
SPANIEN 8180  SPANIEN

FLYREJSE • 8 DAGE

AFREJSEDATO FLY FRA PRIS

16. april Aalborg 7.895 
24. maj Aalborg 7.995 
17. september Aalborg 8.195 
1. oktober Aalborg 7.995

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 1.700

INKLUDERET I PRISEN
• Direkte fly Aalborg – Malaga tur/retur
• 2 overnatninger i Fuengirola
• 2 overnatninger i/nær Sevilla 
• 3 overnatninger ved Almuñécar
• 7 x morgenmad
• 1 x tapas-frokost inkl. 1 gl. vin/vand/øl
• 7 x aftensmad inkl. 1/4 fl. vin og vand.
• Besøg i Alhambra
• Turistskat
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder
 

ENTRÉER Ca. EUR 40.

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Malaga (gns.): april 21°-24°, maj 24°-26°, 
sep-okt. 27°-29°. Sevilla (gns.): april 22°-25°, maj 
25°-27°, okt. 28°-29°.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/AND

BRUG FOR MERE 
TID? 
FÅS OGSÅ SOM
22 DAGES FERIE! 
Langtidsferie 
i Andalusien
Med mere end 300 solskinsdage om året er 
Andalusien et af danskernes foretrukne vinterrej-
semål. Vi bor i Torremolinos eller Fuengirola på 
Costa del Sol med dejlige strande, god shopping 
og skønne lokale spisesteder.

Afrejse: 1. februar, 22. februar eller 10. marts 
med afgang fra Aalborg. Se efterårets afgange 
nillesrejser.dk/anl

FLYREJSE • 21 DAGE FRA 11.695
INKLUDERET I PRISEN
Direkte fly Aalborg – Malaga tur/retur • Transfer 
lufthavn – hotel tur/retur • 21 overnatninger i 
Torremolinos/Fuengirola • 2-vær.-lejlighed m. 
balkon/terrasse • 21 x morgenmad • 21 x aftens-
mad inkl. 1/4 fl. vin/vand • Inkl. 3 udflugter ekskl. 
entréer • Dansk rejseleder.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/ANL

Besøg i Sevilla,  
Cordoba og 
Alhambra
Kun få steder i verden finder man så meget 
kultur, historie og charme, som i den 
sydspanske region Andalusien. På denne 
spændende rundrejse besøger vi de største 
af Andalusiens mange seværdigheder – 
fra den lille charmerende kystby, Cala de 
Mijas, den særprægede by, Ronda, og en 
af Andalusiens ældste byer, Cordoba – til 
Spaniens mest spanske by, Sevilla samt 
den imponerende mauriske fæstning, 
Alhambra. Vi stifter også bekendtskab med 
det andalusiske køkken og smager på de 
delikate ”tapas”, som er populære overalt i 
verden. Endelig vil der være lejlighed til at 
nyde det behagelige klima og afslappede 
liv på Costa Tropical-kysten.

DAG 1
Udrejse med Norwegian direkte fra Aalborg til 
Malaga. Der kan købes en let anretning på flyet. 
Transfer til Fuengirola, hvor vi skal bo de første 
to nætter.

DAG 2 
Malaga og Mijas
Turen går til Picassos fødeby, Malaga, der er 
Andalusiens næststørste by. Vi starter med en sight-
seeingtur i bus, hvor vi besøger den gamle fæstning, 
der er byens højeste punkt, inden vi ender i centrum 
af Malaga, hvor der tid på egen hånd. Vi fortsætter til 
den hvide by, Mijas, der ligger oppe i bjergene, hvor 
vi oplever de brostensbelagte, smalle gader i den 
hyggelige lille landsby. 

DAG 3 
Ronda og romantiske Sevilla 
Vi kører over en af Spaniens flotteste bjergkæder, 
Serranía de Ronda, til Ronda, der er en meget smuk 

og meget speciel by. Mellem den gamle og den nye 
bydel er der en 100 meter dyb kløft. Den imponerende 
bro, Puente Nuevo, fra 1700-tallet, som forbinder de to 
bydele, er nu Rondas absolutte vartegn. Den omtales 
bl.a. i Hemingways; ”Hvem ringer klokkerne for?”. I 
Ronda findes verdens første tyrefægterarena fra 1785, 
og det var i Ronda, at tyrefægteren Pedro Romero, 
som den første begyndte at kæmpe mod tyrene til 
fods og brugte det berømte røde klæde til at forvirre 
tyren. Traditionen for tyrefægtning fortsatte i Ronda, 
og berømtheder som Hemingway og Orson Welles var 
stamgæster i Rondas smukke arena. Sidst på dagen 
når vi vores hotel ved Sevilla, Benacazón.

DAG 4 
Sevilla, Andalusiens hovedstad
I dag skal vi udforske mere af romantiske Sevilla, 
som emmer af historie og kultur. Vi besøger det 
legendariske jødiske kvarter, Santa Cruz, der er kendt 
fra operaerne Carmen, Don Juan og Barberen fra 
Sevilla. Jøderne blev udvist af Dr. Isabel la Católica i 
1492, men vi oplever stadig de smalle stræder og char-
merende, små pladser med duftende appelsintræer. 
Det anbefales at besøge verdens største gotiske dom-
kirke, hvor Columbus ligger begravet. Den enorme, 
guldbelagte altertavle er den mest imponerende af 
sin slags i hele Spanien, og overalt i kirken støder vi på 
kunstværker af uvurderlig værdi. Sevillas vartegn er 
det mauriske kirketårn, La Giralda, hvorfra der er en 
fantastisk udsigt over Andalusiens hovedstad. 

DAG 5 
Córdoba
Vi forlader Sevilla og kører til Córdoba, som engang 
var Europas største by. Vi tager på rundvisning i det 
historiske centrum, som er utrolig velbevaret, og 
hvor gaderne stadig har den samme krogede struk-
tur, som maurerne i sin tid designede. Derefter be-
søger vi den 1000 år gamle moské, La Mezquita, som 
er den næststørste moské i verden. Karl V’s katolske 
domkirke er bygget 500 år senere og passet ind midt 
i moskéen. Et meget kuriøst bygningsværk. Herefter 
går turen videre til Baena, der laver områdets dejlige 
olivenolie. Vi oplever fremstillingen af olien, og der 
bliver mulighed for at købe de lækre varer. Herefter 
fortsætter vi til Almuñécar ved Costa Tropical, hvor 
vi har tre overnatninger. 

DAG 6 
Granada og Alhambra
Vi besøger en af Spaniens smukkeste byer, Granada, 
der regnes for at huse en af Spaniens største 
seværdigheder. Magisk, skøn, fortryllende, historisk 
og maurisk er nogle af de ord, der beskriver byen. 
Det var Granada, som var maurernes sidste bastion, 
inden de forlod Spanien i år 1492. Et af de bedst 
bevarede monumenter fra det mauriske herredøm-
me i Granada er det storslåede, Alhambra. Der er 
gåtur med rejselederen i Granada centrum, hvor vi 
bl.a. ser det flotte rådhus og resterne af det gamle, 
mauriske silkemarked. Herefter er der rundvisning 

med officiel guide på det mauriske slot, Alhambra, 
der er et af verdens smukkeste paladser. Besøget 
omfatter også de imponerende haveanlæg ved ka-
liffernes sommerpalads, Generalife, med cypresser, 
springvand og kilder.

DAG 7 
Almuñécar og tapas
Gåtur med vores rejseleder langs den palmeprydede 
strandpromenade til Almuñécar centrum. Vi spiser 
en “tapas-frokost” på en tapasbar, og nyder de 
kendte andalusiske småretter. Resten af dagen er på 
egen hånd.

DAG 8 
Hjemrejse
Morgenmad på hotellet og transfer til lufthavnen. 
Hjemrejse med Norwegian direkte fra Malaga 
direkte til Aalborg.

OM HOTELLERNE
Der benyttes gode hoteller på hele rejsen. Alle væ-
relser har eget bad og toilet. Se mere om hotellerne 
på www.nillesrejser.dk/and

Andalusien – 
Sydspanien rundrejse

 8 DAGE FRA 7.895
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