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svensktalande färdledare

Upplev det bästa av Andalusien i södra Spanien där vi kryssar 
på spanska Guadalquivir. Under resan besöker vi många span-
ska kulturstäder såsom Sevilla, Cádiz, Jerez och Granada. Vi 
kryssar med svensktalande färdledare och njuter av god mat 
och dryck ombord på MS Belle de Cadix. Längs vägen väntar 
höjdpunkter som det fantastiska Alhambrapalatset, historiska 
Cordoba med dess imponerande katedral och den charmiga 
kuststaden Cadiz.



DAG 1
ANKOMST TILL SEVILLA
Flyg från Stockholm till Sevilla följt av trans-
fer till hamnen. Här kliver vi ombord på vårt 
flytande hotell. Vi börjar med att bekanta oss 
med fartyget och blir sedan presenterade för 
besättningen ombord samtidigt som vi njuter 
av en välkomstdryck. Middag ombord. Efter-
som fartyget ligger i hamn i Sevilla under 
natten finns möjligheten till egna strövtåg 
innan det är dags att gå till kojs.

DAG 2
SEVILLA - CORDOBA - SEVILLA
Dagen börjar med frukostbuffé ombord och 
sen ägnas dagen åt ett besök i Córdoba. Vi 
åker med buss på morgonen mot Córdoba, 
en gång en del av Kalifatet av Córdoba. Under 
den guidade visningen av staden kommer du 
upptäcka moskékatedralen med dess interiör 

av ”skog” med inte mindre än 856 kolumner 
med ädelsten, mineraler, granit och marmor. 
Andra platser vi kommer få ta del av är de 
judiska kvarteren med dess fascinerande nät-
verk av gränder kantade av vita hus och blom-
mor och traditionella hus som vetter mot 
vackra uteplatser. Vi äter lunch på en lokal 
restaurang innan vi åker tillbaka till fartyget 
i Sevilla. Koppla av ombord eller passa på att 
upptäcka staden på egen hand.

DAG 3
SEVILLA - CADIZ
Dagen börjar med frukost ombord på fartyget 
och därefter finns möjligheten att följa med 
på en rundtur till fots i Sevilla. Sevilla är verk-
ligen en förtrollande, konstnärlig och kultu-
rell stad. Upplev katedralen, Alcázar palatset 
(öppet tisdag-söndag) och dess Andalusiska 
trädgårdar, Maria Luisa-parken och den 

attraktiva stadsdelen av Santa Cruz. Vi är till-
baka på fartyget på förmiddagen och börjar 
kryssningen på den stora floden Guadalquivir, 
lunch äter vi ombord. Namnet kommer från 
arabiska ”al-wadi al-kabir” vilket betyder den 
stora dalen och påminner om när morerna 
härskade över Al-Andalus. Källan ligger i Jaen 
provinsen i östra Andalusien, och sträcker sig 
ca 652 kilometer. Vi anländer till Cádiz på 
kvällen och njuter av middagen ombord. Efter 
middag kommer det finnas möjlighet att gå på 
en kvällstur i Cádiz.

DAG 4
CADIZ - EL PUERTO DE SANTA MARIA
Härifrån gör vi en tur till Jerez, känt för sina 
sherryviner, hästar och som även sägs vara 
flamencons vagga. På vår panoramatur ser vi 
Alcazar och katedralen varefter vi fortsätter 
till en ”ganaderia”.

Färdledare:  
Magnus Ericson

Magnus pratar förutom engelska även 
franska och portugisiska då han tidigare 
varit stationerad i både Brasilien och i 
Nice. Dessutom är spanskan ett språk 

som han behärskar efter studier i Anda-
lusien. Han har varit på de flesta av våra 
flodkryssningar och är välbekant med 

de destinationer där vi stannar.



På svenska kan man fritt översätta detta till 
en tjurranch. Vi får en inblick i tjuruppfödning 
och får lära oss mer om denna för Spanien 
så viktiga symbol. Tillbaka ombord för lunch. 
Eftermiddagen erbjuds en guidad stadspro-
menad i Cadiz; en underbar stad med vita 
och blå byggnader och en häpnadsväckande 
blandning av historisk kultur och välstånd. Vi 
fortsätter kryssningen till El Puerto de Santa 
Maria.

DAG 5
EL PUERTO DE SANTA MARIA 
- ISLA MINIMA
Vi tar en promenad till  Osborne-bodegan, 
en av de äldsta i regionen som grundades 
1772 . Här  får vi  smaka på lokala viner med 
lättare tilltugg. På eftermiddagen krys-
sar vi mot Isla Minima. Vi besöker en äkta 
andalusisk hacienda som ligger vid floden 

Guadalquivir, följt av en ryttarshow. Vi 
kommer tillbaka ombord och börjar segla 
mot Sevilla.

DAG 6
SEVILLA - GRANADA - SEVILLA
Efter frukost ombord, är det dags för buss-
tur till Granada. Det blir guidad tur i staden. 
Inringad av den imponerande bergiga barriä-
ren av Sierra Nevada, Granada – känd för sin 
livliga atmosfär – är uppbyggt på tre kullar: 
Albaicin, Sacromonte och Alhambra. Denna 
grandiosa och grönskande plats blir ännu 
mer fantastisk med de moriska monumen-
ten, särkilt Alhambra: ett palats direkt taget 
ur tusen och en natt. Vi äter lunch på en lokal 
restaurang. Efter lunch väntar lite fri tid i Gra-
nada innan vi åker tillbaka med buss till Sevilla 
Middag ombord på kvällen.

DAG 7
SEVILLA - FRIARY OF LA RÁBIDA
Frukost ombord innan vi lämnar Sevilla med 
buss. Vi gör en guidad tur av Friary of La 
Rábida, där Christofer Columbus bodde i två 
år innan hans berömda resa. Därefter besö-
ker vi muséet ”Wharf of the Caravels” där vi 
får se repliker av Columbus tre fartyg Nina, 
Pinta och Santa Maria. Vi återvänder till vårt 
fartyg för lunch. På eftermiddagen finns tid 
att utforska Sevilla på egen hand. Middag 
ombord och fartyget ligger kvar i Sevilla över 
natten.

DAG 7
hEMRESA
Vi njuter av en sista frukost ombord innan 
det är dags att kliva av fartyget. Transfer till 
flygplatsen i Sevilla för att ta flyget hem igen. 
Tack för den här gången!



PRISER
Se aktuella priser på vår hemsida 
www.escapetravel.se, eller ring oss på: 

I RESAN INGÅR
• Flyg Stockholm/Göteborg*/

Köpenhamn* – Sevilla t/r inkl.:
• Flygskatter
• 

handbagage
• 

MS La Belle de Cadix inkl.:
• Välkomstdrink ombord
• Helpension ombord 
• Dryck till maten ombord 

(husets vin, öl, mineralvatten, 

• Utvalda drycker i baren ombord  
(dock ej champagne, konjak 
och vissa viner)

• Underhållning ombord
• Hamnavgifter
• Utflykter enligt dagsprogram

• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• 
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till 

Kammarkollegiet

* Flyg från Göteborg/Köpenhamn 
bokas på förfrågan.

I PRISET INGÅR EJ
Dricks till besättningen ombord på 
fartyget. Rekommenderat belopp är 

Resevillkor och avbeställningsregler 
finner du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION

 

Medlem i Svenska 
Resebyråföreningen 
Din trygghet

Göteborg
Adress
Telefon

Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg
031 - 762 85 10

Stockholm
Adress
Telefon

Hälsingegatan 49, våning 4
113 31 Stockholm
08 - 450 38 90

Org.nr
E-mail
Webb

556739-8382
info@escapetravel.se
www.escapetravel.se

MS LA BELLE DE CADIX

Hytter: Samtliga hytter är utvändiga 
och har badrum med dusch och toalett,  
hårtork, TV, radio, kassafack och luft- 
konditionering.

Faciliteter ombord: Hiss, restaurang, 
lounge med tv, bar med dansgolv,  
panoramabar och terass, franska balkonger,  
souvenirbutik och soldäck med solstolar.
Underhållning ombord.

Byggt år: 
Rederi: Croisi Europé
Standard: 

Antal däck:  
däck och huvuddäck

Antal passagerare: 

AVRESOR 2018
12 april, 11 okt

PRISER
Se aktuella priser på vår hemsida 
www.escapetravel.se eller ring oss på 
031-762 85 10 eller 08-450 38 90.

I RESAN INGåR
•	 Flyg till Sevilla från Stockholm/

Göteborg/Köpenhamnt/r inkl:
•	 Flygskatter
•	 1 incheckad väska + 1 

handbagage
•	 8 dagars / 7 nätters flodkryssning 

med  MS La Belle de Cadix inkl:
•	 Välkomstdrink ombord
•	 Helpension ombord från middag 

första dagen till frukost sista 
dagen

•	 Dryck till maten ombord: Husets 
vin, öl, mineralvatten, juice kaffe/
te till måltiderna

•	 Utvalda drycker i baren (dock 
ej champagne, konjak och vissa 
viner)

•	 Underhållning ombord
•	 Hamnavgifter
•	 Transfers
•	 Engelsktalande lokalguider
•	 Dricks till lokala guider och 

chaufförer
•	 Professionell svensktalande 

färdledare

I PRISET INGåR Ej
•	 Dricks till besättningen ombord 

på fartyget. Rekommenderat 
belopp är 5-7 Euro per person 
och dag. Detta är frivilligt och 
endast en rekommendation.

Resevillkor och avbeställningsregler 
hittar du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCh INFORmATION

FAKTA OM FARTYGET
Fartyg: MS La Belle de Cadix Rederi: Croisi Europe
Byggt år: 2005, renoverat 2010 Standard: 4-stjärnigt
Längd: 110 m Antal passagerare: 176
Antal däck: 4. Sol-, övre-, mellan- och huvuddäck (hiss finns)

Faciliteter ombord: Restaurang, lounge med tv, bar med dansgolv, panoramabar och 
terass, franska balkonger, souvenirbutik och soldäck med solstolar. Underhållning 
ombord.

hytter: Samtliga hytter är utvändiga och har badrum med dusch och toalett, hårtork, 
TV, radio, kassafack och luftkonditionering


