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Limburgse reisgenoten

Limburgse reisbegeleiding

Bruisend Sevilla met Cordoba
Uw 4 * hotel ligt midden in het centrum en

Met vertrouwen op reis!

Unieke programma's

Uitsluitend fijne hotels

5 dagen vanaf

€ 1.195,- p.p.

alle excursies inclusief!
Wij nemen u mee naar het hart van Andalusië; prachtig Sevilla! De
meest Spaanse stad van Spanje, is een fenomenale cultuur historische
belevenis. Hier, in de schoot van de flamenco, ontdekt u al dwalend
lieflijke steegjes en schitterende tuinen en pleinen in Moorse stijl. De
gotische kathedraal met haar klokkentoren La Giralda evenals het
indrukwekkende koninklijke Alcázar zult u voor altijd in uw hart
sluiten. U verblijft in een heerlijk 4* hotel midden in het centrum van
deze historische als ook hippe stad; wij willen dat u ten volle kunt
genieten van de unieke sfeer die hier heerst. Op zaterdagavond kunt
u zich onderdompelen in de typische Spaanse sfeer die hoort bij
Sevilla; lokale tapas eten en drankjes drinken. Speciaal voor u hebben
wij een tapas tour georganiseerd. Wat zou Sevilla zijn zonder haar
flamenco! Als kers op de taart bezoekt u een wervelende Flamenco
Show; laat u meeslepen door de dansers en de opzwepende ‘caja
chayera’. Ook Cordoba kunt u afvinken van uw bucketlist; de
voormalige hoofdstad van Al-Andalus en bekend vanwege haar
prachtige Moorse Mezquita geeft al haar schoonheden prijs. Alle
excursies die genoemd worden zijn INCLUSIEF en onder begeleiding

Vertrekdata
14 oktober 2022

€1195

Inclusief
Transfer per luxe touringcar van
Limburg naar Eindhoven v.v.
Vlucht Eindhoven – Sevilla met
Transavia v.v.
10 kg handbagage per persoon
Hoteltransfer luchthaven - hotel v.v.
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van een Nederlandse sprekende lokale gids. Een stedentrip met voor
elk wat wils en genoeg vrije tijd om uw eigen plan te trekken. U kunt
heerlijk flaneren, lekker shoppen en vooral genieten op de vele
terrasjes die Sevilla rijk is. Daarbij is onze ervaren De Limburger Reizen
reisbegeleiding u graag van dienst met tips. Zoals u natuurlijk van ons
gewend bent heeft u een transfer per luxe touringcar naar de
luchthaven van Eindhoven. Heeft u er ook zoveel zin in? Laat haar niet
langer wachten, deze Spaanse schoonheid, en kom met volle teugen
van haar genieten! Vamos a Sevilla!

Dag 1 - Limburg - Eindhoven - Sevilla
Vanuit de door u gekozen opstapplaats heeft u een transfer per luxe
touringcar naar de luchthaven van Eindhoven. U vliegt met Transavia
om 08.00 uur (onder voorbehoud) naar Sevilla. De landing is voorzien
om ca. 10.45 uur. Vervolgens krijgt u meteen een hele goede eerste
indruk van Sevilla aangezien we direct na aankomst een uitgebreide
stadsrondrit maken door deze charmante Spaanse stad. U rijdt langs
het terrein waar in 1992 de Expo werd gehouden, natuurlijk ziet u het
Cartuja klooster en de beroemde Alamillo brug. Deze brug over de
Guadalquivir rivier werd ontworpen door de beroemde Spaanse
architect Calatrava. Via de prachtige Goudtoren rijdt u naar het Plaza
de Espana, echt één van mooiste pleinen van deze bruisende stad.
Vervolgens gaat u naar uw zeer centraal gelegen 4* hotel Macia
Sevilla Kubb. De rest van de namiddag is heerlijk ter vrije besteding.
Slentert u heerlijk door de nauwe steegjes van deze charmante stad,
zoek een plekje op één van de vele terrasje en geniet van de levensstijl
van de Sevillanos. Overnachting in uw hotel.

Dag 2 - Sevilla Stadswandeling & in de avond
Tapas Tour
Na het ontbijt gaat u het centrum van Sevilla ontdekken! Onder
leiding van een Nederlands sprekende gids worden alle
hoogtepunten van deze stad bezocht. U begint met de ‘Catedral de

Met vertrouwen op reis!

4 nachten in zeer centraal gelegen
Hotel Macia Sevilla Kubb ****
4 x ontbijtbuffet
Stadsrondrit en middag wandeling
door Sevilla incl. entree Alcazar en de
kathedraal o.l.v. Nederlandstalige
lokale gids
Uitgebreide Tapas Tour
Dagexcursie naar Cordoba incl.
entree Mezquita Moskee o.l.v.
Nederlandstalige lokale gids
Ochtend wandeling door Sevilla o.l.v.
Nederlandstalige lokale gids
Flamenco Show incl. één drankje
Headsets
Lokale belastingen
De Limburger Reizen reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
20kg ruimbagage € 55,- per persoon
Niet genoemde maaltijden
Verzekeringen
Reserveringskosten € 29,50 per
reservering
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boekingsformulier
SGR bijdrage € 5,- per persoon

Santa María de la Sede’ dit is één van de grootste kathedralen ter
wereld. De kathedraal is gebouwd op de restanten van een Moorse
moskee, waarvan de oude Giralda toren nog een restant is. In de
kathedraal zijn o.a. een schatkamer, het graf van Columbus en de
Koninklijke kapel te bewonderen of u beklimt de Giralda-toren voor
een prachtig uitzicht over de stad. Het ‘Alcázar Real de Sevilla’ is het
koninklijk paleis van Sevilla. Dit Moorse paleizen complex is met stip
de bekendste bezienswaardigheid van de stad en het Alcazar paleis
met zijn schitterende Moorse details mag zeker niet ontbreken. Het
paleis is tegenwoordig nog steeds in gebruik door de Spaanse Koning.
Vanavond wacht u een unieke beleving; u kunt samen met al die
andere Sevillanos genieten van een Tapas Tour. U bezoekt 3
authentieke en hippe tapasbars waar u een aantal tapas kunt
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proberen en natuurlijk een drankje kunt nuttigen. Dat wordt genieten
op een authentieke Spaanse zaterdagavond. Bon provecho!

Dag 3 - Cordoba
Na het ontbijt gaat u op weg naar de volgende mijlpaal; prachtig
Cordoba! Bij aankomst in deze historische stad volgt er een
stadswandeling onder leiding van de Nederlandssprekende lokale
gids. Córdoba heeft een rijke historie en vroeger was dit ooit één van
de belangrijkste steden ter wereld. In de 10e eeuw was het de op één
na grootste stad ter wereld, met een voor toen ongekend hoog
inwonertal van 500.000. Córdoba was het centrum van de
middeleeuwse Spaanse moslimwereld. Uit die islamitische glorietijd
zijn talrijke monumenten overgebleven, waarvan de Mezquita het
beroemdste voorbeeld is. Deze bezoekt u uiteraard. Deze enorme
moskee heeft als middelpunt een kathedraal. Zelfs uit de Romeinse
tijd stamt nog de brug Puente Romano. Sinds 1984 staat het gehele
historisch centrum van Cordoba dan ook op de UNESCO
Werelderfgoedlijst. In de namiddag rijdt u weer terug naar uw hotel in
Sevilla. In de buurt van uw hotel zijn er genoeg restaurantjes waar u
heerlijk kunt dineren.

Dag 4 - Sevilla City Tour, vrije middag & Flamencoshow
Na het ontbijt volgt er nog een heerlijke stadswandeling door Sevilla
onder leiding van uw Nederlands sprekende lokale gids. U brengt een
bezoek aan het Huis van Pilatus, een romantisch 16-eeuws
renaissancepaleis met mudéjar-invloeden. Daarna wandelt u door de
authentieke volkswijk La Macarena. U kunt een bezoek brengen aan
de typische Spaanse markthal met levensmiddelen zoals, vis, vlees,
groente en fruit. U bezoekt vervolgens de nieuwste hotspot van
Sevilla; Metropol Parasol. Deze indrukwekkende architectonische

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 15
Programma en vluchten onder
voorbehoud van wijzigingen.
Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden:

houten constructie kunt u op verschillende niveaus bewonderen.
Kiest u voor de opgegraven mozaïeken of gaat u met de lift naar een
hogere verdieping en geniet van het schitterende uitzicht over de
stad? U heeft hier alle tijd aangezien de rest van de dag ter vrije
besteding is. In de avond wordt u opgehaald voor een passionele
Flamenco Show. Absoluut genieten geblazen!

Dag 5 - Vrije tijd & thuisreis
Na het ontbijt heeft u nog een hele dag vrije tijd voordat u wordt
opgehaald voor uw transfer naar de luchthaven van Sevilla voor uw

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: delimburgerreizen.nl
Versie: 18 August 2022 - Copyright © De Limburger Reizen

Pagina 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

info@delimburgerreizen.nl
085 273 48 00

Met vertrouwen op reis!

terugvlucht naar Eindhoven. U vliegt wederom met Transavia om
19.45 uur (onder voorbehoud) en uw aankomst tijd is gepland om
22.30 uur. Vervolgens staat de luxe touringcar op u te wachten om u
weer veilig huiswaarts te rijden. Bepakt en bezakt met prachtige
verhalen, leuke herinneringen en mooie foto’s van bruisend Sevilla en
historisch Cordoba. Graag zien we u terug op één van onze volgende
reizen.

Hotel informatie
Hotel Macia Sevilla Kubb ****
Hotel Macia Sevilla Kubb ligt in hartje Sevilla en beschikt over een
fitnesscentrum, een terras met zwembad en een gemeenschappelijke
lounge. Het hotel heeft een bar en ligt dicht bij verschillende bekende
bezienswaardigheden, op ongeveer 600 meter van de kerk Santa
María La Blanca en op ongeveer 1 km van Barrio Santa Cruz. Ook Plaza
de España bevindt zich op loopafstand. Het zeer centraal gelegen
hotel bevindt zich op 12 minuten wandelen van La Giralda en de
kathedraal van Sevilla, en op 1 km van het paleis Alcazar. De kamers
zijn prima ingericht met een zitje, een bureau, een flatscreen-tv.
Badkamer met een bidet en gratis toiletartikelen. Er wordt elke
ochtend een ontbijtbuffet geserveerd.

Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 252,Hotel website: https://www.maciasevillakubb.com/
Hotel adres: Plaza De Carmen Benitez, 3, Nervion, 41003 Sevilla,
Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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