
1. dag 
Danmark-Madrid 
Der er afrejse fra København til 
Madrid og vi har ikke inkluderet 
transfer fra lufthavnen, så I 
finder selv ind til hotellet med 
metroen. 
 
Madrid er en dejlig by at være 
turist i med en lang række af de 
store seværdigheder indenfor gå-
afstand.  
 
På ganske få minutter kan du 
bevæge sig fra de charmerende 
1600-tals kvarterer med små, 
snævre gader og beskedne 
bygninger til flot anlagte, brede 
hovedstrøg med imponerende 
herskabsvillaer og palæer.  
 
Byens travle centrum er Puerto 
Del Sol og herfra udgår gader i 
alle retninger som stråler i en sol. 
Gå en tur i de smalle, krogede 
gader i det helt gamle Madrid, 
gør et stop i en eller flere af de 
mange tapas-restauranter, hvor 
derer rig lejlighed til at få stillet 
sulten og slukket tørsten. 
 
Også på den smukke plads, Plaza 
Mayor er der vadesteder i rigt 
mål. Indtag alt efter tempera-
ment en kop espresso, et glas vin 
eller en kold cerveca på en af de 
mange fortovs restauranter alt 
imens du betragter de prægtige 
1700-tals bygninger, der 
omkranser pladsen. 
 
Også indendørs er der meget at 

se. En tur rundt i det imponer-
ende kongeslot bør du sætte tid 
af til. 
 
Og naturligvis skal du på Prado 
museet se den imponerende 
samling malerier af mestre som 
El Greco, Velasquez og Goya. 
 
På Museo Thyssen-Bornemisza 
kan du få en kronologisk 
gennemgang af 600 års kunst-
historie og på Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia udstil-
es dette århundredes spanske 
malere såsom Miró, Dali og ikke 
mindst Picasso. 
 
For "drengerøve" er et besøg på 
fodboldstadion også en 
nødvendighed. 
Overnatning: 3* hotel med 
central beliggenhed 
 
 
 

2. dag 
Madrid 
Man når ikke at se bare en 
brøkdel af alt det man gerne vil 
på hverken een eller 2 dage, og 
vi kan forlænge opholdet hvis det 
ønskes. 
Overnatning: 3* hotel med 
central beliggenhed 
 
3. dag 
Madrid - Toledo  
(kørsel ca. 75 km) 
I dag afhenter I jeres bil, og det 
er nu tid til at lægge den spanske 
hovedstad bag jer og køre ud af 
byen. 
 
Efter ca. en times kørsel når I 
frem til Toledo.  
 
I Toledo snor små brostens-
belagte gader og stræder sig i ét 
virvar gennem byen, så fornuftigt 
fodtøj kan absolut anbefales. 
 
Toledo er kendt som byen med 
de 3 kulturer – et navn der 
referer til de kristne, jødiske og 
islamiske kulturer, der alle har 
sat markante spor i byens 
paladser, klostre og synagoger. 
 
Maleren El Greco boede her i 39 
år og hans malerier ses i flere 
kirker og klostre og naturligvis på 
El Greco-museet. 
 
Blandt de største seværdigheder 
hører den over 500 år gamle 
imponerende domkirke, og ikke 
mindst Alcazar-fæstningen hvor 

600 kvinder og børn overlevede 2 
måneders belejring under Den 
Spanske Borgerkrig. 
 
Trængslerne kan i dag opleves på 
fæstningens bevægende 
museum. 
Overnatning: 3* hotel med 
central beliggenhed 
 
4. dag 
Toledo - Cordoba  
(kørsel ca. 320 km) 
På vej mod syd får I mulighed for 
at opleve La Manchasletten, der 
er Don Quijotes hjemstavn. 
Overnatning: 3* hotel med 
central beliggenhed 
 
5. dag 
Cordoba 
Córdoba blev grundlagt af 
romerne, og med dens gode 
strategiske beliggenhed ved det 
bedste sejlbare punkt Gua-
dalquivir-floden, blev den hurtigt 

en vigtig havneby for afskibning 
af spansk olivenolie, vin og hvede 
tilbage til det gamle Rom. 
 
Byens storhedstid var dog, da 
den blev hovedstad i det mau-
riske kongerige, El-Andalus. 
 
Det var her arbejdet på Córdobas 
altoverskyggende seværdighed 
begyndte.  
 
Den verdensberømte 1200 år 
gamle, arabiske moske Mezquita, 
er den 3. største i verdenen og et 
af de smukkeste og mest 
originale bygningsværker i Spa-
nien. 
 
Byens middelalder- og 
jødekvarter La Judería er også et 
besøg værd med sin labyrint af 
snørklede, smalle gader, 
skyggefulde, blomsterrige pladser 
og maleriske torve. 
Overnatning: 3* hotel med 
central beliggenhed 
 
6. dag 
Cordoba - Granada  
(kørsel ca. 250 km via Jaen) 
Her i det nordlige Andalusiens 
vilde bjerglandskab ligger 
olivendyrkningens hovedstad 
Jaén. 
 
Række efter række af oliventræer 
strækker sig over hvert et stykke 
frugtbar jord, og på mere end en 
tredjedel af Jaén-provinsen er 
der olivenplantager. 
 

Selve byen Jaen byder på mange 
seværdigheder som det 
imponerende fæstningsværk, 
smukke mere end 1.000 år gamle 
arabiske bade og flere interes-
sante kirker bl.a. sognekirken El 
Sagrario og ikke mindst byens 
imponerende renæssancekatedral 
bygget i det 16. og 17. 
århundrede. 
Fra Jaen fortsættes til Granada. 
Overnatning: 3* hotel med 
central beliggenhed 
 
7. dag 
Granada 
Med en enestående beliggenhed 
ved foden af bjergkæden Sierra 
Nevada ligger Granada, en af 
Spaniens perler. Granada, der 
var hovedstad i det mauriske 
Andalusien i 800 år, byder på 
nogle af de vigtigste minder fra 
denne epoke i den spanske 
historie, med den enestående 
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borg, Alhambra på toppen af 
listen. 
 
Alhambra betyder “den røde” og 
referer til farven på bjerget, den 
er bygget på. Den består af 
paladser, islamiske helligdomme, 
haver og fæstningsværker, der 
blev bygget under Nasride-
dynastiet i det 14. århundrede. 
 
Skønheden i dette enestående 
bygningsværk er svær at 
beskrive - den skal ses. 
 
Gå en tur gennem byens smukke 
haver og de charmerende snævre 
gader, og trænger I til en pause, 
så aflæg besøg i en af de karak-
teristiske barer og prøv den 
berømte Trevélezs  kinke og den 
lokale vin. 

Gå heller ikke glip af byens 

berømte grotter ved Sacromonte-
klostret, som er kendt for deres 
huleboliger, der engang var 
tilholdssted for Granadas store 
sigøjner-samfund.  
Overnatning: 3* hotel med 
central beliggenhed 

8. dag 
Granada – Malaga 
 (kørsel ca. 130 km) 
I dag går turen til Malaga. Lad 
eventuelt vejen gå forbi Nerja, en 
lille, smuk by med bjergkæden 
Sierra de Almijara som nabo. 

Her siges klimaet at være det 
bedste på Costa del Sol, ikke 
mindste pga. de vældige bjerge, 
der beskytter byen. 

Det gamle kvarter er stadig så 
godt som uforandret og har 
beholdt sin spanske charme.  

 

 

 

 

 

 

 

I hjertet af Nerja finder I den 
flotte “Balcony of Europe”, en 
pragtfuld promenade langs 
kanten af den dybe klippeskrænt, 
hvor det store mauriske tempel 
en gang lå.  

Her er en storslået udsigt over 
Middelhavet. 

En af Nerjas helt store attrak-
tioner er de verdenskendte 
grotter , der er det mest impone-
rende grottesystem, Spanien har 
at byde på.  
 
Derefter går turen til Malaga. 
Overnatning: 3* hotel med 
central beliggenhed 

9. dag 
Malaga 
Malaga er velsignet med et 
vidunderligt klima, der gør det 
muligt at leve udendørs stort set 
hele året, hvilket såvel turister 
som den lokale befolkning 
benytter sig af i fuld udstræ-
kning.  
 
Folkelivet er intenst i den 
tropiske park ved havnen og i det 
gamle kvarter omkring Larios-
gaden. 

Her er endeløse snævre gader – 
mange af dem er omdannet til 
gågader med et stort udbud af 
både super moderne forretninger 
og ejendommelige, gammeldags 
butikker, hvor tiden synes at 
have stået stille. 

I kan sagtens bruge flere timer til 
at gå på opdagelse i de små 
gyder og stræder hvor det 
mauriske særpræg er iøjne- 

 

 

 

 

 

 

 

 

faldende, og hvor I kan beundre 
de mange smukke, nyrestaure-
rede, historiske bygninger. 

Undlad ikke at aflægge et besøg 

på Plaza de la Merced, hvor 
Picasso blev født og voksede op i 
Casa Natal de Picasso, der i dag 
rummer Picassomuseet  
 
Betragt de mange kirker og 
klostre, gør et stop og nyd et glas 
vin i en af de fashionable gamle 
vinkældre eller besøg Casa de la 
Guardia, Malagas ældste tapas-
bar. 

En af de største attraktioner er 
den gamle føniske borg på 
toppen af Gibralfaro-bjerget – 
hvorfra der i øvrigt er en 

fantastisk udsigt over byen og 
havnen – og Alcazaba-fortet, et 
bygnings-kompleks der blev 
ombygget til forsvarsværk af en 
maurisk konge i 1100-tallet. Blot 
få skridt herfra finder I det 
romerske amfiteater. 
Overnatning: 3* hotel med 
central beliggenhed 

11. dag 
Malaga-Danmark 
Så slutter de mange dages 
dejlige oplevelser og I kører til 
lufthavnen, hvor bilen afleveres 
inden flyafgang. 

Turen kan forlænges med 
badedage i området - her er 
vejret godt et stor del af året. 

 
 


