Andalusië en het
onbekende zuiden
fly drive

14 dagen v.a.

1.789,-

Dagelijks vertrek
Pluspunten
rechtstreekse vluchten Transavia
14 dagen huurauto met airco
sfeervolle centrale hotels
13x ontbijt en 1x wijnproeverij
Alhambra en Mezquita met gids
Sevilla en Córdoba met gids
Coto Doñana met gids in 4x4
entreegelden tijdens excursies
assistentie van een lokale
vertegenwoordiger
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Granada, Sevilla en Córdoba
Ecija, Carmona en Ronda
nationaal park Coto Doñana
Jerez de la Frontera en Baena
El Rocío en Cádiz
Arcos de la Frontera
Alhambra en Mezquita

De schatkamer van Spanje
Andalusië heeft alles! Hier kunt u genieten van besneeuwde bergen, 1.000
kilometer kust, bossen met kurk- en steeneiken, graanvelden vol klaprozen
en eindeloze olijfboomgaarden. In dit prachtige landschap liggen sfeervolle
witte dorpjes en de mooiste steden van Spanje: Granada, Córdoba en Sevilla,
de meest Spaanse stad van Spanje! Tijdens deze fly drive door het zuiden
van Spanje dwaalt u met een gids door de prachtige zalen en tuinen van het
beroemdste paleizencomplex van Andalusië: het Alhambra. U bezoekt ook de
eeuwenoude Mezquita in Córodoba en verkent te voet of met een fiets het
charmante historische centrum van de sfeervolle hoofdstad van Andalusië,
Sevilla.
Maar naast deze beroemde steden herbergt de schatkamer van Andalusië
nog veel meer juwelen! Deze fly drive neemt u mee naar de kleinere steden en
dorpen, zoals de zogenaamde pueblos blancos. Sommige van deze witte dorpjes
liggen op een heuvel, als een grenspost tussen de oude gebieden van christenen
en Moren. In deze verstilde dorpjes slentert u door nauwe steegjes en over kleine
pleintjes, waar de terrasjes in de schaduw liggen en het leven zich voltrekt in
een aangenaam lome sfeer. In dit onbekendere deel van Andalusië kunt u ook
genieten van de mooiste natuur. Zo bezoekt u met een gids in een 4-wheel
drive het prachtige natuurpark Doñana. Daarnaast ontdekt u ook de culinaire
geneugten van Andalusië tijdens een bezoek aan een bodega in Jerez en een
tapasproeverij in Chiclana.

• ruimbagage • drankjes en maaltijden tijdens vluchten • overige maaltijden • overig vervoer • GPS • parkeerkosten • entreegelden • fooien •
kofferservice • optionele excursies

Tijdens deze fly drive ontdekt u met uw huurauto het prachtige zuiden van
Spanje. In uw eigen tempo gaat u op pad. De afstanden zijn klein, zodat u alle
tijd heeft om veel moois te ontdekken. In heel veel plaatsen staat een gids op u
te wachten om u het mooiste te laten zien! Hierdoor ontdekt u meer van deze
heerlijke Spaanse regio. Kortom, u geniet zorgeloos van prachtige cultuur en
natuur. Gaat u mee?

Extra opties

De reis in het kort

Exclusief

• upgrade accommodaties • upgrade
huurauto • verlenging

dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5

Vlucht Amsterdam – Málaga
Málaga– Antequera – Granada
Alhambra: Moorse pracht
Baena en Córdoba
Stadswandeling Córdoba en
naar Sevilla
dag 6 Zwierig Sevilla
dag 7 Sevilla – El Rocío – nationaal
park Doñana

dag 8 El Rocío – Arcos de la Frontera –
Santa Maria
dag 9 Cartujo-paarden en Jerez de la
Frontera
dag 10 Gibraltar
dag 11 Cádiz
dag 12 Chiclana de la Frontera
dag 13 El Puerto de Santa Maria –
Ronda
dag 14 Vlucht Málaga – Amsterdam

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123
Prijs per persoon bij verblijf in 2-persoonskamers. Exclusief
SGR-bijdrage, Calamiteitenfonds en reserveringskosten.
Kijk voor uitgebreide reisinformatie, actuele prijsinformatie en de algemene voorwaarden
op onze website of bel 050 - 3 663 232.

U zit goed bij SRC:

alles voor u geregeld

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

