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SEK 7.900 / person 
enkelrumtillägg +39% 

11 dagar 

 

Upptäck pittoreska bergbyar, historiska städer och 
ett underbart landskap under vår 11-dagars-rundresa 
i Andaluslien. Fri entré till Alhambra palatset, en 
flamenco-evenmang, ett besök av en historisk 
vinkällare samt vin- och brandyprovning och en 
omfattande dokumentation ingår i vårt paket. 
 
1-2:a dagen. Efter överlämningen av hyrbilen besöker 
du olika vita byar i Grazalema nationalparken och den 
charmiga staden Ronda som delas av en 120 meter 
djup ravin över floden Guadalevin. Tre broar leder 
över ravinen, en romersk som byggdes för mer 2.000 
år sedan, en morisk, kallad Puente Arabe samt en som 
påbörjades 1751. Rondas Corrida är en av de äldsta 
och mest kända arenorna i Spanien. Du stannar 2 
nätter i regionen  
 
3:e dagen. Genom ett vackert landskap anländer du i 
Cadiz, en av den äldsta städer i Europa och viktigaste 
hamnar under Spaniens kolonialstider.  
 
4-5:e dagen. Du anländer i Sevilla, Andalusiens största 
stad. Sevilla är ca. 2.000 år gammal och spelade redan 
under romarrikets dagar en bemärkt roll i Spanien. 
Staden är byggd i typisk andalusisk stil och där finns 
många historiska mästerverk av muslimskt och 
kastilianskt ursprung. Katedralen i Sevilla är den 
största gotiska byggnaden i världen. Besök den 
majestätiska Plaza de Espana, omgiven av en 
naturskön rosenträdgård, den Gyllene Torn och det 
kungliga slottet Alcazar. Du stannar 2 nätter i Sevilla.  
 
6-7:e dagen. Du besöker två underbara historiska 
sevärdheter från Andalusiens, en gammal morisk stad 
och Renaissance-slott. Därefter upptäcker du 
Cordoba, ett UNESCO världsarv sedan 1984. Stadens 

ursrung går tillbaka till bronsåldern, ca 2000 år sedan. 
Julius Caesar välde Cordoba den romerska 
huvudstaden i provinsen Hispania. Året 711 var 
Cordoba den största staden i världen. Under det 
moriska styret byggdes en stor moské i staden som 
senare har omvandlats till en katedral. På kvällen 
väntar en unik flamenco-dansevenemang på dig. Du 
tillbringar 2 nätter i Cordoba. 
 
8:e dagen. Du besöker en historisk vinkällare med en 
unik vinprovning innan du fortsätter din resa genom 
två historiska byar innan du anländer i Grenada, ett 
UNESCO-världsarv sedan 1984. 
 
9:e dagen. Idag upptäcker du Granada, en historisk 
stad vid foten av bergskedjan Sierra Nevada. Under 
1200- och 1300-talen byggdes slotts- och 
borgsområdet Alhambra, komplett med trädgårdar 
och palats. Det anses idag vara ett av världens främsta 
arkitektoniska verk och finns med på UNESCOs 
världsarvslista. Alhambra betyder ”Den Röda” och var 
en inspiration för många poeter och musiker.  
 
10-11:e dagen. Besök olika bergbyar av Sierra Nevada 
berskedjan innan du fortsätter till sydkusten var 
avkopplande monenter väntar på dig. 
 
I vår resa ingår övernattningarna på 3-4 stjärna hotell 
och finka med en familjär atmosfär och frukost. En 
ekonomibil med helförsäkring garanterar dig en säker 
resa i Skottland. Våra erbjudanden kan ändras 
individuellt för att passa dina behov. Vi gärna erbjuder 
en rabatt till familjer med barn. Denna resa kan bokas 
varje dag året runt. Gärna hjälper vi med flyg till 
Spanien från exempelvis Stockholm, Köpenhamn, 
Göteborg, Oslo och andra flygplatser från 790 kr. 

    

 I priset ingår 
 
 

 10 nätter på 3-4 stjärniga finka och hotell 
 Frukost 

 
 

 Ekonomibil 
 Helförsäkring 
 Stöldskydd 
 Självriskeliminering 
 Obegränsade kilometer, vägkarta  
  

 
 Fritt inträde till Alhambra samt General Life 

Palats, Nazarid Palats och trädgården 
 Flamenco dansevenemang  
 Guidad visning vinkällare med vinprovning 
 Omfattande dokumentation med över 30 

sidor  
 Resebok 
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Hyrbil  
Fordon är en viktig och central del på våra rundturer 
och får därför en särskild uppmärksamhet. En 
ekonomi bil med minst 5 sittplatser och fria mil ingår i 
alla våra resor. För att garantera dig en säker och 
bekymmersfri resa, innehåller vårt hyrbilsavtal en 
helförsäkring, ansvarsförsäkring, stöldskyds och en 
skyddad självrisk. Det betyder att din  självrisk är 
skyddad om din bil blir skadad i en olycka. Skador på 
kaross, fordonsdelar och tillbehör som skett under de 
flesta incidenter är täckta. Fönster och däck ingår inte 
i självrisken. Mot en liten extraavgift kan du 
uppgradera din hyrbil till en kompaktbil. Familjer som 
reser med minst två barn får en gratis uppgradering. 
Vi samarbetar med internationella och välkända 
biluthyrningsföretag för att erbjuda dig högkvalitativa 
fordon. 
 
Biltyper Ekonomi 
Renault Clio Toyota Auris, Yaris 
Ford Fiesta, Focus Volkswagen Polo, Golf 
Opel Corsa Peugeot 207, 307  
 
 
 
 
 
Ingår i vårt paket  
 Helförsäkring  
 Ansvarsförsäkring 
 Stöldskydd 
 Självriskåterbetalning / skyddad självrisken 
 Lokala skatter 
 Fria kilometer 
 Vägkarta 
 En förare 

Logi  
Du reser eftersom du vill ha en paus från vardagen. 
Vad är poängen att åka utomlands om du inte vill 
upptäcka något nytt? Du vill uppleva olika människor, 
olika klimat, olika kulturer. Detsamma gäller för ditt 
boende. Alla enhetliga hotellkedjor är till affärsresor, 
inte semstervistelser. Därför har vi valt endast  lokala 
boenden, ett urval av 3 och 4-stjärniga boenden som 
är typiska för sin region. Är det en villa i Toscana, en 
Bed & Breakfast i Skottland eller en Finka i Spanien, 
kommer du att uppleva ditt destinationsland även när 
du checkar in för natten. Alla våra utvalda bostäder 
inkluderar en lokal frukost, vilken ger dig en 
ytterligare smak av det land du befinner dig i. Vi kollar 
regelmässigt våra boenden för att säkerställa hög 
kvalitet och gästfrihet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Våra boenden i Andalusien (exemplar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


