Res med Mimosa kulturresa till Malaga /
Andalusien den 10 -16 oktober 2019
Andalusien (spanska: Andalucía) är en region i södra Spanien.
Andalusien är den mest befolkade och den näst största av
Spaniens sjutton autonoma regioner. Dess huvudstad är Sevilla.
Andalusien kommer av det arabiska namnet "Al Andalus", som refererar till de delar
av Iberiska halvön som var under muslimsk överhöghet. Andalusiens kultur och
arkitektur har påverkats kraftigt av de åtta århundraden som området var under
muslimskt styre, vilket upphörde 1492 då de katolska härskarna Isabella I av
Kastilien och Ferdinand II av Aragonien erövrade Granada.
Andalusiens inland är den varmaste regionen i Europa. Ett gott skäl att åka dit i
oktober.
torsdag 10 oktober
11.06 Avresa från Arlanda med SAS SK 6001 ankomst till Malaga kl. 15.30
Vår guide, under veckan Siv Ling möter oss på flygplatsen. Vi gör en Panoramatur
med Siv som guide.
Incheckning på centralt hotell i Malaga (vår bas under veckan) med gångavstånd till
de flesta sevärdheterna. Gatorna i centrum är stenbelagda och bilfria.
fredag 11 oktober
Utflykt till Granada Alhambra med
vår guide samt lokal svensktalande
guide.
Alhambra (arabiska Al Ħamrā, den
röda) är ett stort borg- och
palatsområde beläget på en höjd i
den andalusiska staden Granada
och är en unikt bevarad byggnad
inom islamisk arkitektur.
Lunch i Allhambra (se bild)

lördag 12 oktober

Utflykt till Ronda, besök på vinbodega utanför Ronda där vi också intar vår lunch.
Rundvandring i Ronda med besök på Casa Don Bosco - därifrån har man den bästa
utsikten över bron och kanjonen Tajo. Vi besöker också tjurfäktningsarenan. Rondas
tjurfäktningsarena är en av de äldsta och bäst bevarade i Spanien.
Tjurfäktningsarenan byggdes 1784. Här levde den store matadoren Pedro Romero
och här kämpade och dog han. Det var han som anses vara grundare av den
moderna tjurfäktningen. I stället för att slåss med tjurar på häst, slogs han med dem
till fots. På tillbakavägen gör vi ett uppehåll i Marbella.
söndag 13 oktober
Guidad vandring i Malaga med besök på Picassomuseet, och Malagas katedral.
Tapaslunch.

Gå gärna till Antigua Casa de
Guardia och drick den
berömda sherryn.(se bild)
Efter lunchen besök på
Alcazaba- ett citadell- vars namn kommer från
arabiskans al-qasbah. Ett befästningsverk som
byggdes av morerna, den arabiska folkstam som
erövrade den Iberiska halvön på 700-talet. Alcazaban i
Malaga byggdes kring åren
756-780 efter Kristus. Dess syfte - liksom sin romerska
föregångare - var att skydda staden från pirater.

måndag 14 oktober

Buss till Malagas tågstation Maria Zambrano. Där tar vi snabbtåget AVE-tåget till
Cordoba, (ca 1 timme). AVE tågen gör ca 300 km/tim. Guidad rundvandring i
Cordoba med besök i katedralen La Mezquita (Se bild). Åter med AVE-tåget till
Malaga.
tisdag 15 oktober
Frukost på hotellet
Dagen fri för egna aktiviteter
Avskedsmiddag på restaurang med Flamenco för den som så önskar.
OBS! rekommenderas
onsdag 16 oktober
Frukost på hotellet
Förmiddagen fri. Avresa från hotellet kl. 13.00.
14.00 Incheckning på flygplatsen i Malaga
15.50 Avresa med SAS direktflyg till Arlanda med SK6004. Ankomst Arlanda 20.00.
Ingår: Flyg Arlanda - Malaga t.o.r, Boende på ett centralt hotell i Malaga, sex
övernattningar i dubbelrum, sex bufféfrukost, tre tapas luncher. Svenska lokala
guider.
Vår guide kommer att ha en ljudanläggning med hörsnäckor så att alla kan höra vad
som sägs.
Utflykt till Granada-Alhambra + lunch med svensk guide i Alhambra
Utflykt till Ronda med svensk guide, besök på bodega med tapaslunch
Guidad vandring med svensk guide i Malaga. Picassomuseet samt katedralen.
Busstransporter, AVE-tåget till Cordoba t.o.r. rundvandring i Cordoba och la Mezquita
med svensktalande guide.
Reseledare: Björn Malmberg
PRIS: 16 900 kr/person i dubbelrum.
Anmälningsavgift: 2 000:- att betalas i samband med anmälan.
Ingår ej: Dricks till chaufför, guider, hotell samt entréavgifter (ca €55).

Bokning gör du enklast genom att skicka mail till Mimosa kulturresa;
bokning@kulturresa.se, ange tilltalsnamn samt efternamn (dubbelnamn i
förekommande fall) Observera att namnen skall vara stavade som det står i passet.
Ange även postadress, ev. fast telefon- och mobilnummer, e-postadress.
Anmälningsavgiften 2 000 kr/ person betalas i samband med den skriftliga
anmälan, till Mimosas Bg 130-3049. Ange namn och resa.
OBS! anmälan blir inte definitiv förrän anmälningsavgiften finns på Mimosa
kulturresas konto.
I de fall arrangören ställer in resan återbetalas hela anmälningsavgiften.
Resan genomförs om tillräckligt antal anmäler sig. Mimosa kulturresa ab tillämpar
”Allmänna villkor för paketresor”. Vi reserverar oss för ev. justeringar i programmet
och eventuella kostnadsökningar vi ej råder över. Mimosa kulturresa ab ställer
lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet.
Kontaktuppgifter:
Björn Malmberg, 0708 890 790, bjorn.malmberg@kulturresa.se
www.kulturrresa.se

