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Magiske Costa de la Luz 
Mageløse oplevelser og afslapning
Indbydende sandstrande, hvide landsbyer, 
fantastiske bjerglandskaber – Costa de la 
Luz, Lysets Kyst, har hele pakken. Det klare 
sollys får året rundt de hvidkalkede huse 
og smukke strande til at se gyldne ud. Her 
på den solsikre kyst har spanierne i årevis 
holdt ferie, men masseturismen har endnu 
ikke haft sit indtog. Vi starter med en over-
natning i den charmerende storby Sevilla 
og kører herefter til den hyggelige kystby 
Rota. Her venter spændende udflugter og 
afslapning i fantastiske omgivelser.

UDREJSE
Udrejse med DAT direkte fra Aalborg til Sevilla. Det er 
muligt at købe en let anretning på flyet. Transfer til 
vores hotel i Sevilla og byrundtur til fods med vores 
rejseleder.

UDFLUGTER
Sevilla – heldagsudflugt
På en byrundtur med bus oplever vi bl.a. San Telmo 
paladset, promenaden langs Guadalquivir- floden, 
Det gyldne Tårn og naturligvis den enestående Plaza 
España. I Sevillas historiske centrum ser vi byens 
legendariske jødiske kvarter Santa Cruz, som er kendt 
fra operaerne Carmen, Don Juan og Barberen fra 
Sevilla. Vi skal også opleve Sevillas gotiske domkirke, 
hvor Columbus ligger begravet. Kirkens enorme, 
guldbelagte altertavle hører til blandt verdens al-
lersmukkeste. Endelig skal vi opleve Sevillas vartegn, 
det mauriske kirketårn La Giralda, hvorfra man har 
en fantastisk udsigt over Sevilla. Herefter kører vi til 
lysets kyst og byen Rota.

Cádiz – heldagsudflugt
Vi kører til den spændende by Cádiz, som regnes for 
at være den første rigtige by i den vestlige verden, der 
blev grundlagt i 1100 f.kr. I 1700-tallet havde Cádiz 

igennem 60 år monopol på al handel med den ny 
verden, og den medfølgende magt og velstand har 
sat sit præg på byen. Rejselederen viser de største 
seværdigheder på en rundvisning til fods. Herefter er 
der tid på egen hånd i den fodgængervenlige by, hvor 
mange af gaderne er bilfrie.

Jerez de la Frontera – halvdagsudflugt
Vi besøger byen Jerez de la Frontera, som er kendt 
for sherry og heste. Velhavende vinbønder har boet i 
området i generationer, og det ses overalt i byen, der 
rummer over 200 sherry-bodegaer og vinhuse. Der 
ligger desuden et hyggeligt gammelt, jødisk kvarter, 
hvor der er mulighed for at gå en tur på egen hånd.

Tarifa – Bolonia – Vejer – heldagsudflugt
Vi kører til Spaniens sydligste by Tarifa. Her er der 
en storslået udsigt over de marokkanske Rifbjerge, 
som rejser sig på den anden side af strædet. Vi går en 
tur gennem de snoede gader og torve i Tarifas gamle 
bydel. Herefter fortsætter vi til Bolonia og den romer-
ske ruinby Baelo Claudia. Herfra begyndte maurerne 
deres erobring af Den Ibiriske Halvø i år 711. Særdeles 
imponerende er ruinerne af basilikaen, amfiteatret, 
markedet og templet, men også klitterne og den fine 
sandstrand tilbyder smukke udsigter. På hjemturen 
har vi et stop i den eventyrlige, hvide landsby Vejer 
de la Frontera, der uden tvivl er en af de smukkeste 
byer i Andalusien. Byen snor sig majestætisk ned af 
en stejl bakke med dens intakte volde og fire originale 
byporte fra det 15. århundrede. Udflugten tager dig 
forbi det smukke Spanske Torv, som er omkranset af 
billedskønne palmetræer og er et af de smukkeste 
torve i Spanien. 

HJEMREJSE
Hjemrejse med DAT direkte fra Sevilla til Aalborg. Der 
kan købes en let anretning på flyet.

OM HOTELLERNE
Hotel Playa de la Luz – Costa de La Luz
I den charmerende by Rota ligger fantastiske Hotel 
Playa del la Luz helt ned til den indbydende sand-

strand mellem fyrretræskove og klitter. Byen summer 
af liv, og på de mange restauranter og pubs kan du 
nyde det smagfulde spanske køkken. Den billedskøn-
ne gamle bydel ligger 25 minutters gåtur fra hotellet. 
Alle værelser har aircondition, Wi-Fi, TV, safeboks, 
skrivebord, telefon, minibar og tilhørende badeværel-
se med hårtørrer samt balkon/terrasse. Forplejningen 
består af buffet morgen og aften. 
www.hace.es/hoteles-en-cadiz-provincia/hotel-playa-luz

Hotel Ribera de Triana, Sevilla afgang 20. oktober
Hotel Virgen de los Reyes, Sevilla afgang 27. oktober
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FLYREJSE • 8 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

20. oktober Aalborg 7.795
27. oktober Aalborg 7.595

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 1.800

INKLUDERET I PRISEN
• Fly Aalborg – Sevilla tur/retur
• Transfer lufthavn – hotel tur/retur
• 1 overnatning i Sevilla
• 6 overnatninger på Costa de La Luz
• 7 x morgenmad
• 7 x aftensmad 
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

ENTRÉER ca. EUR 25 Euro

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Costa de La Luz (gns.):  
oktober-november: 19-21°.

ØVRIGT Turen kan være krævende for gang-
besværede.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/CDL


