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Dinsdag 30 oktober 2018: Malaga 
 

Taxi transfer met vertrek vanuit enkele opstapplaatsen in Limburg naar Eindhoven Airport.  
Vluchtgegevens: Eindhoven vertrek om 07u30 met vlucht Transavia HN6651 
   Malaga aankomst om 10u20 
Transfer naar ons hotel waar we de koffers afgeven waarna we een eerste verkenningswandeling in de 
omgeving van ons hotel maken met aansluitend een lunch.  
Malaga is de op één na grootste stad van Andalusië en is ook de hoofdstad van de gelijknamige provincie. 
Het heeft een woelige geschiedenis achter de rug waar nog vele monumenten van te zien zijn in de stad.  
In de tijd van de Feniciërs was de stad Malaca al een belangrijke handelshaven. 
Na de overwinning van de Romeinen op de Carthagers in 206 werd de stad een belangrijke schakel in de 
handel tussen Rome en Byzantium. Haar bloeitijd beleefde Malaga in de jaren na 711, nadat de stad in 
handen kwam van de Moren. In de 15de eeuw kwam de stad weer in het bezit van de Christenen. 
In de 19de eeuw bloeide de stad weer op, toen wijn uit Malaga één van de populairste dranken werd in 
Europa. Malaga heeft  een levendige grote haven, sierlijke promenades, mooie tuinen en chique woonwijken 
die getuigen van de rijkdom van de stad in de 19de eeuw. 
 
De Romeinse en Moorse wijk: 
De ruïne van het Romeins theater ligt aan de voet van de Alcazaba. Dit Moorse fort werd gebouwd op de 
plaats van de Romeinse stad. Het heeft een dubbele omwalling en rechthoekige torens op een heuvel boven 
de stad. Het moest zowel een vesting als een paleis worden en is nu één van de belangrijkste Moorse 
militaire bouwwerken van Spanje. 
Het uitzicht op de muren en op de stad is erg mooi. Je kan er een mooie wandeling maken langs de muren en 
een wirwar van verborgen hoekjes en doorgangen maakt de ontdekking van de burcht heel interessant. 
De oude stad in het centrum van Malaga ligt rond de kathedraal. Deze werd gebouwd in de 16de eeuw en 
stilgelegd na een aardbeving in 1680. De half voltooide 2de toren, waarvan de bouw in de 18de eeuw werd 
stopgezet  wegens geldgebrek, is de oorzaak van de bijnaam La Manquita, de eenarmige. Deze kathedraal 
heeft dan ook een bizarre mengelmoes van stijlen, waarin de Renaissancestijl overheerst. 
 
 
Malaga is de geboortestad van de 
schilder Picasso. We bezoeken zijn  
geboortehuis  en het museum dat 
volledig aan hem gewijd is.  
 
De collectie bestaat hoofdzakelijk uit 
werken uit de privécollectie van zijn 
schoondochter en kleinzoon. 
 
Voor de liefhebbers is er nog een 
groot aanbod van indrukwekkende 
musea zoals het Museo Carmen 
Thyssen met voornamelijk werken van 
Spaanse schilders, het Museo Pompidou, een nevenvestiging van het bekende Centre Pompidou van Parijs. 
Het werd in 2015 geopend op een bijzondere plek aan de jachthaven.   
De Paseo del Parque is een weelderig begroeide botanische tuin langs een strook van 800 meter aan de 
haven. Het is een oase van rust te midden van al het drukke verkeer van de stad. Het strand van La 
Malagueta is vanuit het centrum van de stad te voet te bereiken op ongeveer 20 minuten. Het heeft een 
mooie boulevard met palmbomen. Op het strand worden vaak verse sardientjes gebakken die je voor een 
prikje kan kopen.  
Avondmaal in een lokaal restaurant. Overnachting in Hotel Soho Boutique Las Vegas 3* 
https://www.sohohoteles.com/hotel-soho-vegas-en-malaga/ 

https://www.sohohoteles.com/hotel-soho-vegas-en-malaga/


 
 

 
Woensdag 31 oktober 2018: Granada 
 
Na het ontbijt vertrekken we per autocar naar Granada (125 km) de hoofdstad van de gelijknamige provincie. 
De stad ligt op 738 meter hoogte boven zeeniveau, aan de voet van het gebergte Sierra Nevada. Er bevindt 
zich één van de beroemdste monumenten van Spanje, het Alhambra, een gigantisch historisch paleis vol 
overblijfselen van zowel de Moorse als katholieke cultuur. Jaarlijks komen toeristen uit alle landen naar 
Granada afgezakt, om een bezoek te brengen aan deze fascinerende miniatuurstad uit de middeleeuwen. 
Binnen de vestigingsmuren van het Alhambra kom je in contact met de pracht en praal van Arabische 
paleizen, de geurende tuinen van het Generalife, de imposante Christelijke renaissance kerken en de 

middeleeuwse torens die je terug 
in de 14de eeuw brengen. 
We bezoeken het Alhambra o.l.v. 
een plaatselijke gids en 
bewonderen er de prachtige 
Nasridische paleizen Daarna kan je 
kennismaken met de Christelijke 
monumenten die gebouwd zijn na 
de val van Granada. Karel V liet 
hier in de 16de eeuw het naar hem 
genoemde Palacio Carlos V 
bouwen in pure renaissance stijl.  
 
Dit opvallende gebouw bevat een 

prachtige gevel die gemaakt werd door één van de leerlingen van Michelangelo. Op de binnenplaats 
bevinden zich 2 zuilengalerijen die je doen denken aan de Romeinse tijd. Het Alhambra is een indrukwekkend 
gebouwencomplex dat terecht op de werelderfgoedlijst van Unesco staat. Naast het Alhambra heeft 
Granada nog veel meer te bieden. Het is een heel gezellige universiteitsstad met heel veel leuke steegjes, 
pleintjes, winkelstraatjes en leuke buurten. Het is zalig kuieren en verdwalen in het historisch centrum. Een 
buurt waar we zeker ook komen is Albayzin. Deze wijk ligt op een heuvel in Granada, aan de overzijde van 
het Alhambra. Het is een wijk met steile en smalle straatjes, witte huisjes met geurende tuinen, en tal van 
bezienswaardigheden die herinneren aan de Islamitische oorsprong van de stad. Bovenop de heuvel ligt de 
Plaza de San Nicolas waar je het prachtig uitzicht op het Alhambra hebt met de achterliggende besneeuwde 
bergtoppen! Vrije lunch. Avondmaal en overnachting in Hotel Monasterio Basilios - 
https://www.maciamonasterio.com/en/ 

 
  

https://www.maciamonasterio.com/en/


 
 

Donderdag 1 november 2018: Cordoba – Sevilla 
 
Na het ontbijt vertrekken we richting Cordoba (155 km). Hier bezoeken we de Mezquita en is er een 
stadswandeling voorzien met een gids die ons de belangrijkste bezienswaardigheden van deze fascinerende 
stad laat zien. We wandelen tot aan de rand van de stad, vlak bij de prachtige, oude Romeinse brug ‘Puente 
Romano’ over de Guadalquivir rivier. Het was al vroeg in de geschiedenis een belangrijke toegangsweg tot de 
stad. De brug werd al gebouwd in de eerste eeuw, maar heeft door de loop van de eeuwen al meerdere 
restauraties ondergaan. Het historische centrum van Cordoba is in z’n geheel sinds 1984 als Werelderfgoed 
van Unesco uitgeroepen en is een levend erfgoed van de verschillende culturen die zich er in de loop van de 
geschiedenis gevestigd hebben. 
Cordoba is de hoofdstad van de gelijknamige provincie. 
De stad ligt op 122 meter boven zeeniveau, aan de rivier 
Guadalquivir en aan de voet van het gebergte Sierra 
Morena. Cordoba is de warmste stad van Europa, de 
temperatuur stijgt elk jaar weer maandenlang 
onafgebroken boven de 35 graden. De gemiddelde 
temperatuur in november is 20°. 
Lopende door de oude stadskern van Córdoba ontdekt 
men een mooi netwerk van steegjes, pleinen en gekalkte 
patio`s die rondom de Moskee-Kathedraal ‘de Mezquita’ 
gerangschikt zijn, hetgeen een spiegeling is van het 
belang van de stad in de Middeleeuwen en een 
authentiek symbool van de hoofdstad. 
In de omgeving van de Mezquita ligt de Joodse wijk of 
Judeira met haar synagoge. Deze wijk brengt je in een 
heel andere sfeer, die van de middeleeuwen. In Cordoba 
woonden de joden er voor de Moren. Beide 
gemeenschappen hebben in Cordoba echter geen twisten 
uitgevochten. Ze leefden vreedzaam naast elkaar. De 
joden hebben zelfs tijdens de Moorse 'bezetting' een 
synagoge gebouwd. Anders verging het hen toen de 
christenen kwamen. Eerst werden de joden met rust 
gelaten om dan in 1492 het land uitgezet te worden door 
Isabel en Fernando. De Joodse wijk is één van de meest 
gezellige stadsdelen van Cordoba. Er zijn allemaal smalle 
straatjes met winkeltjes, restaurantjes, tapasbars en een 
marktplaats. Reeds van bij de Moren is er hier dagelijks markt. Het straatje waar elke toerist doorloopt is de 
‘Calle Judios’, zeer typisch voor de wijk. 
De Mezquita van Cordoba 
In de 8ste eeuw begon men met de bouw van deze indrukwekkende moskee (Spaans: mezquita), met zijn 
23.000 m² de op twee na grootste ter wereld.  Ongeveer 860 evenwijdig geplaatste marmeren zuilen 
ondersteunen de dubbele bogen, wat een uniek spel met licht en schaduw oplevert. Met de herovering van 
Córdoba door de christenen, in 1236, wordt de moskee tot katholieke kathedraal gewijd. In het midden 
wordt vanaf 1523 gedurende 234 jaar gebouwd aan een geweldig gotisch kerkschip, waarin ook renaissance- 



 
 
en barokinvloeden zijn terug te vinden. 
De vroegere minaret doet nu dienst als 
klokkentoren. Je zal echt onder de indruk 
zijn bij het bezoek aan dit 
indrukwekkende bouwwerk! 
In de late namiddag reizen we met de 
autocar verder naar de 4e en laatste stad 
op ons programma: Sevilla, hoofdstad 
van Andalusië (130 km).   
Avondmaal en overnachting in ons hotel. 
Hotel Ayre Sevilla 

http://www.ayrehoteles.com/en/hotels/ayre-hotel-sevilla/ 
 

Vrijdag 2 tot en met zondag 4 november 2018: Sevilla 
 
Drie volle dagen om op ontdekkingstocht te gaan. Sevilla wordt wel eens een groot openluchtmuseum 
genoemd. Eigenlijk is de stad op zich al een grote bezienswaardigheid. Het Spanje zoals je dat uit andere 
steden herkent is hier gemengd met Arabische invloeden. Dat stamt uit de tijd dat de Moren de macht 
hadden in Sevilla. Sevilla is verder de stad van de tienduizenden sinaasappelbomen, de stad waar de 
flamenco ooit ontstaan is en de stad waar je tot middernacht van de heerlijke lokale keuken kunt genieten in 
de vele tapasrestaurants. We bezoeken er de kathedraal van Sevilla. Volgens kenners zou dit het grootste 
gotische kerkgebouw van de wereld zijn. Het interieur is zelfs nog indrukwekkender dan de buitenkant doet 
vermoeden. Verschillende glasschilderingen, altaarstukken, grafmonumenten, schilderijen en diverse 
meesterlijke houtsnijwerken sieren deze magistrale kathedraal. 
 

Sevilla is de hoofdstad van de Spaanse 
autonome regio Andalusië en van de provincie 
Sevilla. Het is de belangrijkste stad van Zuid-
Spanje op het gebied van cultuur, politiek, 
economie en kunst. De stad ligt aan de rivier 
Guadalquivir, die voor niet al te grote 
zeeschepen bevaarbaar is tot in de stad. Sevilla 
heeft het grootste historische centrum van 
Spanje en één van de grootste van Europa, 
waarin de belangrijkste bezienswaardigheden 
van de stad, de kathedraal van Sevilla met de 
toren Giralda, het Alcázar en de Torre del Oro 
zich bevinden. De Sevillaanse wijk Triana wordt 
beschouwd als de geboorteplaats van de 
Spaanse dans- en muziekstijl flamenco. De stad 

staat in Spanje ook bekend om het niet-officiële, maar zeer afwijkende dialect dat er gesproken wordt. Door 
de uitspraak zijn de “sevillanos” zelfs voor andere Spanjaarden niet altijd te verstaan.  
 
REAL ALCAZAR 
Van origine is de Real Alcázar een Moors fort en naar eigen zeggen het meest representatieve monument 
van de stad, het land en zelfs de gehele mediterrane cultuur. Binnenin de muren en tuinen van het paleis zie 
je de harmonieuze samensmelting  van  invloeden uit de Arabische periode  met die van de  middeleeuwen, 
renaissance, barok en de negentiende eeuw. 

http://www.ayrehoteles.com/en/hotels/ayre-hotel-sevilla/


 
 
Aan de bouw van dit paleis werkten voornamelijk Moren mee. Zij versierden het paleis prachtig en gaven het 
zijn typisch Moorse uiterlijk. In de loop der tijd werd het kasteel door verschillende koningen uitgebreid met 
onder andere gotische en renaissance-elementen door keizer Karel V  en werd het paleis uiteindelijk het 
paleis zoals we het nu kennen. 
Het paleis heeft verschillende prachtige tuinen, allemaal in verschillende stijlen. Ze beslaan gezamenlijk zo’n 

60.000 m2. Ze zijn een 
belangrijk onderdeel van de 
Alcázar en hebben net als het 
paleis zelf vele veranderingen 
meegemaakt in de loop der tijd. 
In de tuinen kun je heerlijk 
rondwandelen en rustig 
genieten van de omgeving.   
 
KATHEDRAAL en GIRALDA 
De kathedraal van Sevilla is het 
grootste gotische gebouw ter 
wereld en de op twee na 
grootste kerk van Europa 
(alleen de Sint Pieter in 

Vaticaanstad en St. Paul’s Cathedral in Londen zijn groter). De Catedral de Santa Maria de la Sede werd in de 
15e eeuw gebouwd op de plaats van een Moorse moskee uit de 12e eeuw. Van die moskee zijn alleen de 
Patio de los Naranjos (Sinaasappelhof) 
en de minaret (Giralda Toren) over.  
Het interieur is rijk versierd: 
gebrandschilderde ramen uit de 15e 
eeuw, smeedijzeren hekwerken, 
prachtige koorbanken en een fraaie 
barokke ombouw van het orgel. Het 
hoogtepunt is de Capilla Mayor 
(hoofdkapel) met een altaarstuk dat is 
versierd met vergulde houtsneden over 
het leven van Christus en Maria. 
In de Koninklijke Kapel liggen de 
koningen Ferdinand de Heilige en Alfons 
de Wijze begraven.  
 
Verder zie je in het dwarsschip de 
graftombe van Christoffel Columbus. Dit 
praalgraf werd in de kathedraal van Havana gebouwd, maar na de onafhankelijkheid van Cuba in 1898 naar 
Sevilla overgebracht. Lang was er twijfel of dit werkelijk het graf is van Columbus, maar uit DNA-tests is 
gebleken dat het zeer waarschijnlijk de beroemde ontdekkingsreiziger is die hier begraven ligt. 
Het bekendste onderdeel van de kerk is de klokkentoren “de Giralda” van oorsprong een Moorse minaret. 
Het bovenste deel – met de klokken – werd in de 16e eeuw toegevoegd. Helemaal bovenop staat een 
draaibaar bronzen beeld dat ‘Het Geloof’ voorstelt. Er zijn geen trappen in deze 97 meter hoge toren. Om 
boven te komen volgt u hellende gangen, 34 in totaal. Die gangen zijn zo breed dat een paard met wagen 
naar boven zou kunnen rijden. In de 13e eeuw deed koning Ferdinand III dat om te kijken naar de stad die hij 
had veroverd. 
PLAZA DE ESPANA 
Het Plaza de España is één van de meest bezochte monumenten van Sevilla. Het is een magisch, 
overweldigend plein waarop meer symboliek schuil gaat dan wat je op het eerste gezicht zou denken. Je kunt 



 
 
er heerlijk zitten en wegdromen, van de zon genieten of lekker rond dobberen in een van de bootjes in de 
gracht. 
Het plein werd aangelegd ter ere van de Ibero-Amerikaanse tentoonstelling van 1929. Het plein was het 
grootste en duurste project van de expositie waar op een gegeven moment wel 1000 man tegelijk aan het 
werk waren. Het werd ontworpen door architect Aníbal González en enkele collega´s. Hij werd voornamelijk 
geïnspireerd door de Spaanse renaissance-stijl wat resulteerde in de Andalusische architectuur van het plein. 

 
Onder de gebouwen bevinden zich 48 rijen fresco´s met typische Andalusische tegeltjes, waarop de Spaanse 
provincies met hun wapenschild en geografische ligging zijn afgebeeld. De prachtige bruggetjes symboliseren 
de vier oude Spaanse Koninkrijken in de tijd van de Katholieke Koningen, zo´n vijf eeuwen geleden. 
 
De wijk Santa Cruz is de voormalige Joodse wijk van Sevilla. Koning Ferdinand III dwong de joden zich in deze 
wijk te vestigen. In de 14e eeuw namen christenen het roer over en veranderde Santa Cruz in een volkswijk. 
Nu is het een toeristische trekpleister met smalle straatjes en pittoreske steegjes en fleurige patio’s.  
 
Casa de Pilatos is een prachtig paleis midden in de wijk Santa Cruz. Deze bezienswaardigheid ligt in het hart 
van Sevilla maar biedt een oase aan rust. Zowel het interieur van het deels nog bewoonde paleis als de 
tuinen en binnenplaats zijn een echte aanrader. 
 
De Torre del Oro, oftewel de 'toren van het goud' is een toren uit de 13e eeuw gelegen aan de rivier 
Guadalquivir. Het maakte destijds deel uit van de Moorse stadswal van Sevilla en diende als opslagplaats van 
goud, als gevangenis en huisvest tegenwoordig een klein maritiem museum.  Maar waren het de 
goudkleurige tegels waarmee de toren ooit was versierd of sloeg de titel op de schatten die Spanje uit 
Amerika haalde? Hoe dan ook, het is een fraaie toren en een mooi uitkijkpunt. 



 
 

 
Bezoek Metropol Parasol, een opvallende, moderne houten constructie op de Plaza de Encarnación. Het 
project, ook bekend als 'las Setas' (de paddenstoelen) is heel apart en origineel. Helemaal boven op het 
bouwwerk (op ongeveer 28,5 meter hoogte) is een wandelpad gemaakt. Vanaf dit pad heb je een prachtig 
uitzicht over het centrum van Sevilla. Langs het pad zijn bordjes geplaatst waarop je kunt lezen wat je 
allemaal kunt zien. 
Fietsen in Sevilla 
Een leuke manier om Sevilla te ontdekken is per fiets hetgeen wij natuurlijk ook gaan doen ! De stad 
beschikt over prima fietspaden en doordat sommige bezienswaardigheden toch op redelijke afstand van 
elkaar liggen, kan je op korte tijd per fiets vele hoogtepunten bezoeken 

 
Tijdens deze 3 dagen is er telkens een 
vrije lunch en ’s avonds diner in een 
lokaal restaurant. Onze laatste avond 
(zaterdag) sluiten we af met een 
typisch Spaanse avond: een flamenco 
show en tapas diner ! 
 
 

Zondag 4 november 2018  
  
Na de bezoeken op de laatste dag 
keren we terug naar huis. Gegevens 
terugvlucht: 
Sevilla vertrek om 19u10 met Transavia 
vlucht HV5086 
Eindhoven aankomst om 22 uur. 
Transfer per taxi busjes terug naar de 
verschillende afstapplaatsen in Limburg. 

https://www.bajabikes.eu/nl/tours-in-sevilla/bb/sst


 
 
 
 

Prijs  

 
1.075 euro per persoon in te delen tweepersoonskamer 
Toeslag single kamer 195 euro 
Minimum 15 deelnemers - Maximum 20 deelnemers 
 

Inbegrepen: 
 

- Taxitransfer naar de luchthaven van Eindhoven en terug 
- Vlucht met Transavia naar Malaga en terug vanuit Sevilla 
- Verblijf in geselecteerde hotels op basis van kamer met ontbijt 
- De lunch van dag 1 
- Vijf avondmaaltijden 
- Bustransfers in Spanje 
- Lokale Nederlandstalige gidsen in Malaga, Granada, Cordoba en Sevilla 
- De diensten van onze eigen TMT reisbegeleider 
- Huur van de fietsen 
- Eén handbagage van 10 kg 
- Eén grote koffer van max. 20kg  
- Inkom Museo del Baile met aansluitend Flamenco Show 
- De BTW 

 

 Niet inbegrepen 
 

- Inkomgelden (korting voor 65+) 
- Dranken bij de maaltijden 
- Reisbijstand- en annulatieverzekering 
- Persoonlijke uitgaven 

 

PRAKTISCHE INFO 
 
Bagage: Eén in te checken koffer van maximum 20kg 
 Plus 1 handbagage van maximum 10kg 

  
Documenten: Geldige identiteitskaart of paspoort 
Maaltijden: We verblijven op basis van half pension. Het ontbijt is voorzien in onze hotels. Het diner ’s 

avonds vindt ofwel in het hotel plaats ofwel op locatie in een restaurant in de stad waar we 
ons bevinden. 


