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Opstappen dicht bij huis Limburgse reisgenoten Limburgse reisbegeleiding Unieke programma's Uitsluitend fijne hotels

Ontdek cultuur en geschiedenis in
Andalusië
Een 8-daagse rondreis met overnachtingen
in authentieke paradores 

Tijdens deze rondreis door Andalusië ontdekt u het authentieke leven
in de streek. Wij hebben een gevarieerd excursieprogramma voor u
samengesteld (de meeste excursies zijn inclusief). Onze lokale gidsen
vertellen u alles over de geschiedenis en tradities van de regio. U
brengt een bezoek aan diverse UNESCO Werelderfgoed
monumenten, ruige natuurgebieden en pittoreske dorpen en steden.
De rondreis begint in Malaga, waarna u via Ronda naar de historische
binnenstad van Sevilla, Granada en Cordoba reist. U bezoekt onder
meer een authentieke olijfboerderij, het wereldberoemde Alhambra-
kasteel en de mondaine badplaats Marbella. 

U verblijft tijdens deze rondreis in historische hotels
die paradores genoemd worden. Deze hotels bevinden zich in
gerestaureerde kastelen, kloosters en andere historische gebouwen.
De kleinschaligheid garandeert gastvrijheid, persoonlijke service en
comfort. In de restaurants bereiden de koks veelal lokale

8 dagen vanaf
€ 2.249,- p.p.

Vertrekdata
 4 november 2023 €2249

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthaven en v.v.

Vlucht naar Malaga en v.v. (incl.
luchthavenbelastingen)

Audiosysteem (oortjes)

Verblijf in 4-sterrenhotel Parador op
basis van halfpension, incl. één glas
wijn, bier of frisdrank per avond
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specialiteiten. 

U vliegt vanuit Limburg heen en weer naar Malaga. Onze
comfortabele touringcar brengt u vanaf één van onze Limburgse
opstapplaatsen naar keuze naar de luchthaven. Dit vervoer en
begeleiding van onze ervaren reisbegeleiding zit bij de prijs
inbegrepen.

Dag 1 - reis van Limburg naar Malaga

Onze comfortabele touringcar pikt u op bij een van de door ons
geselecteerde opstapplaatsen in Limburg. Onze chauffeur brengt u
naar de luchthaven voor uw vlucht naar Malaga. ‘s Middags landt u in
de op een na grootste stad van Andalusië. Wij regelen de transfer naar
uw hotel net buiten Malaga. U overnacht in een parador (luxueus
staatshotel) aan zee, met een wit zandstrand voor de deur. U kunt de
rest van de dag ontspannen ontspannen aan zee en gebruik maken
van de voorzieningen van de Parador de Málaga Golf. ‘s Avonds
bereidt de kok van het hotel een geurige Spaanse maaltijd voor u. 

Dag 2 - bezoek Marbella en de Sierra de Ronda

Na een uitgebreid ontbijt pakt u uw koffers en stapt u in de
touringcar. De eerste stop vandaag is de mondaine badplaats
Marbella. Wandel onder de palmbomen over de boulevard en langs
luxueuze boten in de jachthaven van Puerto Banus. De kraakwitte
huisjes aan het helderblauwe water geven u gegarandeerd een
vakantiegevoel. U reist verder naar de comarca Sierra de Ronda.
Tussen de groene bergen en rotskliffen liggen pittoreske witte
dorpjes. Eén van die plaatsen is Ronda, een fotogeniek dorp bovenaan
een steile klif. Morgen brengt u een uitgebreid bezoek aan het oude
centrum. Vandaag geniet u er van een sherry-proeverij in een
authentieke sherrybodega. U dineert en overnacht in Hotel Parador
de Ronda.

Dag 3 - ontdek de historische kern van Ronda en
Carmona

Na het ontbijt gaat u op ontdekkingstocht in Ronda. U kijkt het 150
meter diepe ravijn onder het dorp in en slentert door het historische
stadscentrum. Bezoek de kerk van Santa Maria la Mayor, die ooit een
moskee was, en de op een na oudste stierengevecht arena van
Spanje. Proef het Andalusische leven in de gezellige straatjes, voordat
u in de touringcar naar Carmona reist. Deze plaats is één van de
oudste nederzettingen in Andalusië. Het was het politieke en
economische centrum van het rijk van de Romeinen en de Moren.
Ook na de christelijke verovering in 1247 blijft het een belangrijk
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centrum. U krijgt vrije tijd in het centrum, zodat u op uw eigen tempo
langs historische overblijfselen kunt slenteren. Aan het eind van de
middag brengt de chauffeur u naar uw hotel, de Parador de Carmona.
In de weelderige tuin kunt van koffie en cake genieten terwijl u
uitkijkt over de Guadalquivir-vlakte. U dineert en overnacht op deze
prachtige plek. 

Dag 4 - maak een stadstour door historisch Sevilla

U hoeft uw koffers na het ontbijt niet in te pakken, want u komt
vanavond weer terug in het hotel. Vandaag maakt u een uitstapje
naar de Andalusische hoofdstad Sevilla. U krijgt een rondleiding langs
historische kunstmonumenten zoals de kathedraal en het Alcazar, het
kasteel van de Moorse en later de Christelijke koningen. Onze gids
neemt u ook mee naar het Centro Ceramica in de oude wijk Triana. In
een oude fabriek krijgt u een kijkje in de geschiedenis van de
keramische kunst van Sevilla. Hier werden onder meer de azulejos
gemaakt. Deze kleurrijk beschilderde tegels zie je veel terug in de
straten van Sevilla en de rest van Spanje. U kunt lunchen in een
authentiek Sevillaans restaurant (op eigen kosten). Indien er genoeg
tijd beschikbaar is, kunt u na de lunch zelfstandig de rest van Sevilla
verkennen. Bezoek bijvoorbeeld de winkelstraat Calle Sierpes met zijn
vele boetiekjes of ga op zoek naar meer historische panden. Aan de
eind van de middag brengt de chauffeur u terug naar de Parador in
Carmona. Hier dineert en overnacht u.

Dag 5 - bezoek het oude Cordoba en proef olijfolie
in Baena

Na het uitgebreide ontbijt brengt u uw koffers naar de bus. U reist
naar Córdoba, het voormalige centrum van het Arabische Kalifaat.
Slenterend door de slingerende, smalle straten van de oude stad ziet
u dan ook vele Moorse invloeden. De imposante Mezquita-kathedraal
was vroeger een moskee. Zowel van binnen als van buiten is het
enorme bouwwerk een plaatje. U bezoekt bovendien de bloemrijke
Joodse wijk en het Alcazar van Córdoba, een indrukwekkend 14e-
eeuws paleizencomplex met Arabische baden en Romeinse
mozaïeken. Na de stadse levendigheid is het tijd om een traditionele
olijfboerderij nabij het dorp Baena te bezoeken. Hier leert u alles over
het ‘vloeibare goud’ van Andalusië. Hier wordt op traditionele wijze
hoogwaardige, biologische olijfolie geproduceerd. De fruitige olijven
uit de regio worden gezien als de besten in Spanje. U proeft de
smaakvolle olijfolie in de lunch die u in de oliemolen opgediend krijgt.
Na de lunch brengt de chauffeur u naar de Parador van Jaén, waar u
dineert en logeert.

Rondreis per luxe touringcar met
airconditioning

Een bezoek aan een sherrybodega in
Ronda incl. een proeverij

Entree tot de arena van Ronda

Koffie met gebak in de Parador
Carmona

3 uur durende stadstour door Sevilla

Entree tot de kathedraal van Sevilla

2 uur durende stadstour door
Cordoba

Entree tot Mezquita Cordoba

Een bezoek aan een olijfolieboerderij
in Baena incl. 4-gangenlunch

Rondleiding door het Alhambra &
Generalife Granada incl. entree

Toeristenbelasting

De Limburger Reizen reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Niet genoemde entrees

Eventuele (reis)verzekeringen

Eventuele fooien

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,00 per
persoon
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Dag 6 - ontdek de historische steden Baeza en
Ubeda

Geniet van een uitgebreid ontbijt en stap zonder uw koffers in de
touringcar. Vandaag bezoekt u de zustersteden Baeza en Ubeda, die
op slechts 10 kilometer afstand van elkaar liggen. Beiden beleefden
hun hoogtijdagen in de 16e eeuw en hebben nog altijd een historisch
karakter. U bewondert er prachtige panden in renaissancestijl. In
Baeza staan ruim vijftig paleizen uit deze periode, en in Ubeda zelfs
nog meer dan dat. Beide steden staan daarom op de UNESCO
Werelderfgoedlijst. U bezoekt er imposante herenhuizen, kunstige
kerken en weelderige landgoederen. Na uw reisje terug in de tijd reist
u terug naar de Parador in Jaén. Hier heeft u tijd om te ontspannen,
voordat u aan tafel schuift voor een huisgemaakt diner. U overnacht
nog een laatste nacht in dit hotel.

Dag 7 - maak een stadstour door de metropool
Granada

Na het ontbijt brengt onze chauffeur u naar Granada. Deze
voormalige residentie van Moorse koningen wordt door velen gezien
als de mooiste stad van Spanje. Dat de stad uitgeroepen is tot
nationaal monument, zal u niet verbazen als u door de straten loopt.
Hoog boven de stad ligt het rode Alhambra-paleis, met prachtige
tuinen met terrassen en trappen in Arabische stijl. In de bruisende
studentenstad vindt u vele historische overblijfselen. Bezoek
bijvoorbeeld de 16e-eeuwse kathedraal en de naastgelegen
Koninklijke grafkapel. Aan het eind van de dag reist u in de touringcar
naar Parador Antequera, waar u dineert en overnacht. Geniet nog van
een laatste avond in Andalusië, voordat u morgen terugvliegt naar
huis.

Dag 8 - reis van Granada naar Limburg

Na het ontbijt staat de touringcar klaar om u en uw koffers naar de
luchthaven van Malaga te brengen. Na ongeveer anderhalf uur rijden
komt u aan op de luchthaven. U vliegt terug naar een luchthaven
nabij Nederland, waar onze Limburger touringcar u opwacht. Onze
chauffeur brengt u terug naar uw opstapplaats in Limburg. 

Het dagprogramma en onze vluchten zijn onder voorbehoud en
kunnen wijzigen door (weers)omstandigheden op de plek van
bestemming en/of wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.

 

 

Overige info
Vluchtdetails en programma zijn
onder voorbehoud van wijzigingen

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Deze reis is niet geschikt voor
deelnemers die slecht ter been zijn
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Hotelinformatie

4-sterrenhotel Parador de Málaga Golf

Uw eerste nacht in Andalusië verblijft u in het 4-sterrenhotel Parador
de Málaga Golf. Geniet van de Andalusische sfeer en fantastisch
uitzicht op zee. De ruime kamers zijn van alle gemakken voorzien met
tweepersoonsbed en zitje. De badkamer heeft een bad en/of douche
met toiletartikelen.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 340,-

Hotel website: https://www.parador.es/es
Hotel adres: Parador Málaga Golf, Málaga, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl

4-sterrenhotel Parador de Ronda

De Parador was vroeger het stadhuis en gebouwd in 1761. Het hotel
beschikt over een receptie, bar, lobby, lift, winkeltje, airconditioning en
tuin met zwembad. Het ontbijt is in buffetvorm. U verblijft in een
lichte kamer. Alle kamers zijn voorzien van alle moderne comfort zoals
telefoon, kluisje en minibar. Badkamer met bad of douche en toilet.

Hotel verzorging: Halfpension

Hotel website: https://www.parador.es/es
Hotel adres: Parador de Ronda, Plaza España, Ronda, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl

4-sterrenhotel Parador de Carmona

Deze parador ligt aan de rand van het oude centrum van Carmona.
Ruimte ontvangsthal met receptie, lobby, bar met terras met prachtig
uitzicht. Tuin met zwembad dat per lift te bereiken is.

De kamers zijn smaakvol ingericht in een historische ambiance.
Badkamer met bad of douche en toilet.

Hotel verzorging: Halfpension

Hotel website: https://www.parador.es/es
Hotel adres: Parador de Carmona, Carmona, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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4-sterrenhotel Parador de Jaen

Deze statige en stijlvolle Parador is onlangs gerenoveerd. Deze
parador heeft een receptie, bar, lift, lobby, airconditioning, winkel en
een zwembad met ligstoelen. Vanaf de balkons heeft u een werkelijk
schitterend uitzicht op het stroomgebied van de Guadalquivir rivier.
De kamers zijn stijlvol ingericht met badkamer met bad of douche en
toilet.

Hotel verzorging: Halfpension

Hotel website: https://www.parador.es/es
Hotel adres: Parador de Jaén, Castillo de Santa Catalina, Jaén, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl

4-sterrenhotel Parador Antequera

De Parador is omringd door groene tuinen met zwembad en is
centraal gelegen, vlakbij het historische centrum van Antequera met
zijn Plaza de Toros. Het ontbijt is in buffetvorm. Het restaurant biedt
een rijke keuken geïnspireerd op de lokale- en streekgerechten. De
kamers zijn ruim en ingericht met lichte kleuren en kluisje en minibar.
De volledig ingerichte badkamers hebben een bad of douche en
toilet.

Hotel verzorging: Halfpension

Hotel website: https://www.parador.es/es
Hotel adres: Parador de Antequera, Paseo García del Olmo,
Antequera, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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