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Andalucia Rondreis 

                                              
In opdracht van :  
 

Beleef de hoogtepunten uit de Spaans-Moorse cultuur en bezoek Ronda, Jerez,  Sevilla, Cordoba en 

Granada,  stuk voor stuk prachtige steden met een rijk verleden. 

 

 
 

 

Dag 1 : 

Vertrek vanuit Hasselt per luxe-autocar naar de luchthaven van Brussel of Charleroi. Vlucht naar 

Malaga. Transfer per autocar naar Granada. Diner en overnachting in Granada 

Dag 2 

Uitgebreid bezoek aan Granada. De Moorse parel van de stad is zonder twijfel het Alhambra – 

Werelderfgoed. Aangrenzend liggen de weelderige fonteinen van El Generalife, het voormalige 

buitenverblijf van de Nasridenkoningen. De Moorse wijk “Albaicin” met zijn wirwar van smalle steegjes, 

pleintjes en poortjes is zeker een bezoek waard. Tot slot is ook de Koninklijke kapel van de kathedraal 

met de praalgraven van de katholieke koningen niet te missen. Diner en overnachting in Granada. 

Dag 3. 

Granada – Baena – Cordoba. 

We rijden langs de onmetelijke olijfboomgaarden in Jaen en Cordoba.  Baena is het centrum van de 

olijfolie in Spanje. Cordoba, gelegen aan de oevers van de Guadalquivir – ook Werelderfgoed – is 

een verplichte halte in Andalusië. De kathedraal-moskee “Mezquita” werd gebouwd in 785 en werd 

verschillende malen uitgebreid. In de 16
de

 eeuw werd de kathedraal gebouwd midden in de moskee. 

De Jodenbuurt – Juderia – bestaat uit witte huizen, gezellige restaurants en aantrekkelijke patio’s.  

Diner en overnachting in Cordoba. 

 

Dag 4 

Cordoba – Carmona – Sevilla. 
Carmona gelegen op een heuvel op nauwelijks 30 km van Sevilla. U treft er talrijke sporen aan van de 
Romeinse en de Arabische beschaving. De topattractie van Carmona is zonder twijfel de Romeinse 
necropolis gelegen net buiten de stadsmuren. Diner en  overnachting in Sevilla. 
 
Dag 5. 
Sevilla, hoofdstad van Andalusië, is wereldwijd bekend om zijn historische, culturele en monumentale 
rijkdom. De Giralda, de klokketoren van de kathedraal symboliseert het Moors verleden van de stad. 
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Verder bezoek aan het Real Alcazar met zijn paleisruimten en patio’s, de Moorse verdedigingstoren 
‘Torro del Oro’, de Joodse wijk Barrio Santa Cruz, de Plaza de Espana, de wijk Triana voor wie van 
het nachtleven wil proeven. Diner en overnachting in Sevilla. 
 
Dag 6 
Sevilla - Jerez & Arcos de la Frontera - Sevilla. 
In het achterland van de Costa de la Luz bevinden zich tal van “ Pueblos blancos” de zogenaamde 
witte dorpen zoals Arcos de la Frontera, Vejer de la Frontera, …  
Jerez de la Frontera is één van de bekendste steden in de provincie. U kan er talrijke bodegas of 
wijnhuizen bezoeken. Ook een bezoek aan de Spaanse Koninklijke rijschool zetten we indien mogelijk 
op het programma. Diner en overnachting in Sevillia.  
 
Dag 7 
Sevilla – Olvera – Grazalema – Ronda - Malaga 
Op weg naar Ronda bezoek we ook nog een van de Pueblos Blancos – Olvera.  Verder nia het 
Natuurpark Grazalema naar Ronda, gebouw op 2 rotspunten die verbonden zijn door een brug. 
Bezoek aan het pittoreske centrum met zijn kronkelende steegjes en de Plaza de Toros. Diner en 
overnachting in Malaga. 
 
Dag 8 
Vrije voormiddag in het hotel, Na de vrije lunch, vertrek naar de luchthaven voor de terugvlucht naar 
Brussel/Charleroi. Nadien  transfer naar Hasselt 
 
 
 


