Andalusien 25 MAJ – 1 JUNI 2016
Apotekets Konstförening
Andalusien i södra Spanien, ger oss allt av det som vi förknippar med Spanien, vitkalkade
hus, vindlande gränder, blommande patior, flamenco, sherry och mängder av kulturskatter.
Många olika folkslag och kulturer har satt sin prägel på Spanien och bidragit till dess charm.
Under åttahundra år härskade muslimerna över Andalusien, tills de 1492 drevs bort från
Granada. Under vår resa får vi många prov på den muslimska kulturens lämningar, som
Mezquita i Cordoba och Alhambra i Granada. Vår reseledare är Josephine Berne, som jobbat
i Andalusien i många år.
25/5 Onsdag – Malaga - Ronda
Vi flyger från Stockholm 06:00 eller från
Köpenhamn 06:05 och landar i Malaga 10:25
respektive 09:45. Färden går längs Solkusten.
På en klippa 780 m ö h ligger Ronda, en av
Spaniens äldsta och vackrast belägna städer.
Här ska vi bo på Hotel Reina Victoria Wellness
och Spa****, som har en fantastisk utsikt
över den spektakulära ravinen Tajo. Hotellet
var en gång i tiden den tyske poeten Rainer
Maria Rilkes hem. Eftermiddagspromenaden
går till bron Puento Nuevo över den 100m
djupa flodravinen och till tjurfäktningsarenan.
Att få uppträda i Ronda var varje tjurfäktares
dröm. Här föddes tjurfäktningen! Tjurfäktningsarenan är en av Spaniens äldsta och
vackraste med kolonnader och sittplatser i två
våningar. (Middag)
26/5 Torsdag – Jerez – Sevilla Vi lämnar
Ronda och fortsätter till Andalusiens
huvudstad Sevilla, den spanskaste av alla
spanska städer.

I Jerez de la Frontera, sherryns hemort får vi
prova sherry på en av de många vingårdarna.
Vi tar in på Hotel Zenit Sevilla****, med
perfekt läge intill floden Guadalquivir i
stadsdelen Triana, mest känd för Sevillas
berömda keramik. Här bor vi på gångavstånd
till alla sevärdheter.
(Frukost, lunch)
27/5 Fredag - Sevilla
Sevilla är staden där operor som Carmen, Don
Juan och förstås Barberaren i Sevilla utspelar
sig. Centralt i Sevilla ligger slottet Alcazar, känt
för sina praktfulla trädgårdar. Här har spanska
kungligheter residerat av och till i 700 år. I
närheten ligger den mäktiga katedralen, den
tredje största i världen. I mån av tid och ork
går det bra att gå upp i den till klocktorn
ombyggda minareten ”La Giralda”.
Vi äter lunch och gör en promenad i det
tidlösa, och mycket charmiga Barrio de Santa
Cruz. Här finns ett otal legender att berätta –

ofta med dramatiska människoöden. Området
kring det originella Plaza de España med sina
vackra kakelplattor och trädgårdarna i Maria
Luisa Park är absolut värt ett besök.
(Frukost, lunch)

1500-talet förvandlades den till en katedral.
Efter lunch och promenad i Juderiakvarteren
fortsätter vi till morernas sista fäste, Granada.
Här tar vi in på centralt belägna NH Collection
Victoria****. (Frukost, lunch)

28/5 Lördag - Sevilla
En hel ledig dag i Sevilla. På Museo de Bellas
Artes påminns vi om att Sevilla är födelseplatsen för två av Spaniens största konstnärer
nämligen Velásquez och Murillo. Eller varför
inte besöka Sevillas vackraste mudéjarpalats,
Casa de Pilatos. Byggherren hade varit i
Jerusalem och försökt skapa en kopia av
Pilatus hus, därav namnet.

30/5 Måndag - Granada
Granada ligger enastående vackert med det
imponerande och nästan evigt snöklädda
Sierra Nevada i bakgrunden. ”För araberna låg
paradiset i trädgårdarna och himlen vid
Alhambra”. En kunnig lokalguide visar oss runt
i den sagolika ”röda borgen” som dominerar
Granada. Vi ser blomsterprakten i de moriska
konungarnas sommarpalats Generalife och
besöker katedralen med dess kungliga
gravkapell Capilla Real, där kungaparet
Ferdinand och Isabella vilar, och där man även
kan se en samling flamländska tavlor av hög
kvalité.

Om man vill se det moderna Sevilla så finns
Metropol
Parasol,
en
ultramodern
konstruktion som lokalbefolkningen kallar ”Las
Setas” svamparna, designad av Jürgen Mayer
H., öppnades 2011. En utkiksplattform ger en
fin utsikt över Sevilla. (Frukost)

29/5 Söndag - Cordóba
Cirka två timmar tar det att åka från Sevilla till
Córdoba. Här finns ett av världens mest
enastående byggnadsverk, La Mezquita.
Denna f d moské, med en skog av kolonner
invändigt ”som möts och förlängs så långt
ögat kan nå”, var under Córdobakalifatets
glansdagar den näst största efter Mekkas. På
Pris: 14.995:-

I de gamla kvarteren Albaycin kan vi finna
mycket av arkitekturen från morernas välde
före 1492. På kvällen finns möjlighet att se
Zambra, autentisk flamenco i en av Albaycins
grottor. (Frukost, lunch)
31/5 Tisdag - Malaga
Färden går längs Guadalminas dalgång från
Granada till Malaga, Picassos födelsestad. Vid
14-års ålder lämnade Picasso sin födelsestad
för de mer kosmopolitiska Madrid och
Barcelona. På vår stadsvandring besöker vi
Museo Picasso, som visar verk av inhemska
konstnärer. Vi bor på Hotel NH Malaga****,
beläget 800 m från Picassomuseet och
katedralen. (Frukost, middag)
1/6 Onsdag – Hemresa
Vårt flyg hem går 14:30 till Stockholm
och 15:45 till Köpenhamn med ankomst 19:20
respektive 18:40.

Enkelrumstillägg: 3.600:- sek
Priset inkluderar:
- Flyg Stockholm/Köpenhamn – Malaga t o r. enligt ovan
- Busstransport enligt ovan.
- Inkvartering på 4-stjärniga hotell med centralt läge enlig ovan.
- Frukost samt 2 middagar och 4 luncher
- Inträden till sevärdheter i programmet.
- Svensk reseledare Josephine Berne
- Svensktalande lokalguider
- EU-moms 2,67%
Anmälan görs till Kerstin Lindström på Tre K Travel AB på mail kerstin@trek-travel.se eller på mobil
076 946 5577 snarast men senast 15/3 2016. Vi skickar faktura på anmälningsavgiften 5.000:sek/person. Slutbetalning senast 20/4 2016. Jag är dock bortrest under tiden 12/2 – 5/3 så det kan
dröja innan bekräftelse/faktura kommer.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travel’s särskilda resevillkor, d.v.s avbokning före 15/3 2016 blir
kostnaden anmälningsavgiften 5.000:- sek. Om avbokning sker mellan 16/3 – 19/4 blir kostnaden
80% av resans pris och om avbokning sker efter 20/4 blir kostnaden 100% av resans pris.
Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring ”eller liknande i sin
hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller. Vi hjälper gärna till med kompletterande reseförsäkring
hos Europeiska/ERV www.erv.se .
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll, som ändring av
växelkurser, flygskatter, flygtider m.m. och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Kerstin Lindström, Tre K Travel
0769465577 eller till Anneli Immonen tel. 076 81 000 10.

Kråkebovägen 1, 386 05 Färjestaden
kerstin@tre-travel.se
www.treK-travel.se

