Opplev kulturen i Andalusia
- med blant annet Sevilla og Tangier
Andalusia ligger helt sør-øst i Spania, og i denne myteomspennende delen av Spania er
kulturskattene mange og spennende. Regionen kan skilte med vakker natur, spennende
byer, en lang kyst med milelange sandstrender og selvsagt mye god mat! På denne
rundreisen får du mange smakebiter at det beste Andalusia har å by på hvor du i tillegg får
oppleve blant annet Granada, Sevilla, Tangier og Torremolinos. La oss få vise deg
Andalusia, velkommen!
Dag 1. Hjemsted – Granada
Fremmøte ved Oslo Lufthavn. Ved ankomst Malaga
venter vår buss som kjører til Granada for overnatting
og middagsservering.
Dag 2. Granada – Sevilla
I dag besøker vi Alhambra og Generalife hagene. Bli
kjent med den praktfulle verdenen til sultanene i de
gamle Al Andalus og opplev den magiske verdenen fra
Tusen og en natt i patioene og hagene i Alhambra, et
av de vakreste bygningskompleksene mennesket har
konstruert, og det mest besøkte kulturminnet i Spania.
Det imponerende kulturminnet som Alhambra og
Generalife utgjør, ligger på toppen av en rødlig ås som
ruver over Granada by og landområdene rundt. Den
gamle sultanboligen, Alhambra, er nå Spanias mest
besøkte severdighet. Hvert år kommer millioner av
besøkende for å se de vidunderlig vakre salene,
patioene og hagene. Tid på egenhånd i byen før vi
kjører til Sevilla for overnatting.
Dag 3. Sevilla
Sammen med vår lokalguide besøker vi blant annet Cathedralen. Cæsar kalte Sevilla for
“Lille Roma”. Og i mylderet av smale, krokete gater dukker det - som i Roma - hele tiden opp
nye vakre bygninger, monumenter og innbydende plasser. Sevilla er en by som rører ved
deg. Breddfull av historie, full av sjarm, god stemning og med et vell av trivelige tapasbarer
har Andalusias perle fått en oppsving etter verdensutstillingen EXPO i 1992. Ettermiddagen
til fri disposisjon.

Dag 4. Sevilla – Tangier
I dag går ferden over til Marokko. Vi kjører ned
til Algeciras hvor vi går ombord i fergen for
overfart til Tangier hvor vi skal overnatte.
Tangier er europeernes port til Afrika. Og
innflytelsen fra andre land er da også synlig i
byen, hvor skiltene står på tre forskjellige språk.
Ikke mindre enn 12 nasjoner har gjennom
århundrene besatt Tangier, som i dag er en av
Marokkos mest kosmopolitiske byer.
Dag 5. Tangier – Torremolinos
Etter frokost starter vi dagen med en guidet rundtur i Tangier som avsluttes med en rundtur
nord i Marokko. På ettermiddagen drar vi tilbake til havnen for overfart til Spania og
Torremolinos som blir vår base i 3 netter.
Dag 6 – 7. Torremolinos
Dagene til fri disposisjon. Her kan du slappe av ved hotellet og bassenget eller du kan ta en
tur på den flotte strandpromenaden. Der er en mengde koselige restauranter og er du heldig
kan du kanskje få kjøpt noe på tilbud på de mange butikkene som finnes her.
Dag 8. Torremolinos – Hjemsted
Tid på egenhånd før vi kjører tilbake til flyplassen med ankomst vårt hjemsted utpå kvelden.
En reise med det eller beste fra Andalusia er over. På gjensyn!
REISEFAKTA
8 dagers tur
Avreisedato: 09.05
Pris pr. person kr: 10.995.Prisen inkluderer:
 Flytransport, Oslo Lufthavn – Malaga tur og retur
inkludert alle skatter og avgifter
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 Lokalguide følger med under hele reisen
 Buss følger under oppholdet
 7 Hotellovernattinger, inkludert 7 middager, 7
frokoster
 Alle utflukter og innganger ifølge program
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr. 1.550,Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47http://www.hoteltajo.com/

