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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Winterzon aan de Costa del Sol
Winterzon in Benalmadena met excursies
naar o.a.: Malaga, Granada met Alhambra en
Gibraltar
Reis met ons mee in januari en tijdens carnaval naar het heerlijke ZuidSpaanse Benalmadena, waar ook in de winter een lekker zacht
mediterraans klimaat heerst! Tijdens deze 8-daagse vliegreis met
excursies verblijft u in het perfecte viersterren hotel, direct gelegen
aan het mooie strand van Benalmadena. U leert de Costa del Sol beter
kennen en geniet van het heerlijke weer in Zuid Spanje. De ervaren
Het Zuiden & Jacobs reisbegeleiding en de lokale gidsen vertellen u
alles over de geschiedenis van de streek en het UNESCO
werelderfgoed. Vanuit uw hotel neemt de gids u mee voor leuke
excursies naar Gibraltar met de beroemde apenrots, de chique haven
van Puerto Banus, de leuke hoofdstad Malaga en het historische
centrum van Granada met bezoek aan het wereldberoemde
Alhambra! Maar u heeft ook een aantal dagen vrij om te genieten van
het heerlijke klimaat op een terrasje of op eigen gelegenheid de
omgeving te ontdekken. Zoals u van ons gewend bent is de transfer
naar de luchthaven per luxe touringcar ook inbegrepen en wordt
deze reis volledig begeleidt. U kunt dus vanaf uw Limburgse
opstapplaats al zonder zorgen op reis en beginnen met genieten!

Dag 1 - Heenreis

Met vertrouwen op reis!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

8 dagen vanaf

€ 1.345,- p.p.

Vertrekdata
24 februari 2022

€1345

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar
luchthaven Eindhoven/Brussel v.v.
Vlucht Eindhoven/Brussel-Malaga v.v.
(incl. luchthavenbelastingen o.v.v.
wijzigingen)
20 kg ruimbagage en 6 kg
handbagage
Audiosysteem (oortjes)
Verblijf in 4* hotel in Benalmadena
op basis van halfpension
Transfers per lokale moderne
touringcar

Vanuit uw Limburgse opstapplaats vertrekt u naar de luchthaven van
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Brussel/Eindhoven. Daar checken we samen met de reisbegeleider in

Stadswandeling o.l.v. lokale gids in

voor onze vlucht naar Malaga. De vliegtijd is ongeveer 3 uurtjes. Na

Malaga en Gibraltar

aankomst op de Spaanse luchthaven per luxe touringcar naar ons
fijne hotel in Benalmadena. We overnachten deze week in een 4*

Rondleiding Alhambra incl. entree in
Granada

hotel aan het strand van de Costa del Sol. Alle avonden dineren we in

Flamenco dansshow (incl. 1 drankje)

ons hotel.

Dag 2 - Gibraltar en Puerto Banus
Na het ontbijt rijden we naar het zuidwesten voor een dagexcursie
naar de kroonkolonie van Gibraltar. Sinds het Verdrag van Utrecht in
1713 is de rots een Brits Overzees Gebied, maar het blijft een twistpunt
tussen de Spanjaarden en de Britten. De wegen in Gibraltar zijn zo
smal dat we moet overstappen op een minibus om de Monkey Rock
te bezoeken. Ongeveer 120 apen leven nu vrij in de Britse kolonie.
Eerst brengt de tour u naar het uiterste zuiden van het schiereiland,
vanwaar u een prachtig uitzicht hebt over de baai van Algeciras (hier
eindigt de Middellandse Zee) en de Afrikaanse kust. De beroemde
pilaren van Hercules markeerden vroeger het einde van de bekende
wereld in Europa. Op de terugweg naar het hotel bezoek aan de luxe
haven van Marbella, Puerto Banus. De luxe jachthaven heeft maar
liefst 900 ligplaatsen. U ziet hier de meest exclusieve boten. Dankzij
de mooie ligging, aanwezigheid van bruisend nachtleven en
strandclubs trekt Puerto Banus Marina tal van beroemde, rijke
bezoekers. Diner in uw hotel.

Toeristenbelasting
Het Zuiden & Jacobs Reizen
reisbegeleiding, gedurende de
gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Dag 3 - Vrije dag
Na een uitgebreid ontbijtbuffet heeft u een dag om vrij te besteden.
Flaneer over de boulevard naar de haven waar u tal van restaurants
en winkels vindt of bent u in de fitnessruimte van uw hotel terug te
vinden? Op dinsdag is de grote markt van Fuengirola, op de
beroemde weekmarkt koopt u typisch Spaans handwerk, tafellinnen
en aardewerk, maar ook vers fruit en lokale gerechten. ’s Avonds diner
in uw hotel.

Dag 4 - Malaga en omgeving
Vandaag bezoeken we Malaga. Het is de hoofdstad van de Costa del
Sol en werd 3.500 jaar geleden gesticht door de Feniciërs. De oude
stad lijkt op een groot openluchtmuseum met zijn machtige
kathedraal, de smalle kronkelende straatjes, pleintjes en groene oases.
Tijdens de stadswandeling wordt de kathedraal bezocht, u ziet ook de
overblijfselen van het Romeinse theater, La Merced en de
geboorteplaats van Pablo Picasso, de wereldberoemde zoon van de
stad. Een bezoek meer dan waard is het ruim één kilometer lange
stadspark met meer dan twintig verschillende soorten palmbomen,
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het gemeentehuis, de universiteit en de Bank van Spanje. Een klim
naar Gibralfaro en het panoramisch uitzicht over Malaga is letterlijk
het hoogtepunt van de stadswandeling. ’s Middags rijden we naar de
Vallei
van
Coin,
het
belangrijkste
gebied
voor
de
sinaasappelplantages. Daarna bezoeken we een olijfoliemolen waar
we alle processen van de extractie van olijfolie kunnen zien. Diner in
het hotel.

Dag 5 - Vrije dag en flamencoshow
Lekker genieten van het uitgebreide ontbijt en vervolgens de hele
dag doen waar u zelf zin in heeft. Geniet van alle faciliteiten die het
hotel te bieden heeft, de zon, het strand en de levendige omgeving,
welke u kunt verkennen tijdens een wandeling over de
promenade. Na uw diner wordt u opgehaald voor een flamencoshow
(inclusief reissom) aan de Costa del Sol. Beleef de traditioneel Spaanse
dans onder het genot van een drankje. Na de show wordt u
teruggebracht naar uw hotel.

Dag 6 - Alhambra en Granada
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
geschiedenis van het Alhambra en de prachtig aangelegde Generalifetuinen. 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. ’s Avonds diner in het hotel

Overige info
Vluchtdetails en programma onder
voorbehoud van wijzigingen.
Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Dag 7 - Vrije dag
Na het ontbijt heeft u nog een dag vrije tijd. Op de boulevard is altijd
wat te zien en te doen. Maak en wandeling of neem de bus naar het
centrum van Torremolinos of nogmaals een bezoek aan Malaga.
Onderweg drinkt u een Spaanse cortado of sangria. Torremolinos is de
grootste en drukste badplaats aan de Costa del Sol met grote
winkelcentrum, maar ook mooie pleinen en parken. Vanavond geniet
u van uw laatste diner en overnachting in uw hotel, voordat u
huiswaarts keert, extra genieten dus!

Dag 8 - Terugreis
Vandaag nemen we afscheid van Andalusië. In de middag transfer
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naar de luchthaven van Malaga voor uw terugvlucht naar
Eindhoven/Brussel. Na aankomst op de luchthaven staat de luxe
touringcar op u te wachten om u weer veilig huiswaarts te rijden. Dan
komt er een einde aan een week heerlijke winterzon; leuke
herinneringen, wellicht mooie souvenirs en natuurlijk de foto’s! Lekker
nagenieten! We zien u graag weer terug op één van onze andere
reizen.

Hotel informatie
Sentido Benalmadena beach**** (Vertrek 24 februari
2022)
Hotel Sentido Benalmadena Beach ligt direct aan het strand van
Benalmadena alleen gescheiden door de boulevard. Vanuit het
zwembad heeft u uitzicht op zee. Het is 5 minuten lopen naar de
haven, Puerto Marina. De kamers zijn modern ingericht en voorzien
van airco en balkon. Indien gewenst kunt u tegen toeslag (zij)zeezicht
reserveren. Ontbijt -en diner zijn in buffetvorm. Het restaurant en de
bar hebben tevens een terras.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 285,Tweepersoonskamer zijzeezicht met middagzon: € 55,Tweepersoonskamer frontaal zeezicht: € 75,Hotel website: https://www.benalmadenabeach.com/
Hotel adres: Av. Antonio Machado, 51, 29630 Benalmádena, Málaga,
Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Sol House Costa del Sol**** (Vertrek 30 januari 2022)
Het moderne Sol House Costa del Sol ligt aan de boulevard van
Benalmadena met directe toegang tot het fantastische strand met in
de omgeving vele “chiringuitos” visrestaurants. Vanuit het hotel is het
ongeveer één kilometer lopen van Puerto Marina, met onder andere
amusementshallen, winkels, restaurants, bars en clubs. Sol House
Costa del Sol heeft 3 buitenzwembaden. De kamers zijn modern
ingericht en voorzien van airco en balkon. Indien gewenst kunt u
tegen toeslag zijzeezicht reserveren. Ontbijt -en diner zijn in
buffetvorm. Het restaurant en de bar hebben tevens een terras.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 285,Tweepersoonskamer zijzeezicht met ochtendzon: € 130,-
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Tweepersoonskamer havenzicht en middagzon: € 206,Hotel website: https://www.melia.com/es/hoteles/espana/torre...
Hotel adres: Sol House Costa del Sol, Calle Salvador Allende,
Torremolinos, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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Ontdek, Selecteer, Boek & Geniet
In een paar stappen geheel ontzorgd op vakantie!
www.zuidenjacobsreizen.com. Altijd de meest uitgebreide
reisomschrijvingen & actuele reisinformatie beschikbaar.

Ook op t
ablet
en smart
phone!

Zoek,
ontdek
& boek!

Per reis is een flyer
ter download, EN op
aanvraag per post
beschikbaar!

Liever persoonlijk
contact?
Bezoek ons reisbureau!
Onder het genot van een
kopje koffie kunt u met onze
ervaren reisadviseurs al uw
reiswensen bespreken!
De Valkenberg 3
Valkenburg a/d Geul
Ma-Vrij: 09.00-17.30 uur
Zat: 10.00-14.00 uur

De flyers liever per
post ontvangen?
Selecteer hier van welke
reizen u een flyer wil
ontvangen, wij sturen hem
u graag toe per e-mail of
per post!

Bel met onze reisadviseurs
085-067 00 15

Stuur ons een e-mail
info@zuidenjacobsreizen.com

VOOR ONS VOLLEDIGE EN ACTUELE AANBOD VERWIJZEN WIJ U GRAAG NAAR ONZE WEBSITE: ZUIDENJACOBSREIZEN.COM

