
SPANIEN 83

 8 DAGE FRA 6.295

Rejse for 
livsnydere til 
Sydspanien 
Den berømte, tropiske kyststrækning øst 
for Malaga, også kaldet Costa Tropical, er 
ubestridt et af Spaniens allerskønneste 
områder. Her er en perlerække af smukke 
og hyggelige landsbyer med unikke tradi-
tioner og historie. Her på Costa Tropical 
har man bevaret sin spanske atmosfære og 
charme – ikke mindst i den 3000 år gamle, 
smukke by Almuñécar, hvis gamle bydel 
består af smukke huse og krogede gader. 
Her findes også et stort udvalg af butikker, 
restauranter og caféer.

UDREJSE
Udrejse med Norwegian fra Aalborg til Malaga. Der er 
mulighed for at købe en let anretning ombord på flyet. 
Transfer til hotel.

UDFLUGTER
Almuñécar og Tapas – halvdagsudflugt
Vi tager på sightseeing i den smukke by og spadserer 
langs den skønne palmestrand, hvor vi ser historiske 
bygninger fra både den romerske og den mauriske 
tidsalder. Overalt i gaderne kan man fornemme den 
charmerende, sydlandske stemning. Senere besøger 
vi en tapasbar og smager på Andalusiens helt store 
og lækre specialitet: tapas. Vi skyller naturligvis efter 
med et glas øl eller vin – velbekomme! Ønsker man 
ikke at gå langs kysten tilbage, kan man tage lokal-
bussen fra centrum af Almuñécar (ca. EUR 1,50 pr. vej)

Granada og Katedralen med Capilla Real 
– heldagsudflugt
Vi sætter kurs mod nord til Granada, hvor magisk, 
skøn, fortryllende, historisk og maurisk er noget af 

det, der beskriver byen. Granada var maurernes sidste 
bastion, inden de forlod Spanien i år 1492. Vi besøger 
den flotte katedral og det kongelige kapel. Man kan 
derudover besøge det interessante, gamle arabiske 
kvarter, som ligger i gåafstand fra kapellet. Udflugten 
koster DKK 395 pr. person og skal bestilles ved 
tilmelding. Udflugten inkluderer bustransport til 
Granada tur/retur, byrundtur i Granada, entré til 
katedralen og lokalguide.

Nerja – Halvdagsudflugt
Tæt på Nerja ligger de berømte drypstenshuler 
Cuevas de Nerja, som er den tredje mest besøgte 
seværdighed i Spanien. Vi bliver guidet rundt i hulerne 
og forstår, hvorfor de betegnes som nogle af verdens 
flotteste (svarende til en gåtur på cirka en kilome-
ter, heraf en del på trapper). Herefter kommer vi til 
den charmerende by Nerja, hvor vi går en tur til den 
smukke palmeprydede promenade, der fører helt ud 
til Middelhavet og ender i en stor platform, som bærer 
det prætentiøse navn Balcón de Europa (Europas 
Balkon). Tid på egen hånd til frokost og oplevelser.

Sierra Nevada og Las Alpujarras 
– Heldagsudflugt 
Turen går til det charmerende bjergområde Las 
Alpujarras, hvor tusinder af maurere fik lov til at 
blive boende i mere end hundrede år efter nederlaget 
til de kristne i år 1492. Det var her, de havde deres 
silkevæverier. Først gør vi et ophold i Pampaneira, 
hvor vi kan beundre det skønne håndværksarbejde, 
som er så typiske for egnen. Vores næste stop er ved 
et skinketørreri, hvor tusinder af de kendte jamón 
serrano skinker hænger til tørre. Vi får naturligvis 
også mulighed for at smage på varen. Capileira i 1500 
m. højde er endestationen for vores udflugt. På turen 
spiser vi frokost på en lokal restaurant, hvor vi får lov 
til at smage lokale retter og vin.

Markedsdag – halvdagsudflugt
De ugentlige markeder rundt omkring i de små byer 
er stadig yderst populære i Spanien. Vi besøger 
Almuñécars marked, hvor de lokale kommer for at 
handle ind – men i lige så stor grad for at snakke og 
hygge sig med venner. Der vil være gode muligheder 
for at købe varer til fornuftig pris. Ønsker man ikke 
at gå langs kysten tilbage, kan man tage lokalbus-
sen til centrum af Almuñécar (ca. EUR 1,50 pr. vej).

HJEMREJSE
Hjemrejse med Norwegian fra Malaga til Aalborg. Det 
er muligt at købe en let anretning ombord på flyet.

OM HOTELLET
Hotel Victoria Playa er et skønt beliggende hotel med 
kun 200 meter til San Cristóbal-stranden og 15 minut-
ters gang til den gamle bydel i Almuñécar. Hotellet er 
omgivet af en skøn have samt terrasse, hvor man fin-
der en pool samt liggestole. Hotellet tilbyder desuden 
reception, motionscenter, restaurant samt en bar, 
hvorfra der er et varieret underholdningsprogram for 
både børn og voksne. Alle værelser er med bad, toilet, 
hårtørrer, TV, Wi-Fi, køleskab, aircondition, balkon 
samt safeboks (mod gebyr). Forplejningen består af 
international buffet både morgen og aften i hotellets 
restaurant. Der er 1/4 flaske vin og vand inkluderet til 
aftensmaden. www.victoriaplayahotel.com

Costa Tropical 
– Sydspanien BETAGENDE 

BJERGE OG 
SMUKKE 

GRANADA

FLYREJSE • 8 DAGE

AFREJSEDATO FLY FRA PRIS

28. april Aalborg 6.295
12. maj Aalborg 6.395

1. oktober Aalborg 6.595
8. oktober Aalborg 6.595

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 1.100

INKLUDERET I PRISEN
• Fly Aalborg – Malaga tur/retur
• Transfer lufthavn – hotel tur/retur
• 7 overnatninger på hotel i Almuñécar
• 7 x morgenmad
• 2 x tapasfrokost heraf 1 med drikkevarer
• 7 x aftensmad inkl. vin og vand
• Turistskat
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Almuñécar (gns.): april-maj 22°-25°,  
okt. 22°-24°.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/COT


