
1. dag 
København-Malaga-Granada 
Der er afgang fra Danmark med 
fly til Malaga, hvor bilen står klar 
til afhentning. 

Derefter er der, hvis du kører 
direkte af motorvej A45/A359 ca. 
2 timers kørsel til Granada, men 
vi vil foreslå en afstikker eller 2 
undervejs.  
 
Besøg f.eks. El Torcal de 

Antequera Natur Reservat der er 
det mest imponerende og 
smukkeste naturfænomen i såvel 
Spanien som hele Europa. 
 
I det store kalkstensområde er 
der dannet karakteristiske land-
skabsformer i mange forskellige 
formationer. 
 
Da denne bjergart er meget 
følsom over for vand, er der 
dannet besynderlige strukturer, 
som ses på klippernes overflade, 
(doline, lapiaz, polje). 
 
Men også i undergrunden er der 
dannet huler, søjlegange og små 
dale. 
 
Du kan også vælge at følge 
kysten og køre igennem La 
Axarquia regionen.  
 
Undervejs findes flere hvide byer, 
besøg f.eks. Alhama de Granada 
en hyggelig by med en fantastisk 
udsigt over dalen. 
 
Derefter går turen til Granada, 
hvor du skal bo på et centralt 
beliggende hotel. 
Overnatning: Centralt beliggede  
hotel i Granada 
 
2. dag 
Granada 
Den største attraktion i Granada 
er helt sikkert Alhambra Palace, 
der knejser højt over byen. 
 
Alhamra blev bygget som en 
militær fæstning og er senere 
hen blevet brugt som slot, og 
fremstår som en af de fineste og 

mest raffinerede eksempler på 
Islamisk arkitektur. 
 
Der er blevet skåret ned på 
antallet af besøgene, så køb 
billetter tidligt på morgenen på 
borgen eller i La Caixa 
/Servicaixa. 
 

Glæd dig til besøget her, der er 
masser at se, og også det store 
haveanlæg er meget smukt og 
fyldt med årstidens blomster og 
en fornem udsigt. 
 
I katedralen findes et skatkam-
mer af kunst samt gravstedet af 
Ferdinand og Isabella. 
 
Besøg også bydelen Albayzin, der 
stammer fra den mauriske 
periode, hvor man kan se, 
hvordan byen så ud på den tid. 
 
Den ligger på en bakkeskråning 
med udsigt til Alhambra og 
mange turister kommer til 
Albayzín for at se udsigten på 
borgen herfra. 
Overnatning: Centralt 
beliggende  
hotel i Granada 
 
3. dag 
Granada-Cordoba (198 km) 
Besøg også Piego de Cordoba, 
som er en af de ukendte perler i 
Andalusien. 
 
Men du må hurtigt videre for 
Cordoba er en utrolig hyggelig by 
du roligt kan glæde dig til. 
 
Cordoba Moskeen er en af de 
største islamiske arkitekturskatte 
med gylden mosaik, rækker og 
rækker af rød-og-hvid-stribet 
hvælvinger og buer dukkende op 
i en uendelighed. 
 
Det vi ser i dag er Mezquita’s 

endelige islamiske udseende med 
2 ændringer. 
 
En katedral fra det 16. årh. 
placeret direkte i midten af 
moskeen (hvilket forklarer, den 
ofte brugte betegnelse ”Mezquita 
Katedralen) og lukningen af de 
19 døre, hvor igennem man 
kommunikerede med omver-
denen, som nu er fyldt med lys. 
 
Hvad der også mangler, er 
rækken af knælende herrer, 
bedende, som ville have fyldt 
Mezquita. 
 
Cordoba er en meget charmer-
ende by med mange snævre 
gyder og fyldt med 
tapasresatauranter. Der serveres 
ægte tapas til moderate priser. 
Overnatning: Centralt beliggende 
hotel i Cordoba 
 

4. dag 
Cordoba-Sevilla (143 km) 
Det tager ikke lang tid at komme 
til Sevilla, men der er flere 
interessante ting at opleve 
undervejs, så giv dig god tid. Kør 
af A-431 stop op ved Dina 
Azahara. 
 
Byen, der blomstrede i omkring 
80 år, var blevet bygget af 
kaliffen Abdar-Rahman III af 
Córdoba, påbegyndes i 936, og 
man begyndte for alvor at udgra-
ve ruinerne i 1944, men er aldrig 
blevet færdig. 
 
Turen går videre forbi middel-
derborgen Amodovar del Rio, der 
er omgivet af endeløse 
appelsinlunde. 
 
Frokosten kunne f.eks. nydes i 
San Francisco klostret fra 1492, 
der idag er indrettet som et 
charmerende hotel. 
 
Endelig kan et stop i 
middelalderbyen Carmona stærkt 
anbefales. 
 
Byen emmer af historie, og der 
findes mange gode tapasrestau-
ranter, hvis sulten skulle melde 
sig. 
 
Fyldt op med mange indtryk når 
du sidst på eftermiddagen frem 
til Sevilla.  
Overnatning: Centralt beliggende 
hotel i Sevilla 
 

5. dag 
Sevilla 
Nyd den skønne og hyggelige by 
og selvom der tit er varmt i byen 
så er der mange grønne områder. 
 
Du skal naturligvis besøge Kate-
dralen og Giralde tårnet. 
 
Her finder du bl.a Columbus 
begravet, og bagefter skal du gå 
på opdagelse i Barrio De Santa 
Cruz, med sine mange restauran-
ter og snævre gader. 
 
Husk at kik op, der findes en del 
trendy cafeer på tagene af nogle 
af de trendy hoteller. 
 
Der findes naturligvis mange 
seværdige kirker, bl.a. Magde-
lenekirken og Sevillas svar på 
Prado museet i Madrid - man 
kunne blive ved, og stemningen 
er dejlig spansk med en duft af 
appelsinblomst overalt. 
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Overnatning: Centralt beliggende 
hotel i Sevilla 
 
6. dag 
Sevilla-Cadizprovinsen (126 
km). 
Denne provins har meget at 
tilbyde, smukke byer, endeløse 
strande og flotte landskaber. 
 
Cadiz er den ældste by i Europa 
og ligger på spidsen af en 
landtange med havet på alle 
sider, og byens gamle bydel er 
meget charmerende, og her 
finder du naturligvis også en 
seværdig katedral. 
 
Videre går det til Jerez de la 
Fontera, der er en elegant by 
med mange pladser men nok 
mest kendt for sine vinbodegaer 
og Den Kongelige Andalusiske 
rideskole. 
 
Sherry, heste, okser, taps og 
livsglæde er de kendte elementer 
i denne dejlige landsdel af 
Spanien. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besøg også Sanlcar de Barraeda 
ved mundingen af Guadalquivir 
floden lige foran Donana 
nationalpark. 
 
Du kan også besøge Puerto de  
Santa Maria, og begge byer 
rummer meget mystik. 
 
Vil du bade findes der endeløse 
sandstrande i Nova Sancti Petri, 
Conil de la Frontera eller Victoria-
stranden i Cadiz. 
Overnatning: Hotel i Cadiz-
området  
 
7. dag 
Cadizområdet-Costa Del sol  
(230 km). 
Der er mange ruter til solkysten  
at vælge imellem. 
 
Turen kunne gå til Puerto de 
Bujeo, hvor Atlanterhavet og 
Middelhavet mødes, og hvor 
udsigten mod Afrika er  
 
Byen er bygget over en kløft, og 
selvom byen er opdaget af man-
ge turister er her mageløst. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du ikke set en tyrefægter 
arena så er det stedet, og forvild 
dig ned af små gyder og find en 
lille plet i solen for at nyde lidt 
frokost (naturligvis tapas). 
Overnatning: Hotel i Costa Del 
Som området (f.eks. Fuengirola). 
 
8.dag. 
Solkysten-Danmark 
I løbet af dagen går turen mod 
lufthavnen, hvor bilen afleveres 
og flyet er klar til at flyve dig 
tilbage til Danmark. 
 
Turen kan selvfølgelig forlænges 
efter ønske. 
 
 
 
 
 
 
 


