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Andalusien & 
Costa Tropical 
    

Ved Sydspaniens tropiske kyst venter en dejlig uge under lune  
himmelstrøg i pragtfulde Almuñécar med forkælelse, spændende  
udflugter og halvpension inkluderet.

På Sydspaniens tropiske kyst venter en skøn 
uge under lune himmelstrøg ud mod Middelha-
vet og tæt på den pragtfulde by Almuñécar med 
spændende udflugter i Andalusien. 

Den smukke kyststrækning Costa Tropical 
ligger øst for Málaga på Spaniens sydkyst og 
er indgangsporten til mange af Andalusiens 
kendte kulturbyer og maleriske, hvide byer. 
Den tropiske kyst er måske mindre kendt end 
sin storesøster Costa del Sol, men den har be-
stemt mindst lige så meget at byde på; med 
klipper, små bugter og et mildt klima, som gør 
landskabet perfekt til dyrkning af eksotiske 
frugter og grøntsager, her er Costa Tropical 
nemlig intet mindre end spektakulær!

Vi bor på et meget dejligt hotel ikke langt fra 
den charmerende by Almuñécar, som rummer 
mere end 3.000 års historie og ligger beskyt-
tet af bjergkæder med udsigt til havet. Her fin-

3/5 – 2. dag: Heldagstur til Córdoba 
inkl. tapasfrokost
Malerisk heldagsudflugt til eventyrbyen Cór-
doba, hvor den arabiske kultur fornemmes 
overalt. Vi besøger den pragtfulde moské La 
Mezquita, der kun i størrelse overgås af mo-
skéen i Mekka, den er i særdeleshed et besøg 
værd. Ganske enkelt et arkitektonisk mester-
værk og ikke uden grund ét af Spaniens smuk-
keste og mest originale bygningsværker. Ind-
vendig ligner moskéen nærmest en skov med 
sine 850 enestående søjler, buer og gange 
malet i hvide og røde farver. Engang fremstod 
den gamle moské som et magtsymbol på Den 
Iberiske Halvø i en tid, hvor Córdoba var én af 
verdens største byer. Senere byggede man en 
kirke midt i den dengang nedlagte moské, et 
forunderligt syn! 

Efter besøget tager vi på byvandring gen-
nem Córdobas middelalder- og jødekvarter, 
som er en sand labyrint af smalle gyder med 

des hyggelige torve, stemningsfulde caféer, 
stejle og krogede gader, der tager dig forbi 
hvidkalkede huse med blomsterdekorerede 
balkoner. Hotellet ligger flot ud mod det azur-
blå Middelhav i rolige omgivelser.  

Glæd dig til oplevelsesrige udflugter til Anda-
lusiens skønne landskaber og flotte byer.

2/5 - 1. dag: Ankomst til Costa Tropical
Tidligt om morgenen flyver vi med SAS direkte 
fra København til Málaga. I lufthavnen bliver vi 
modtaget af vores lokale, dansktalende rejse-
leder, hvorefter vi kører til vores dejlige hotel 
nær Almuñécar. Efter ankomst går vi sammen 
en lille tur, så vi kan lære lokalområdet at ken-
de. Her får vi en masse praktiske råd og gode 
tips til ferien. Om aftenen er det tid til at nyde 
hotellets store buffetmiddag med spansk vin.

(Málaga lufthavn-Almuñécar 99 km).

Inkl. 
halvpension 

med vin



hvidkalkede huse, maleriske torve og fan-
tastiske patioer. Fra de blomstersmykkede 
gårde vælter potteplanterne nærmest ud 
fra vinduer og altaner. Turen inkluderer ta-
pasfrokost på hyggelig lokal restaurant samt 
entré til moskéen. Buffetmiddag på hotellet.

(Almuñécar-Córdoba 239 km)

4/5 – 3. dag: Fridag
Dagen er til fri disposition! Snup en dej-
lig spadseretur langs strandpromenaden, og 
mærk havets brise, eller tag en afslapningsdag 
ved poolen måske med en god bog? Buffet-
middag på hotellet.

5/5 - 4. dag: Halvdagstur til Almuñécár & 
den tropiske farm Finca San Ramón
Med bussen kører vi langs havet ind til 
Almuñécars gamle bydel, der klynger sig til 
klippetoppen San Cristóbal, hvor vi finder den 
gamle borg. Livet i den gamle bydel føles, som 
om det har stået stille i mange år - uforandret, 
autentisk og utroligt hyggeligt. Vi fortsætter 
med en lille byvandring gennem de stejle ga-
der og mærker stemningen på torvet. 

Vi fortsætter til den store gård Finca San 
Ramón, der har en fantastisk udsigt over La 
Herradura bugten. Gårdens enorme plan-
tager med tropiske og eksotiske frugter er 
kendt på hele Costa Tropical kysten. Rund-
visning på gården og i plantagerne med pa-
paya, litchi, granatæbler, mango, guava, 
stjernefrugt, avocado og meget mere.  Vi 
smager selvfølgelig også på nogle af de saf-
tige og friskplukkede frugter og hører om de 
mange forskellige frugter. Buffetmiddag på 
hotellet.

(Almuñécar – La Herradura 11 km).

6/5 - 5. dag: Fridag eller heldagstur til Gra-
nada og Alhambra
Nyd dagen på egen hånd, eller tag med på 
denne skønne heldagstur til Alhambra, der er 
en af Andalusiens absolut største seværdighe-
der. Buffetmiddag på hotellet. 

Ekstraarrangement: Granada og Alhambra 
inkl. frokost
Vi kører en flot tur gennem det andalusiske 
bagland til den smukke by Granada, der ligger 

vidunderligt mellem to højdedrag ved foden af 
Sierra Nevada-bjergene. Til fods udforsker vi 
den fortryllende by fyldt med historie, hygge-
lige gader og pladser. Derefter har vi lidt tid på 
egen hånd til at gå på opdagelse i den gamle by 
eller til et kig i den smukke domkirke, inden vi 
får en rundvisning på Alhambrapaladset. 

Maurernes sans for skønhed kom til udtryk 
i anlæggelse af imponerende prydhaver og 
velfungerende vandingsanlæg, som vi ople-
ver på Alhambra, der troner på en høj over 
byen. Her finder vi en majestætisk skønhed 
med enestående kongelige gemakker, intime 
patioer, den berømte løvegård og det idyl-
liske sommerpalads Generalife. Pragtfulde 
blomsteranlæg, roser og springvand, der er 
som taget ud af 1001 Nats Eventyr. Appels-
intræer og grønne planter går op i en højere 
harmonisk enhed med vandbassiner og ka-
rakteristisk arabisk ornamentik. Man forstår 
til fulde, hvorfor dette område er fredet af 
UNESCO. En flot heldagsudflugt, hvor vi får 
oplevet Andalusiens absolut største sevær-
dighed. Udflugten er inkl. frokost på lokal re-
staurant.

(Almuñécar-Granada 80 km).

7/5 - 6. dag: På egen hånd eller ekstraud-
flugt til Las Alpujarras
Dagen er til fri disposition! Er man ikke færdig 
med at snuse rundt i Almuñécars gamle bydel, 
kan man nemt for egen regning og på få mi-
nutter tage en bus fra hotellet dertil igen! Eller 
måske du vælger at nyde hotellets faciliteter? 
Buffetmiddag på hotellet.

Udflugt: Bjergområdet Las Alpujarras inkl. fro-
kost 
Tag med på en interessant heldagstur til det 
smukke bjergområde Las Alpujarras, der er en 
del af Sierra Nevada. Området består af frodige 
bakker, indbydende dale, maleriske landsbyer 
og rislende vandløb. Vi kører et stykke langs ky-
sten, hvorefter vi fortsætter ind i landet via en 
enorm slugt, som gennem årtusinder er formet 
af floden Guadalfeo. Undervejs kommer vi gen-
nem nogle af Andalusiens charmerende, hvide 
landsbyer, Pueblos Blancos. Vi holder pause i 
Capileira, som er den højest beliggende hvide 
landsby i Las Alpujarras. Nær Pitres besøger vi 

et skinketørreri, hvor tusindvis af den berøm-
te Jamón Serrano-skinke hænger til tørre. Her 
hører vi om processen og får smagsprøver på 
det lækre produkt. Udflugten er inkl. frokost på 
lokal restaurant.  

8/5 - 7. dag: Fashionable Nerja og den hvide 
landsby Frigiliana
Hvide landsbyer ligger spredt på bjergtoppe el-
ler gemt i grønne dale i Andalusiens bagland. 
Som sceneskift på et teater springer de smuk-
ke byer pludseligt frem i landskabet. I dag tager 
vi på en dejlig halvdagstur til Feriebyen Nerja, 
der ligger ufattelig smukt ved foden af Sierra 
de Almijara-bjerget. Vi spadserer på den kend-
te promenade langs klippeforbjerget, Europas 
Balkon, der ligger som en terrasse over høje 
klipper og nærmest falder ned på den brede 
sandstrand med bjergene i baggrunden. 

Vi fortsætter udflugten lidt ind i baglandet til 
den idylliske landsby Frigiliana, der flere gan-
ge er kåret som Spaniens smukkeste og bedst 
bevarede landsby. Vi går en tur gennem byens 
labyrint af snoede trappegader og nyder de 
hvidkalkede huse med smedejernsgitre og far-
verige blomster. Det oser af atmosfære overalt 
i denne eventyrby. Fra toppen af byen er der en 
fremragende udsigt til Middelhavet, mandel-
træer og olivenlunde. 

Om eftermiddagen er der tid til afslapning på 
hotellet eller til at udforske endnu mere af lo-
kalområdet på egen hånd. 
 
(Almuñécar-Frigiliana 36 km).

Afslutningsmiddag på hotellet i eget lokale (4 
retters menu inkl. ¼ fl. vin, vand og kaffe).  

09/05 - 8. dag: Hjemrejse
Efter morgenmaden sætter vi kursen mod luft-
havnen i Malaga, hvorfra vi om formiddagen fly-
ver med SAS direkte til København.  

I ønskes en rigtig god rejse til fantastiske Anda-
lusien & Costa Tropical.



Granada

Finca San José

Málaga

Almuñecár

Córdoba

SPANIEN

Frigiliana Las Alpujarras

Nerja

Tilmelding
Tilmelding senest 15/11-2017.
8 dage efter tilmelding betales depositum.
Begrænset antal pladser.
Restbetaling 61 dage før afrejse.

Tilmelding hos Vitus Rejser på tlf. 33 14 65 66 
v/Arne Holm .

Der tages forbehold for trykfejl. Rejsen er 
underlagt Vitus Rejsers generelle bestem-
melser. 

   Teknisk arrangør: Vitus Rejser

Inkluderet i prisen
 • Fly København-Málaga t/r med SAS
 • Alle skatter og afgifter p.t. kr. 732,-
 • Transfer lufthavn-hotel t/r
 • 7 nætter ved Almuñécar på  

 Hotel Bahía Tropical ****
 • 7 x morgenmad (2.-8. dag)
 • 1 x frokost (2. dag)
 • 6 x buffetmiddag (1.-6. dag)  

 inkl. ¼ fl. vin og vand til middagene
 • 1 x afslutningsmiddag på hotellet  

 i privat rum (4 retter inkl. ¼ fl. vin,  
 vand og kaffe)
 • Orienteringstur i området
 • Heldagstur til Córdoba
 • Entré til La Mezquita
 • Halvdagstur til Almuñécar & Finca San  

 Ramón m/smagsprøver
 • Halvdagstur til Nerja & Frigiliana
 • Dansktalende rejseleder på rejsemålet  

 (transfers & udflugter)

Datoer og priser
2/5-9/5-2018 ........................kr. 5.999,-

Tillæg pr. person
Eneværelse ..............................kr. 1.075,- 
Afbestillingsforsikring  ..............kr. 375,-
Heldagstur til Granada & Alhambra 
inkl. entré og frokost ................kr. 650,-
Bjergområdet Las Alpujarras 
inkl. frokost  ............................kr. 330,-
Obl. administrationstillæg* .......kr. 69,- 

(*Dækker omkostninger til Rejsegaranti- 
fonden og Rejsebureauernes Udvidede 
Afbestillingsforsikring)

8 dage

Hotel Bahía Tropical ****  
Elegant hotel beliggende i et roligt område 
ved Almuñécar helt ned til strandprome-
naden, som fører til den historiske bydel. 
Hotellet ligger i første række ud mod Mid-
delhavet og til stranden Playa del Pozuelo. 
Der er ca. 3,5 kilometer til centrum, og lige 
uden for hotellet kører lokalbussen til byen 
flere gange om dagen.

Overalt hersker en hyggelig stemning, og om 
aftenen er der jævnligt underholdning. Nyd 
den flotte udendørs pool, solterrasse og 
tagterrasse med havudsigt. Hotellet har ele-
vator, bar og buffetrestaurant, hvor du kan 
nyde et stort udvalg af spansk og internatio-
nal mad både om morgenen og om aftenen. 
Slap af i hotellets spa med sauna og jacuzzi, 
eller forkæl dig selv med en lækker massa-

ge- eller skønhedsbehandling (mod beta-
ling). Ophold i store værelser med balkon 
eller terrasse med pooludsigt, airconditi-
on, tv, køleskab, gratis WiFi og badeværelse 
med hårtørrer. Der er sikkerhedsboks mod 
betaling. Ved udlevering af badehåndklæ-
der opkræves et depositum på 10 euro.


