met chauffeur die ons per comfortabele touringcar de komende week
door Andalusië zal rijden. We overnachten deze 1e nacht aan de Costa
del Sol. Diner in ons hotel aan de Costa del Sol.

Dag 2 - Ronda & Jerez de la Frontera

Na het ontbijt rijdt u door het romantische landschap van de Serrania
de Ronda naar de spectaculaire, op een rotsplateau gelegen, stad
Ronda. Onder begeleiding van een ervaren gids maken we een
stadswandeling door de historische oude stad. Waarbij we een
bezoek aan de Santa Maria la Mayor kerk zeker niet overslaan. Verder
brengen we een bezoek aan het huis van Don Bosco en bezoeken we
de oudste arena van Spanje. Na ons bezoek aan de Ronda vervolgen
we onze reis en rijden verder naar Jerez de la Frontera, de hoofdstad
van de sherry. Diner en overnachting in Jerez de la Frontera.

Dag 3 - Jerez - Cadiz - Sevilla

Jerez de la Frontera staat bekend om zijn sherrywijnen, paarden en
flamenco. De stad is een van de belangrijkste plaatsen in de provincie
Cadiz. Een bezoek aan een sherrybodega mag tijdens uw verblijf in
deze streek niet ontbreken. Gedurende de rondleiding krijgt u een
goede indruk van de eeuwenoude wijntraditie. Na de wijnproeverij
(incl. reissom) vervolgen we ons reis naar Cadiz. Volgens
overleveringen is dit de oudste stad van het Iberisch schiereiland.
Cadiz werd al rond 1100 voor Christus gesticht door de Feniciërs. Ook
in deze stad nemen we u mee op een uitgebreide stadstour. Aan het
einde van de dag arriveren we in de hoofdstad van Andalusië, Sevilla.
Overnachting en diner in Sevilla.

Dag 4 - Sevilla

Vandaag trekken we de hele dag uit om Sevilla beter te leren kennen.
We beginnen met een uitgebreide stadswandeling onder begeleiding
van een deskundige gids. Deze neemt ons mee naar talloze
bezienswaardige plekken die de stad rijk is. Dompel uzelf onder in de
wereld van flamenco en weelderige architectuur en geniet van de
pracht en praal van de kathedraal. De Giralda, is een voormalige
minaret, geeft u adembenemend fraai uitzicht over de daken van
Sevilla. Het wereldberoemde Alcazar ligt er precies tegenover, deze
kunt u eventueel op eigen gelegenheid bezoeken. Wist u dat paleis
Casa de Pilatos uit de 16e eeuw, ooit als decor voor de film Laurence of
Arabia diende? Slentert u door de sfeervolle straatjes van de wijk
Santa Cruz. U heeft er voldoende tijd voor aangezien de middag naar
eigen inzicht in te vullen is. Misschien kiest u voor een middagje
winkelen in de oude stad. Of brengt u liever een bezoek aan Museo de

Bodega rondleiding incl. proeverij in
Jerez de la Frontera

Entree Medina Azahara

Rondleiding Alhambra incl. entree in
Granada

Flamenco dansshow in Granada (incl.
1 drankje)

Lokale gids

Toeristenbelasting

Spauwen Travel reisbegeleiding,
gedurende de gehele reis

Maximaal 25 personen per reisgroep

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
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Bellas Artes, dat is gehuisvest in een historisch klooster? Het museum
heeft een interessante collectie met onder andere werken van
schilders van de Sevilliaanse School uit de 17e eeuw. Overnachting en
diner.

Dag 5 - Carmona, Medina Azahara & Cordoba

Na het ontbijt verlaten we Sevilla en rijden naar de stad Carmona met
zijnromantische,monumentalestadscentrum,bestaandeuitpaleizen
en kerken van diverse bouwstijlen. Op weg naar Cordoba maken we
een stop in de voormalige paleisstad Medina Azahara (entree inclusief
reissom), waar we de ruïnes bezoeken. Het is de grootste residentie in
Spanje die ooit bestaan heeft, een waar pronkstuk van de koninklijke
dynastie van die tijd. Uw gids wacht op u in Cordoba voor een excursie
door de stad. Gedurende de tijd van de kaliefen was Cordoba de
grootste stad van Europa. Het Alhambra deed dienst als moskee en
als kathedraal. De Mezquita trakteert u op oneindig veel portieken en
mozaïeken in de overdadig gedecoreerde gebedsruimte. De
voormalige Joodse wijk betovert u met bloemrijke binnenplaatsen en
romantische hoekjes en gaatjes. Diner en overnachting in Cordoba

Dag 6 - Cordoba - Baeza - Ubeda & Granada

Vandaag rijden we naar de provincie Jaen, om precies te zijn naar
Ubeda en Baeza. Deze, slechts 10 kilometer uit elkaar gelegen
tweelingsteden beleefden hun bloeitijd in de 16e eeuw en weten u
gegarandeerd te imponeren met hun grote aantal prachtige
renaissancegebouwen. Baeza heeft meer dan vijftig paleizen uit deze
periode, Ubeda zelfs meer, niet verwonderlijk dat beide steden
UNESCO Werelderfgoed locaties zijn. We trekken voldoende tijd uit
om de indrukwekkende herenhuizen en kerken te bewonderen. In
deze plaatsen waant u zich gegarandeerd in vervlogen tijden. In de
late namiddag arriveren we in Granada, schilderachtig gelegen aan
de voet van de Sierra Nevada. Diner en overnachting in Granada

Dag 7 - Alhambra, Granada & Flamenco show

Het hoogtepunt! Een bezoek aan het Alhambra (incl. reissom), is een
paleisstad, een meesterwerk vol islamitische architectuur. Met de
ragfijne Arabische versieringen ziet het eruit als een sprookjeskasteel.
Uw gids vertelt u tijdens ons uitgebreide bezoek alles over de
geschiedenisvanhetAlhambraendeprachtigaangelegdeGeneralife-
tuinen. Wandelt u na de boeiende rondleiding gerust op eigen
gelegenheid door de oudste, nog bestaande wijk van Granada,
Albaicin. De smalle straatjes, prachtige binnenplaatsen en balkons
versierd met bloemen zijn een lust voor het oog. Slentert u zeker ook
eens op uw vrije middag door de oude stad met zijn kleine winkeltjes
en de Arabische theesalons en stapt u eens binnen in een van de vele
gezellig cafés. Ter afsluiting van onze reis, bezoeken we ’s avonds een Overige info
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flamencoshow (inclusief reissom) in de beroemde zigeunerwijk
Sacromonte. Diner en overnachting in Granada

Dag 8 - Terugreis

Vandaag nemen we afscheid van Andalusië. De transferbus brengt
ons naar de luchthaven van Malaga voor de vlucht terug naar
Eindhoven. Bij aankomst in Nederland volgt het transfer naar uw
opstapplaats in Limburg.

Hotelinformatie

Viersterrenhotels

Tijdens deze reis overnachten we in goede Spaanse viersterrenhotels,
deze worden met zorg uitgekozen. Alle kamers zijn comfortabel
ingericht met de nodige voorzieningen, er is ook altijd airconditioning.
De hotels hebben een bar en eigen restaurant waar we ’s avonds
dineren. Enkele weken voor vertrek zijn de definitieve hotelnamen
bekend, en staan op deze website.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 255,-
Eenpersoonskamer (november 2022): € 245,-

Hotel adres: Sevilla, Spanje
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Vluchtdetails en programma onder
voorbehoud van wijzigingen.

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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