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I Andalusien har passion, flamenco och tjurfäktning sitt 
ursprung. Här lever och firar man livet till fullo, ute på de 
smala kullerstensgatorna, på torgen i skuggan under citrus-
träden och på barer och restauranger som finns överallt. Vi 
besöker arkitektoniska pärlor som Sevilla, Ronda, Granada  
och Cordoba, i en härlig kombination av historia, mat, vin, 
solsken och salt vatten.
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DAG 1
ANKOMST TILL MALAGA
Efter ankomst till Malagas flygplats tar vi 
transfer mot Granada. Belägen vid foten av 
Sierra Nevada, mellan två kullar, uppenbarar 
sig denna stad. Granada var arabisk fram till 
1400-talet, något som tydligt lyser igenom. 
När vi anländer finns det lite tid att på egen 
hand utforska denna charmiga stad – full av 
historia, charmiga gator och torg. På kvällen  
blir det gemensam välkomstmiddag på  
hotellet – Bienvenidos a Granada!

DAG 2
GRANADA, ALHAMBRA
Efter frukost väntar en av resans höjdpunkter.  
Vi får en rundvisning av Alhambra – ett av 
västvärldens vackraste, arabiska palats. Låt 
dig imponeras av det idylliska sommarpalatset  
Generalife med dess magnifika blomster-
arrangemang och fontäner som är som tagna 
ur ”Tusen och en natt”. Nationalskatten 
Alhambra är upptagen på UNESCO:s världs-
arvslista. Allt eftersom turen fortskrider får 
vi förståelse för den enorma betydelse som 
vatten och vegetation har haft i den islamiska 
kulturen. Vi går sedan vidare genom den  
charmiga gamla staden. Här ser vi bland 
annat renässanskatedralen med det kungliga  
kapellet och gravstenar för de katolska  
kungarna. Slutligen promenerar vi på de smala 
gatorna i den gamla stadsdelen och förbi 
marknaden Alcaiceria, som tar slut på den 
livliga Plaza Bib-Rambla.

DAG 3
CORDOBA
Vi checkar ut från hotellet och fortsätter 
resan, Cordoba väntar. Grundad av romarna 
och med sitt strategiska läge vid floden 
Guadalquivir, har byns historia alltid kretsat 
kring handel. Cordoba utgör ett av de största  
historiska arven i världen och finns med 
på UNESCO:s lista över världsarv. Denna 
vitkalkade by är en underbar upplevelse.  
Promenera på dess gator och ta intryck av 
de judiska kvarteren, synagogan, de charmiga  
andalusiska uteplatserna, palatsen och  
kyrkorna som nästan är överväldigande.

Tidigare var Cordoba huvudstad i det 
stora moriska riket Al Andalus. På den tiden  
uppfördes en enorm moské, som då blev det 
största av alla islamiska byggverk. Här räknar 
vi hundratals kolonner och låter oss imponeras  
av utsmyckningen med röd jaspis, granit och 
utsökt marmor. Denna moské, eller katedral, 
leder oss verkligen tillbaka till ”tusen och en 
natt” och sultanens rike. Stämningen är exotisk  
och arkitekturen fantastisk. Efter detta besök 
fortsätter vi vår resa mot magiska Sevilla. Vid 
ankomst checkar vi in på hotellet och äter 
middag tillsammans.

DAG 4
SEVILLA
Vi börjar morgonen med en rundtur i denna 
exotiska stad som är en av höjdpunkterna på 
denna resa. Sevilla besitter en otrolig bland-
ning av kultur, historia, sensualitet, nattliv 
och latinska temperament. Man förtrollas av 

ljuset, den blå himlen, den röda solen och den 
vitkalkade staden. Sevärdheterna är oändliga 
och verkar inte ha något slut: vi kör genom 
hjärtat av staden längs den skimrande floden 
Guadalquivir, förbi det skinande arabiska 
guldtornet, katedralen Santa Maria (som är 
en av världens största), det imponerande 
klocktornet Giralda och den vackra Plaza 
de España med mera. Sevilla består också av 
romantiska, ringlande gator med med vackra 
palats och hus som vittnar om de gamla  
spanska köpmännens välstånd. Det gamla 
judiska kvarteret, Santa Cruz, är en upplevelse 
i sig. Pittoreska gator med blomsterprydda 
uteplatser, trevliga torg med väldoftande 
apelsinträd, exklusiva butiker och ett  
vibrerande gatuliv.

Eftermiddagen spenderas på egen hand. 
Du kan t.ex. välja att ta en kryssning på floden 
Guadalquivir eller besöka den berömda tjur-
fäktningsarenan La Maestranza. Det är också 



trevligt att bara ta en promenad genom den 
exotiska Maria Luisa-parken eller kika längs 
de charmiga gågatorna runt området Sierpes, 
Tetuan och Velazquez. Efter middagen får vi 
möjlighet att njuta av den andalusiska, eldiga 
flamencon på den lilla teatern ”Los Gallos” 
som ligger på torget Santa Cruz.

DAG 5
RONDA
Efter frukost åker vi till Ronda som ligger cirka 
750 m över havet med utsikt över kusten. 
Denna stad har behållit sin historiska charm, 
trots att den växer stadigt. Den uppseende- 
väckande och samtidigt mytiska ravinen, som 
i många avseenden har delat staden, är en av 
de första sakerna du kommer att märka när vi 
anländer. När man vandrar över den så kallade 
”Nya bron”, kan man förstå fascinationen som 
har lockat många kända personer som Orson 
Wells, Hemmingway och Rilke till platsen. 
Ronda är också födelseplatsen för modern 
tjurfäktning, en aktivitet som otvivelaktigt 
är kontroversiell. Vi gör ett besök på en av 
Spaniens äldsta tjurfäktningsarenor, en plats 
där varje matador drömmer om att få mäta 
sig med tjurens intelligens, instinkt och styrka. 
När vi lämnar arenan passerar vi den vackra 
Alameda-parken och beundrar den fantastiska 
utsikten. Vi promenerar mot gamla stan där vi 
får se en kombination av religion, kultur och 
historia, särskilt i den vackra Santa Maria- 
kyrkan. Efter lunch kör vi den imponerade 
bergsvägen från Ronda till Costa del Sol. På 
kvällen äter vi gemensam middag på hotellet. 

DAG 6
COSTA DEL SOL - LEDIG DAG
Efter många intryck, mycket historia och 
mäktig arkitektur, är det skönt att bara njuta 
av dagen i en solstol eller vid hotellpoolen. 
Vi bor i Torrequebrada där du kan besöka  
stranden eller promenera i byn.

DAG 7
GIBRALTAR
Idag åker vi till Gibraltar med buss. En liten 
bit av England är strategiskt placerad här, 
i utkanten av Europa, där Atlanten och  
Medelhavet möts. Här finns knallröda postlå-
dor, pubar, afternoon tea och ”fish and chips”. 
Rock of Gibraltar, eller ”The Rock”, har varit 
under brittiskt styre sedan 1700-talet och 

har en lång historia. Från denna Europas 
sista utpost har vi vid klart väder en impone-
rande utsikt över Gibraltar och den afrikan-
ska kusten. Vi stannar vid St Michaels grotta 
och vid klippan där de berömda aporna lever. 
Spendera även lite tid på egen hand på den 
trevliga huvudgatan, Main Street, där de 
flesta butikerna ligger. Observera att här 
behöver vi ta med oss passet då britterna har 
obligatorisk passkontroll innan vi kommer in 
i Gibraltar.

DAG 8
HEMRESA
Frukost och transfer till flygplatsen i Malaga 
för flygresa hemåt.



 

Medlem i Svenska 
Resebyråföreningen 
Din trygghet

HOTEL LOS ANGELES ****
Beläget i Granadas vackra stadskärna, 
bara 15 minuters promenad från 
Alhambra. Det är ett charmigt hotell 
med säsongsöppen utomhuspool.

Rummen har luftkonditionering, 
uppvärmning, platt-TV, safe, minibar 
och badrum med hårtork och bad-
produkter. Wi-Fi är gratis i allmänna 
utrymmen. Hotellets restaurang  
serverar rätter från området. Det 
finns också en bar och en terrass med  
fantastisk utsikt över bergen och 
staden.

HOTEL CATALONIA GIRALDA ****
Hotel Catalonia Giralda ligger i Sevillas 
atmosfäriska gamla stad med centralt 
läge, ca 15 minuters promenad från 
katedralen. De moderna rummen har 
trägolv, satellit-TV och ett badrum 
med toalettartiklar. Wi-Fi är gratis i 
hela hotellet. Restaurangen erbjuder  
traditionella andalusiska rätter, och 
drycker serveras i hotellets eleganta 
lobbybar.

AVRESOR 2017
8 maj
23 september
4 oktober

PRISER
Se aktuella priser på vår hemsida www.
escapetravel .se,  el ler r ing oss på: 
031-762 85 10 eller 08-450 38 90.

VIKTIG INFO
Kom ihåg passet på Gibraltarutflykten. 
Detta krävs för att komma in i Gibraltar.

I RESAN INGÅR
•	 Flyg till Malaga från Stockholm t/r inkl.:

•	 Flygskatter
•	 1 incheckad väska + 1 handbagage

•	 Transfer flygplats - hotell t/r
•	 2 nätter på Hotel Los Angeles i 

Grenada inkl. frukost
•	 2 nätter på Hotel Catalonia Giralda i 

Sevilla inkl. frukost
•	 3 nätter på THB Torrequebrada i 

Benalmádena inkl. frukost
•	 5 middagar på hotellen
•	 Entré till Alhambra i Granada
•	 Guidade vandringar i GranadaInträde 

till katedralen och Alcazar i Sevilla
•	 Stadspromenad i Sevilla
•	 Entré till moskén i Córdoba
•	 Guidade vandringar i Córdoba
•	 Guidade vandringar i Ronda
•	 Ingången till tjurfäktningsarenan i 

Ronda
•	 Utflykt till Gibraltar
•	 Svensktalande färdledare
•	 Ställd resegaranti till Kammarkollegiet

I PRISET INGÅR EJ
•	 Dryck
•	 Dricks till lokala guider och chaufförer

Resevillkor och avbeställningsregler finner 
du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION

Göteborg
Adress
Telefon

Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg
031 - 762 85 10

Stockholm
Adress
Telefon

Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm
08 - 450 38 90

Org.nr
E-mail
Webb

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

THB TORREQUEBRADA ****
THB Torrequebrada ligger på stranden 
i Benalmádena, och har mycket att 
erbjuda: tennisbana, bastu, inomhus-  
och utomhuspooler, ett kasino och 
bufférestaurang. Golfbanan THB  
Torrequebrada ligger 2 kilometer bort. 
Alla rum har luftkonditionering, gratis 
Wi-Fi, en balkong med havsutsikt,  
platt-TV, safe, minibar och badrum, 
hårtork.


