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Spanien 
individuella själv-guidade rundresor 



A n d a l u s i e n  -  K o m p a k t  
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SEK 8.400 / person 
enkelrumstillägg +50% 

8 dagar 

 

Upplev Andalusiens kulturella och historiska arvet på 
vår 8-dagars rundresa längs ett spektakulärt 
landskap och fascinerande bergsbyar. Fri entré till 
olika historiska sevärdheter som Alhambra palatset, 
katedralen i Sevilla och en flamenco-evenemang 
ingår i våra resor. En omfattande dokumentation 
med en detaljerade resplan, sevärdheter, vandrings- 
och utflyktstips och en telefonassistans 24 timmar / 
7 dagar ingår i vårt paket. 
 
1-2 dag. Efter överlämningen av hyrbilen kör du 
genom den pittoreska naturparken Sierras de las 
Nieves till ditt första andalusisk finka. Du upptäcker 
den imponerande bergsstaden Ronda som är delat av 
en 190 meter djup ravin. Tre broar leder över ravinen, 
en romersk, en morisk och en ny som skapades redan 
år 1751. Rondas Corrida är en av de äldsta och mest 
kända arenorna i Spanien. Du utforskar också 
naturparken Grazalema med sitt spektakulära 
landskap och vackra bergsbyar. Tack vare vår 
dokumentation hittar du sevärdheter otillgängliga till 
konventionella resenärer. 
 
3-4 dag. Du fortsätter norrut och passerar olika 
romerska sevärdheter till du ankommer i Sevilla där 
du stannar 2 nätter. Sevilla är Andalusiens största stad 
och redan 2000 år gammal. Staden är byggd i typisk 
andalusisk Mudejarstil 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, det Gyllene 
Tornet och det kungliga slottet Alcazar.  
 
5 dag. Genom ett tusentals orangeträd upptäcker du 
en mäktig fästning och ruinerna av en gammal 

kalifatstad från 900-talet. Du ankommer till Cordoba, 
ett UNESCO världsarv sedan 1984. Julius Caesar 
bestämde Cordoba den romerska huvudstad i 
provinsen Hispania och på 700-talet var Cordoba den 
största staden i världen. Under den moriska 
dominansen byggdes en stor moské som senare har 
omvandlats till en katedral. Besök det judiska och 
arabiska kvarteret, den imponerande romerska bron 
och de pittoreska patios. Du stannar 1 natt i Cordoba. 
 
6 dag. Genom Andalusiens vacker vinväg och den 
spektakulära naturparken Subbeticas med sina 
olivträd upplever du ett imponerande slott som ligger 
på en altitud av 1200 meter på en bergstopp med 
panoramautsikter till det natursköna landskapet. Du 
ankommer till Granada där du stannar 2 nätter.  
 
7 dag. Idag upptäcker du Granada, en historisk stad 
vid foten av bergskedjan Sierra Nevada.  Under 1200- 
och 1300-talen byggdes slotts- och fästningsområdet 
Alhambra som betyder ”Den Röda”. Du utforskar den 
äldsta arabiska universitet i världen, det historiska 
kvarteret Albaycin och delta på en unik flamenco-
evenemang för att avsluta ditt andalusiska äventyr. 
 
8 dag. Längs kusten Costa Tropical kan du fortfarande 
besöka en bergsby eller avkoppla på en av de fina 
stränderna innan du åker hem.  
 
 
 
 
 

     
     

 I priset ingår 
 
 

✓ 7 nätter på 3-4 stjärniga finka och hotell 
✓ Frukost 
✓ Eget badrum 

 
 

✓ Ekonomibil 
✓ Helförsäkring 
✓ Stöldskydd 
✓ Självriskeliminering 
✓ Obegränsade kilometer, vägkarta  
✓  

 
✓ Flamenco-evenemang 
✓ Entrébiljett Alhambra 
✓ Entrébiljett Sevilla katedral 
✓ Entrébiljett Alcazar i Sevilla 
✓ Entrébiljett Viana patios 
✓ Entrébiljett San Salvador kyrka 
✓ Omfattande dokumentation av 40 sidor 

med detaljerad resplan, vandrings-, 
utflykts- och restaurangstips 

✓ resebok 
✓ Telefonassistans 24 timmar / 7 dagar  



  
 

 
 
 
 
 
 



A n d a l u s i e n  -  I n t e n s i v  

 
 

w w w . v e s p u c c i - t o u r s . c o m  

 
 

  

 

SEK 9.900 / person 
enkelrumstillägg +50% 

11 dagar 

 

Upptäck pittoreska bergsbyar, historiska städer och 
ett dramatiskt landskap under vår 11-dagars-
rundresa i Andaluslien. Fri entré till olika historiska 
sevärdheter som Alhambra palatset, katedralen i 
Sevilla och en flamenco-evenemang ingår i våra 
resor. En omfattande dokumentation med en 
detaljerade resplan, sevärdheter, vandrings- och 
utflyktstips och en telefonassistans 24 timmar / 7 
dagar ingår i vårt paket. 
 
1-2 dag. Efter överlämningen av hyrbilen kör du 
genom den pittoreska naturparken Sierras de las 
Nievas till ditt första andalusisk finka. Du upptäcker 
den imponerande bergsstaden Ronda som är delat av 
en 190 meter djup ravin. Tre broar leder över ravinen, 
en romersk, en morisk och en ny som skapades redan 
år 1751. Rondas Corrida är en av de äldsta och mest 
kända arenorna i Spanien. Du utforskar också 
naturparken Grazalema med sitt spektakulära 
landskap och vackra bergsbyar. Tack vare vår 
dokumentation hittar du sevärdheter otillgängliga till 
konventionella resenärer. 
 
3 dag. Du fortsätter västerut till Cadiz, en av Europas 
äldsta städer. På kvällen ankommer du till Sevilla, 
Andalusiens största stad där du stannar 3 nätter.   
 
4-5 dag. Sevilla är redan 2000 år gammal och byggdes 
i typisk andalusisk Mudejarstil 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, det 
Gyllene Tornet och det kungliga slottet Alcazar.  
 

6-7 dag. Genom ett tusentals orangeträd upptäcker 
du en mäktig fästning och ruinerna av en gammal 
kalifatstad från 900-talet. Du ankommer till Cordoba, 
ett UNESCO världsarv sedan 1984. På 700-talet var 
Cordoba den största staden i världen. Under den 
moriska dominansen byggdes en stor moské som 
senare har omvandlats till en katedral. Besök det 
judiska kvarteret, den romerska bron och de 
pittoreska patios. Du stannar 2 nätter i Cordoba. 
 
8 dag. Genom Andalusiens vacker vinväg och den 
spektakulära naturparken Subbeticas med sina 
olivträd upplever du ett imponerande slott som ligger 
på en altitud av 1200 meter på en bergstopp med 
panoramautsikter till det natursköna landskapet. Du 
ankommer till Granada där du stannar 2 nätter.  
 
9 dag. Idag upptäcker du Granada, en historisk stad 
vid foten av bergskedjan Sierra Nevada.  Under 1200- 
och 1300-talen byggdes slotts- och fästningsområdet 
Alhambra som betyder ”Den Röda”. Du utforskar den 
äldsta arabiska universitet i världen, det historiska 
kvarteret Albaycin och delta på en unik flamenco-
evenemang för att avsluta ditt andalusiska äventyr. 
 
10-11 dag. På morgonen kan du upptäcka magnifika 
bergsbyar i bergsmassiven Sierra Nevada innan du 
fortsätter till kusten Costa Tropical var du kan 
avkoppla på en av de fina stränderna. Du stannar vid 
kusten eller i en bergsby den sista natten. 
 
 
 
 

     

 I priset ingår 
 
 

✓ 10 nätter på 3-4 stjärniga finka och hotell 
✓ Frukost 
✓ Eget badrum 

 
 

✓ Ekonomibil 
✓ Helförsäkring 
✓ Stöldskydd 
✓ Självriskeliminering 
✓ Obegränsade kilometer, vägkarta  
✓  

 
✓ Flamenco-evenemang 
✓ Entrébiljett Alhambra 
✓ Entrébiljett Sevilla katedral 
✓ Entrébiljett Alcazar i Sevilla 
✓ Entrébiljett Viana patios 
✓ Entrébiljett San Salvador kyrka 
✓ Omfattande dokumentation av 40 sidor 

med detaljerad resplan, vandrings-, 
utflykts- och restaurangstips 

✓ resebok 

✓ Telefonassistans 24 timmar / 7 dagar  
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B i l  o c h  B o e n d e  
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Hyrbil  
Fordon är en viktig och central del på våra rundturer 
och får därför en särskild uppmärksamhet. En 
ekonomibil 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, stöldskydd och en 
självriskeliminering. Det betyder att din självrisk är 
skyddad om din bil blir skadad. Skador på kaross, 
fordonsdelar och tillbehör som skett under de flesta 
incidenter är täckta. Mot en liten extraavgift kan du 
uppgradera din hyrbil till en större bil. Familjer som 
reser med minst två barn och grupper från 4 
resenärer 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 

Boende  
Du reser eftersom du vill ha en paus från vardagen. 
Varför åker du 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 semestervistelser. Därför har vi valt endast lokala 
och autentiska 3- till 4-stjärniga boende. Är det en 
villa i Toscana, en Bed & Breakfast i Skottland, en 
herrgård i Estland, en hacienda i Mexiko eller en finca 
i Spanien, du kommer alltid att uppleva ditt 
destinationsland även när du checkar in för natten. 
Alla våra utvalda bostäder inkluderar ett eget badrum 
och lokal frukost, vilken ger dig en ytterligare 
lokalsmak. Boenden kollas regelbundet för att 
säkerställa kvalitet, komfort, renhet och gästfrihet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Våra boende i Andalusien (exempel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


