Andalusien, 6 dagar

Spaniens soligaste landskap lockar med små mysiga bergsbyar och trevliga orter
längs havet. Vi bor bekvämt invid havet i Fuengirola, en av de trevliga semesterorterna längs med Solkusten och gör utfärder till den mysiga byn Mijas Pueblo, äter
lunch hemma hos en familj under ett Andalusiskt äventyr och besöker regionens
mest besökta sevärdheter, Alhambra i Granada. Med oss på resan har vi vår reseledare Monica som är bosatt i Fuengirola.
DAG 1: STOCKHOLM – FUENGIROLA
Direktflyg från Stockholm till Malaga. Vid
ankomst tas vi emot av vår reseledare, Monica. Transfer till Fuengirola och vårt hotell som ligger centralt beläget invid den
långa strandpromenaden. Vi tar en tur till
fots som avslutas vid vår lokala restaurang
för en välkomstmiddag. (M)
DAG 2: MARKNAD
Vi möts i receptionen och följer med Monica
på en orienteringstur i området kring hamnen och upp till centrala Fuengirola med
buss- och tågstationen. Sedan tar Monica
med oss till den omtyckta och kända marknaden i Fuengirola. Under eftermiddagen
tid för avkoppling eller göra egna upptäcktsfärder. Gemensam middag på hotellet. (F, M)
DAG 3: MIJAS PUEBLO
Halvdagsutflykt till den vackra Andalusiska
byn, Mijas Pueblo. En promenad genom
de smala gatorna återspeglar livet i gamla
dagar. Byn ligger på en stenig platå med
utsikt över Fuengirola och havet. Vinprovning med tilltugg på mysiga Museo de
Vino. Åter till Fuengirola. Middag på hotellet. (F+vinprovning med tilltugg, M)

Monica Mozo

DAG 4: ALHAMBRA
Utfärd till Granada som under 1200-talet
var det muslimska högsätet i Spanien. Än
idag är staden hemvist för Europas största
muslimska befolkning och har en av kontinentens största attraktioner 1100-talets
Alhambra. Vi besöker den vackra trädgården Generalife, de moriska härskarnas
forna sommarpalats, med sina strama cypressalléer, välskötta blomstersängar och
springbrunnar. Gemensam lunch under
dagen. Åter Fuengirola för middag under
kvällen. (F, L, M)

DAG 6: HEMRESA
Frukost och fri tid innan Monica kommer
och hämtar oss för transfer till Malaga flygplats. Vi tar farväl av Monica och flyger direkt
till Stockholm. (F)

DAG 5: ANDALUSISKT ÄVENTYR
Vår färd tar oss till byn Alfarnatejo med
vacker utsikt över bergsmassiven i söder. Vi
färdas på serpentinvägarna över bergen. I en
olivoljefabrik får vi provsmaka olivolja med
det hemgjorda brödet ”Pan Cateto”. Under
en promenad längs gränderna ser vi kyrkan
och provsmakar det söta Malagavinet. Vi delar upp oss i mindre grupper för nu väntar
en hemlagad måltid hemma hos byborna.
Att tänka på denna dag är att det ofta är kyligare och blåsigare uppe i bergen än nere i
Fuengirola. Åter till Fuengirola. Gemensam
avslutningsmiddag på restaurang. (F, L, M)

• Flygresa Stockholm – Malaga t/r
• Svensk reseledare Monica Mozo
• Del i dubbelrum 5 nätter m frukost
• 2 luncher
• 5 middagar, varav 2 på restaurang
• Utfärd till Mijas Pueblo med vinprovn.
• Utfärd till Alhambra i Granada m. lunch
• Utfärd till Alfarnatejo med lunch
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

Detta är en resa i lugnt tempo men man bör kunna promenera på egen hand under
de guidade turerna för att få ut det bästa av resan. Under utfärderna besöker vi mindre
orter med ojämna markförhållanden. Kontakta oss om du har funderingar kring detta.

FAKTA
ert pris:
8 950 kr
ord pris:
9 450 kr
RESLÄNGD:
6 DAGAR
DATUM:
21 okt 2019
I priset ingår:

Möjliga tillägg:

Enkelrum: 		

1 250 kr

PRELIMINÄRT Hotell:
Hotel El Puerto***
www.hotel-elpuerto.com
PreliminärA flygtider (Norwegian)
AVRESA: Arlanda 11.50 - Malaga 16.15
HEMRESA: Malaga 14.30 - Arlanda 18.40
Med reservation för ändringar utom vår kontroll.

information & ANMÄLAN:
Gunilla Rönnholm

gunilla.ronnholm@telia.com
0702-16 23 86
Christina Olausson

christina.olausson@bredband.net
0705- 75 85 37

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40 - info@reseskaparna.se - www.reseskaparna.se

