
Met vertrouwen op reis!

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

Andalusië rondreis met reisbegeleiding
Met de belangrijkste steden: Granada,
Córdoba, Sevilla en Cádiz

Deze reis wordt uitgevoerd in samenwerking met onze partner C&O
Travel.

Al jaren met succes uitgevoerd, deze 10-daagse Andalusië rondreis
onder leiding van deskundige Nederlandssprekende reisbegeleiding
met bezoeken aan Granada, Córdoba, Sevilla en Cádiz.
Ontdek tijdens deze reis de belangrijkste steden van Andalusië, waar
u overnacht in smaakvolle 4 sterren hotels in hartje Granada en hartje
Sevilla en tot slot in een 4 sterren resort aan het strand van de

10 dagen vanaf
€ 1.350,- p.p.

Inclusief
Vliegreis Eindhoven – Malaga v.v.

Ruimbagage 15 kg
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Atlantische Oceaan. Hier kunt u op de voorlaatste dag genieten van
een vrije stranddag.

Dag 1 - EINDHOVEN-MALAGA-GRANADA

Opstaproute via diverse opstapplaatsen in Limburg (bekijk hieronder
opstaplocaties).
De vertrektijden ontvangt u ca 3 weken voor vertrek samen met uw
reisdocumenten
Meeting luchthaven Eindhoven om 13.00u. voor mensen welke niet
gebruik maken van bustransfer.
De vlucht (Vluchtnummer HV 6653) van Eindhoven naar Malaga staat
gepland om 15.10 uur. De verwachte aankomst in Malaga is om 18.00
uur.
Hier staat ons vaste team van reisleider (Arina) en chauffeur (Carlos)
klaar om u 10 dagen door Andalusië te begeleiden.
We overnachten 3 nachten in Granada in 4 sterren hotel in hartje
oude stadskern Granada.

Dag 2 - GRANADA, ALHAMBRA

Vandaag bezoeken we het Alhambra. De lokale gids voert ons door
deze boven de stad gelegen citadel. Hier maken we kennis met de
imposante Moorse bouwkunst. Binnen het fort bevinden zich 14e
eeuwse paleizen, het Alcazaba, het paleis van Karel V en de tuinen van
het Generalife. Diner in het hotel. Na het diner kunt u een traditionele
flamenco voorstelling bijwonen in de wijk Sacro Monte met
aansluitend een wandeling door de oude Moorse wijk Albayzin(kosten
niet inbegrepen).

Dag 3 - GRANADA - SIERRA NEVADA

Vandaag gaan we naar het Nationaal Park Sierra Nevada. Dit wordt
een gezellige proef en beleef dag. We rijden een mooie route door de
bergen en bezoeken twee karakteristieke dorpen. Onder andere het
dorpje Pampaneira, dat samen met twee zusterdorpen op de
Werelderfgoedlijst van Unesco staat.
De bewoners houden zich hier bezig met kunstnijverheid en oude
ambachten.
Men maakt hier nog op traditionele wijze chocolade en snoep. Het
dorp staat eveneens bekend om haar amandelkaas. Ook gaan we een
hamdrogerij bezoeken en het geheim ontdekken van de heerlijke
smaak van de bekende Iberische- en Serrano ham.

Dag 4 - CORDOBA, MEZQUITA EN JUDERIA

Bagage in de bus en transfer naar Córdoba.
Cordoba, hoofdstad en cultureel centrum van het vroegere Al

Handbagage 10 kg

Luchthavenbelasting

Reisprogramma zoals beschreven
(onder voorbehoud van wijzigingen)

3 nachten verblijf in hotel Granada

2 nachten verblijf in hotel Sevilla

4 nachten verblijf hotel Costa de la
Luz

9 maal ontbijt in hotels

Diner op dag 2 in hotel Granada

Diner op dag 3 in lokaal restaurant

Diner op dag 4 in hotel Sevilla

Diner op dag 5 in lokaal restaurant
Sevilla

Diner op dag 6 t/m 9 in hotel
Iberostar

Nederlandssprekende reisleiding

Lokale gidsen in Granada, Cordoba
en Sevilla

Vervoer tijdens rondreis in touringcar
met airco

ANVR, SGR en Calamiteitenfonds
garanties en bijdrage

Exclusief
Lunches

Entreegelden

Facultatieve excursies

Fooien

Eventuele verzekeringen

Granada, Al Hambra € 22,50 p.p.

Dagtocht Sierra Nevada € 15,00 p.p.

Cordoba, Mezquita € 9,50 p.p(incl.
verplichte headset)

Sevilla kathedraal € 9,00 p.p

Sevilla Alcazar € 9,50 p.p
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Andalus, met als belangrijk monument de Mezquita, de huidige
kathedraal maar ooit de hoofdmoskee van de stad. We bezoeken de
Mezquita.
De stadsgids voert ons door dit indrukwekkende “woud der duizend
zuilen”. We maken ook een wandeling door de oude joodse wijk, de
Juderia. Onze reis voert ons vervolgens naar Sevilla waar we de
volgende 2 nachten zullen doorbrengen in hotel Ribera de Triana Het
hotel ligt in hartje Sevilla in de gezellige wijk Triana.
Diner in het hotel.

Dag 5 - SEVILLA, METROPOL, PARASOL EN
KATHEDRAAL

In de ochtend brengen we onder leiding van de Nederlands
sprekende stadsgids een bezoek aan Metropol Parasol een
indrukwekkend houten bouwwerk dat een prominente plaats
inneemt in de binnenstad van Sevilla. Aansluitend bezoeken we de
kathedraal met haar imposante altaar en het grafmonument van
Columbus. Na de lunch kunt u uw eigen plan trekken of kiest u voor
een boottocht olv uw reisleider over de Quadalquivir rivier (facultatief).
’s Avonds dineren we in een typisch Andalusisch restaurant.

Dag 6 - SEVILLA, REAL ALCÁZAR EN WIJK SANTA
CRUZ

Deze ochtend neemt de stadsgids ons mee voor een wandeling door
een doolhof van smalle straatjes en langs gezellige pleintjes van de
voormalige Joodse wijk, Santa Cruz. Aansluitend bezoeken we het
Real Alcázar of koninklijk paleis, gelegen binnen de oude muren van
de stad. Daarna bent u vrij en in de namiddag vertrekken we naar de
Costa de la Luz waar we de aankomende 4 nachten in het luxe
strandhotel Iberostar Royal Andalus zullen verblijven. ´s Avonds
kunnen we hier genieten van een uitgebreid dinerbuffet.

Dag 7 - ARCOS DE LA FRONTERA,TYPISCH
ANDALUSISCH STADJE

Vandaag brengen wij een bezoek aan het typische Andalusische
stadje Arcos de la Frontera.
Uw reisleider Arina heeft een leuke stadswandeling in petto en rond
het middaguur kiest u een gezellig lunchadres in de sfeervolle
binnenstad. Rond 16.00u bent u weer terug in uw hotel zodat u ook
heerlijk kunt relaxen aan de Atlantische oceaan. ’s Avonds kunnen we
weer genieten van een uitgebreid dinerbuffet.

Dag 8 - CÁDIZ EN SHERRY BODEGA

Jerez de la Frontera sherry bodega
en proeven € 9,50.

Reserveringskosten: € 29,50

Overige info
31 mei: Transavia Vluchtnr: HV 6653
15.10u. vertrek Eindhoven en
geplande aankomst Malaga 18.00u.

9 juni: Transavia Vluchtnr: HV 6652
18.50u. vertrek Malaga en geplande
aankomst Eindhoven 21.45u.

Tijdens uw rondreis kunt u zich
vrijblijvend en zonder verplichting
aanmelden voor het bezoek van
monumenten.
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In de ochtend bezoeken we de prachtige oude havenstad Cádiz die
ook wel klein Havana wordt genoemd.
Dit voormalige eiland wordt omgeven door historische forten en de
gezellige binnenstad nodigt uit om te ontdekken. Rond het middag
uur heeft u vrije tijd in de oudste binnenstad van Europa waar u
natuurlijk een lokaal lunchadres opzoekt. Ook vanmiddag bent u weer
rond 16.00u terug in uw hotel. ’s Avonds dinerbuffet in uw hotel.

Dag 9 - VRIJE DAG

Vandaag kunt u kiezen uit een vrije dag aan het strand of u neemt
deel aan een halve dagtocht naar een sherry Bodega in Jerez de la
Frontera. Uw deluxe 4 sterren beachhotel biedt veel faciliteiten en ligt
direct aan het strand. Na een aantal excursiedagen leent dag 9 zich
uitstekend om te relaxen in de tuinen (terrasjes) van het hotel of aan
het strand. Dinerbuffet in het hotel.

Dag 10 - MALAGA - EINDHOVEN

Bustransfer naar Malaga.
In Malaga geniet u nog de gehele dag van de oude binnenstad in
Malaga.
17.00u. Bustransfer luchthaven Malaga
Vlucht HV 6654 vanaf Malaga om 18.50 uur met geplande aankomst in
Eindhoven om 21.45 uur.
Aansluitend bustransfer naar uw opstapplaats van dag 1.

Hotelinformatie

Hotel Los Angeles **** Granada

4 Sterren hotel in het hart van de oude stadskern Granada. Zo kunt u
op elk moment ook uw eigen plan trekken.
In een uniek gebouw is het de ideale plek om te verblijven in Granada.
Het hotel heeft goed verzorgde faciliteiten, een spa, ruime kamers en
ruimtes voor evenementen.
Het hotel biedt een gezellig restaurant, bar en lounge. De kamers zijn
uitstekend met bad, douche, wc, pay TV en minibar

Hotel verzorging: Volgens beschrijving
Eenpersoonskamer (gehele reis): € 350,-

Hotel website: https://www.hotellosangeles.net/
Hotel adres: Los Ángeles Hotel & Spa, Cuesta Escoriaza, Granada,
Spanje

HOTEL RIBERA DE TRIANA **** Sevilla

U heeft elke keer de keuze om niet
deel te nemen aan een bezichtiging
van een monument of
bezienswaardigheid.

U dient over een goede basisconditie
te beschikken. Omdat we soms
afstanden moeten lopen en trappen
moeten nemen is de reis niet
geschikt voor rolstoel- of rollator
gebruikers

Deze reis wordt uitgevoerd in
samenwerking met onze partner
C&O Travel.
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Wij heten u welkom in Hotel Ribera de Triana, ons 4-sterrenhotel is
gelegen in een van de meest karakteristieke delen van de stad, de
populaire wijk Triana. Met een 20 minuten wandelen bent u in het
historische centrum van Sevilla. De straten en pleinen, de drukte die
voelbaar is in de sfeer, de bars en restaurants maken Triana tot een
van de meest aantrekkelijke wijken van Sevilla. Geniet vanuit uw
kamer van een prachtig uitzicht op de Guadalquivir en de Triana-
brug. Laat je blik de stad verkennen en een glimp opvangen van de
Giralda die boven de daken uitsteekt. Het hotel biedt een moderne
inrichting, met verwijzingen naar het Arabische culturele erfgoed van
Andalusië. Onze warme en vriendelijke service zal u verrassen. Een
van de beste hotels in Sevilla.

Hotel verzorging:

Hotel website: https://www.hotelriberadetriana.com/
Hotel adres: Plaza de Chapina, Sevilla, Spanje

HOTEL IBEROSTAR ROYAL ANDALUS **** Chiclana
de la Frontera - Cádiz

Het hotel bezit veel faciliteiten zodat U ook relaxed kunt uitrusten van
een culturele rondreis. Hotel heeft meerdere bars en restaurants en
kamers zijn zeer mooi met bad / douche, wc, TV minibar etc.

Hotel verzorging:

Hotel website: https://www.iberostar.com/en/hotels/cadis/ibe...
Hotel adres: Iberostar Royal Andalus, Chiclana de la Frontera, Spanje
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