
Programma  
 
Dag 1  
06.45 uur : Vertrek vanuit Assen.  
07.45 uur : Vertrek vanuit Meppel.  
09.45 uur : Verwachte aankomst bij Amsterdam-Airport. Inchecken voor de vlucht naar Malaga.  
11.45 uur : Vertrek vanaf Schiphol.  
14.45 uur : Verwachte aankomst op Malaga-Airport.  
Nadat u uw bagage heeft opgehaald, wordt u welkom geheten door een gids. Hij/zij zal u gedurende 
de gehele reis vergezellen. Vanuit Malaga rijden we in een uur naar ons eerste hotel in Nerja. Na 
aankomst staat het diner voor u klaar.  
 
Dag 2 Grotten van Nerja en Granada  
In de ochtend bezoeken we de druipsteengrotten even buiten Nerja. Vervolgens rijden we in iets 
minder dan anderhalf uur naar Granada. Bij aankomst maken we een stadstour en zien we onder 
andere de koningskapel en kathedraal. We sluiten de middag af met een grandioos uitzicht over de 
stad en daarachter gelegen bergtoppen van de Sierra Nevada. We verblijven 2 nachten in Granada.  
 
Dag 3 Alhambra  
Vandaag brengen we een uitgebreid bezoek aan het beroemde Alhambra, de residentie van de 
vroegere Moorse vorsten. Dit enorme paleizencomplex met schitterende tuinen is het drukst 
bezochte monument van Spanje. Na het bezoek heeft u tijd om de prachtige stad Granada te 
bezoeken met de kathedraal, pittoreske straatjes en gezellige pleintjes met vele terrassen.  
‘s avonds brengen we in de avond een bezoek aan een Flamencoshow in de grotten van Sacromonte 
in Granada.  
 
Dag 4 Cordoba  
Na het ontbijt vervolgen we onze reis en rijden we door een mooi landschap van olijfbomen. naar 
Córdoba (reistijd: ca. 2 uur). U kunt een wandeling maken door de oude Joodse wijk met zijn smalle 
straatjes en witgekalkte met bloemen versierde huizen. Hoogtepunt van Cordoba is een bezoek aan 
de Mezquita, de kathedraal van Cordoba die meer dan 1000 jaar geleden gebouwd werd als moskee. 
Het is een sprookjesachtig gebedshuis met een schitterende zuilenzaal. Omstreeks 16.00 uur 
vervolgen we onze reis naar Sevilla, waar we aan het begin van de avond zullen arriveren. We 
verblijven twee nachten in Sevilla.  
 
Dag 5 Sevilla  
Vandaag bezoeken we de stad Sevilla en maken we een tour langs de belangrijkste 
bezienswaardigheden van de stad. De kathedraal is de grootste gotische kerk ter wereld. Naast de 
kathedraal staat de beroemde klokkentoren, de Giralda. Vervolgens kunt u het Alcázar bezoeken. Dit 
paleis is in de 14e eeuw helemaal in Arabische stijl gebouwd. Een sprookjesachtig mooi bouwwerk 
met een prachtige tuin. In de wijk Santa Cruz met zijn nauwe steegjes en gezellige pleinen wachten 
de vele terrassen en barretjes op u. Vandaag wordt er een gezamenlijke lunch georganiseerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dag 6 Jerez en Gibraltar  
We laten Sevilla achter ons en rijden naar Jerez de la Frontera, de stad van de Andalusische paarden 
en sherry. We brengen een bezoek aan een van de meest bijzondere sherry bodega's. Hier bewaart 
men niet alleen meer dan 25.000 eikenvaten met heerlijke sherry, maar er is ook een klein privé-
museum met antieke meubels, de bottelarij en een eigen paardenstoeterij met raszuivere 
Andalusische paarden. Indien gewest, kunt u ook één van de grootste particuliere Picassocollecties 
bewonderen. In deze prive-gallerij zijn er meer dan 150 werken van Picasso, Dali en Miro te 
bewonderen. Tenslotte worden ook de verschillende soorten sherry voorgesteld en gedegusteerd.  
 
Vervolgens rijden we naar de Britse enclave Gibraltar, bekend vanwege de beroemde rots, die u van 
verre al ziet. Hier maken we de Gibraltar-Rock-Tour. Vanaf de grens rijden we met minibussen naar 
boven. We bezoeken een druipsteengrot, verdedigingswerken uit de 18de eeuw en de rots waar  
de beroemde apen, de Magots, van Gibraltar leven. Bovendien heeft u een mooi uitzicht over 
Gibraltar en de Costa del Sol. Aansluitend rijden we naar ons laatste hotel van deze reis aan de Costa 
del Sol.  
 
Dag 7 Ronda  
Ronda, één van de mooiste en oudste stadjes van Spanje, is spectaculair gelegen op een 165 meter 
hoog rotsplateau en wordt in tweeën gespleten door een diepe kloof. De brug Puente Nuevo 
verbindt het oude en nieuwe gedeelte. Bezienswaardig zijn de stadspaleizen, het Arabische 
badcomplex, de stierenvechterarena en de kerk aan het mooie plein met palmen en laurierbomen.  
 
Dag 8 Malaga  
Op onze laatste dag bezoeken we Malaga, de hoofdstad van de Costa del Sol. De stad werd 3500 jaar 
geleden gesticht door de Feniciërs en was het toneel van Romeinen, Visigoten, Arabieren en 
tenslotte de katholieke koningen. De oude stad lijkt op een grote open-air museum met zijn 
prachtige kathedraal, de smalle straatjes, kleine pleinen en groene oases. We wandelen onder 
andere langs de kathedraal, we bekijken de resten van het Romeinse theater, het plein ‘Plaza de La 
Merced’ en de geboorteplaats van Pablo Picasso, de wereldberoemde zoon van de stad. Naar wens 
en mits supplement kan het voormalig moors fort uit 1065 ‘La Alcazaba’ bezocht worden en het 
Picasso Museum met werken uit het volledig creatief leven van de artiest. Een andere attractie is het 
stadspark, een park met een lengte van bijna een kilometer met meer dan twintig verschillende 
soorten palmen. Daar bevindt zich ook het stadhuis, de universiteit en Bank van Spanje. Tenslotte 
rijden we tevens op de Gibralfaro-berg en genieten van een prachtig panoramisch uitzicht over de 
stad. Iedereen die Málaga heeft bezocht, zal graag willen terugkomen.  
 
Dag 9 Terugreis  
v.a. 06.00 uur : Ontbijt, uitchecken en bagage in de touringcar laden.  
07.30 uur : Vertrek naar Malaga-Airport. Hier nemen we afscheid van de gids en chauffeur, die ons 
de afgelopen dagen hebben vergezeld en begeleid. Vervolgens inchecken voor de vlucht naar 
Schiphol.  
10.40 uur : Vertrek vanaf Malaga.  
13.45 uur : Verwachte aankomst op Schiphol-Airport. Nadat u uw bagage heeft opgehaald, wordt u 
per touringcar teruggebracht naar Meppel en Assen.  
ca. 17.00 uur : Verwachte terugkomst in Meppel.  
ca. 18.00 uur : Verwachte terugkomst in Assen.  
 
U vliegt met Transavia. 

Programma onder voorbehoud.  


