
9-Daagse rondreis  door Andalusië


Vol goede moed en zin vertrokken we maandagmorgen vanaf Assen en Meppel naar Schiphol 
vanwaar we de reis verder deden met het vliegtuig richting Malaga.

Daar stond om 15 u onze gids Myriam met een bus op ons te wachten.

Myriam is van oorsprong een Belgische die al ruim 20 jaar in Spanje woont, maar zich met haar 
Vlaamse uitspraak prima verstaanbaar wist te maken.

Ons hotel (1 nacht) was aan de kust, tegenover de zee met leuke strandterrasjes.

Daar zochten dan ook verschillende mensen een stoeltje met een lekkere frisse versnapering.

Heerlijk in die zon, dit hadden we ook verwacht. De volgende dag gingen de koffers weer mee.

We bezochten eerst de druipsteengrotten van Nirja om vervolgens door te rijden naar het 
Alhambra in Granada.

Hier werden er 2 groepjes gevormd die ieder met een eigen gids de rondleiding deden.

Wat een groots geheel en veel pracht en praal. Na de paleizen wandelden we door de grote mooie 
tuinen. In totaal werden er ettelijke meters (kms!!) afgelegd. Maar alles in een goed te doen tempo.

Vervolgens naar ons hotel in Granada, voor 2 nachten.  Dag drie stond in het teken van de stad.

Hier werden het Monasteria de la Cartuja (klooster) en de Camilla Real (koningskapel) bezocht.

Als verrassing stond er een tapas lunch gepland. Dit was super lekker en viel goed in de smaak.

Na wat vrije tijd gingen we terug naar het hotel, waar we niet te laat aan tafel gingen want de 
avond stond gereserveerd voor een flamenco show.

De drankjes die daar aangeboden werden waren soms iets te warm, maar ja je kunt niet alles 
hebben.  Na deze Spaanse folklore gingen we richting hotel en te bedde.

Dag vier, koffers weer oppakken en in de bus, nu richting Cordoba. We gaan via een route met 
heeel veeel olijfboomgaarden. Een en al. Prachtig. Onderweg koffiestop met de nodige aankopen 
en weer verder. We hadden bij aankomst eerst nog wat vrije tijd , dus mooi door de kleine vrolijke 
smalle straatjes gewandeld, broodje gegeten en daarna de Mezquita. Dit is een kathedraal in een 
moskee. Heel indrukwekkend. We bezochten deze olv een Nederlands sprekende Spaanse gids. 
Daarna door naar Sevilla. 

Volgende morgen paraplu weer, maar iedereen was goed voorbereid, dus hupsakee, gaan!

We bezochten hier het Spaans paviljoen van de wereldexpo in 1929, vervolgens naar het huis van 
Pilatus en toen naar de kathedraal, immens groot en hoog.

We hadden een lunch afgesproken maar dat werd ietsjes later maar t smaakte er niet minder om.

In de middag nog een boottocht over de rivier de Guadalquivir, vanwaar we veel van de 
gebouwen van de wereldexpositie nog eens konden bekijken. (de bomen waren in de loop der 
jaren flink gegroeid).  Maar wat een mooie, vrolijke en gezellige stad is Sevilla.

Na een nachtje goed slapen (en zweten, 1 zieke reizigster) gingen we met koffertje en al weer op 
pad, richting zuidwaarts.

Eerst naar de sherry bodega, voor uitleg en proeverij (hier zei het gros geen nee tegen)

daarna door naar Gibraltar, o.a. apies kijken. We reden met 2 kleine busjes de tocht naar boven.

Gibraltar is tenslotte een grote rots op Engels grondgebied. Moesten dus ook door de 
grenscontrole zowel heen als terug. 

Daarna weer in de eigen bus, richting Myas (aan de kust!!) voor de laatste drie nachten.

Zondag reden we via een hele mooie weg naar Ronda het stadje dat hoog op een groot 
rotsplateau ligt. Hier wandelden we ook met een plaatselijke gids door het stadje, met oa een 
bezoek aan de stierenvechtersarena. Na wederom een aardige staptoer gingen we met zn allen 
lunchen. ‘n extraatje uit de pot met wederom tapas, ( wat was dat toch allemaal lekker)

Terug in het hotel gingen de meesten nog even langs het strand ( lees terrasjes) voor een heerlijke 
Sangria. Is toch onder de Spaanse zon het lekkerst.

De eén na laatste dag naar Malaga, hier maakten we met Myriam een wandeling waarna iedereen 
de tijd en ruimte kreeg om te doen wat men zelf wilde.

n Terrasje, winkel, kathedraal museum, noem maar op. Gewoon even niks moeten maar je eigen 
invulling geven en ook dat is een stukje genieten tijdens zo’n mooie maar bovenal 
indrukwekkende reis door een prachtige cultuur in een mooi Spaans landschap.

Een reis met veel hoogte punten. Met een hele gezellige groep dames die er echt zin in hadden en 
alle informatie als sponsen opzogen. We lezen natuurlijk alles weer terug in het verslag.

Dames dank jullie voor deze mooie ontspannen en toch ook wel relaxte reis.

Aly en ik hebben genoten, van de reis en van jullie, tot een volgende keer.


Aly Krol en Hillie Westerhof 





