KUNSTKRING vzw
Culturele vereniging personeel van BNP Paribas Fortis

ANDALUCIA ANDERS BEKEKEN

Op ontdekking van een ander Andalucia… We verlaten de platgetreden paden,
ontdekken de 1001 facetten van deze Spaanse regio vol geschiedenis, cultuur en
folklore, verruimen onze kennis en beleven een uitzonderlijke ervaring…
DAG 1: zondag 6 november 2022
Heenvlucht: vertrek Brussels Airlines 11u45 – aankomst Malaga 14u45
Kennismaking met onze gids Frédéric en transfert naar ons hotel in Malaga.
Inchecken in Hotel Ibis (of equivalent), bezoek aan de stad.
Avondeten met tapas en optreden Flamencogroep
DAG 2: maandag 7 november 2022
Bezoek aan Frigiliana + rondrit met de trein
Daarna rijden we naar Nerja en zijn “Balcon de Europa”.
Middagpauze met barbecue in een venta (producent en verkoop van tropische vruchten) in
Almuñécar. In de namiddag rijden we naar de bergen en bezoeken een drogerij van
varkensham (met degustatie) bij Vallejo, een bekend producent in het kleine dorpje
Trevélez. We vervolgen ons bezoek aan de Alpujaras en via een omweg komen we aan
het prachtige Moorse Campaneira.
20u15: aankomst in het Hotel Los Angeles Granada (of equivalent).
21u00: avondmaal in het hotel.
DAG 3: dinsdag 8 november 2022
Voormiddag: Granada: bezoek aan het Alhambra - het imposante paleis van de Nasriden
met zijn prachtige tuinen (Generalife). Begeleiding door een officiële plaatselijke gids (Ftalig). Middagpauze in het restaurant “De tuinen van Alberto” (of equivalent) aan de
poorten van het Alhambra.
OPTIE (€ 25,00): 14u30: bezoek aan de kathedraal van Granada in de typische
renaissancestijl, de Capilla Real en de Alcaiceria (markt met artisanale winkels).

Wie niet meegaat kan even verpozen in het spa van het hotel of aan het zwembad
OPTIE voor s’avonds (€ 25,00 verplaatsing heen en terug inbegrepen): rond 21u30
flamenco-optreden in de grotten van het zigeunerkwartier van Sacromonte.
DAG 4: woensdag 9 november 2022
Vandaag volgen we de route van het kalifaat die Granada – hoofdstad van het koninkrijk
Granada – verbond met Córdoba, hoofdstad van het kalifaat Córdoba.
Voormiddag: kort bezoek aan de adellijke stad Alcalá. Daarna bezoek aan het prachtige
Priego de Córdoba met zijn historische gebouwen en artistieke schoonheid (iglesia de
Asunción). Middagpauze in het oude treinstation van Luque.
14u30: bezoek aan het oude joodse centrum van Lucena en van de toren van Moral waar
de laatste Moorse koning van Granada in opgesloten is geweest.
In de late namiddag bezoeken we een traditionele molen in Montilla waar olijfolie wordt
geperst door de familie Collin.
Aankomst in het Hotel Tryp van Córdoba (of equivalent). Avondeten in een restaurant in
het centrum.
DAG 5: donderdag 10 november 2022
Bezoek aan de mooie stad Córdoba:
Voormiddag: bezoek aan het oude joodse centrum en de prachtige moskee/kathedraal.
Middagpauze in een restaurant in de “Barrio de Juderia”.
OPTIE (€ 25,00): 14u00: bezoek aan het prachtige “Palacio de Viana” dat overloopt van
schatten met zijn 12 verschillende binnenplaatsen.
13 km daar vandaan ligt Médina Azahara, vestiging van een oude luxueuze/paleisachtige
stad van het kalifaat van de Omajjaden van Córdoba. Een mooie aanvulling na het bezoek
aan de moskee/kathedraal. In de late namiddag terug naar Hotel Tryp
Avondmaal in een restaurant in de nabijheid van het hotel
DAG 6: vrijdag 11 november 2022
We vertrekken uit Córdoba naar Carmona, opvallend door zijn architectuur en voor de
indrukken die de verschillende culturen hebben achtergelaten zoals de Romeinse
necropolis.
Middagpauze in Sevilla en inchecken in Hotel Derby (of equivalent).
OPTIE (€ 35,00): namiddag bezoek aan het Koninklijk Paleis Alcazar ( het bekendste
gebouw in Sevilla), de Plaza de España, en een boottocht langs de oevers van de
Guadalquivir
Wie niet opteert voor deze optie kan Sevilla bezoeken op eigen houtje of even verpozen
(terrasje?)
Vóór het avondeten verrassende wandeling op de daken van Sevilla terwijl we naar
“Setas” (paddenstoelenhuisjes) stappen.
Avondmaal in restaurant Spala, Place de la Constitution
DAG 7 zaterdag 12 november
Voormiddag: bezoek aan de “Barrio de Santa Cruz” (oude joodse wijk van Sevilla) en de
kathedraal Santa Maria, begeleid door een officiële F-gids. Daarna gaan we naar het
Museum van Schone Kunsten.
Middagpauze met tapas in het restaurant “El Pastiguillo”.
OPTIE (€ 35,00): namiddag bezoek aan de ganaderia (stierenfokkerij) van Fabrice.
Daarna bezoeken we de Romeinse site van Itálica, even ten noorden van Sevilla. Daarna
terug naar ons hotel.
Avondmaal in “Mesones Del Serranito”. Nacht in Hotel Derby
DAG 8 zondag 13 november

OPTIE (€ 45,00): voormiddag: verplaatsing naar Puerto Santa Maria waar een catamaran
ons opwacht voor de overtocht naar Cadix. Daar staat een bus klaar voor een
panoramische rondrit. We worden begeleid door een F-talige officiële gids.
In het begin van de namiddag middagpauze in Playa Bolonia in een typisch
strandrestaurant.
Na het middagmaal bezoeken we de Romeinse ruines van Baelo Claudia.
In de late namiddag wandelen we in de straten van het kleurrijke Tarifa, op de scheiding
tussen de Atlantische Oceaan en deMiddellandse Zee.
Aankomst in Hotel Vincci Costa del Sol (of equivalent) in Chiclana de la Frontera.
voor het avondmaal (buffet) en overnachting
DAG 9 maandag 14 november
Busreis naar de indrukwekkende Rots van Gibraltaar. We maken kennis met de bekende
apenkolonie, de prachtige grotten van St Michael en maken een strandwandeling voor het
spotten van dolfijnen.
Bezoek van Vejer de la Frontera, en daarna terug naar Hotel in Chiclana de la Frontera
voor het avondmaal en overnachting.
DAG 10 dinsdag 15 november
Voormiddag, vertrek naar Jerez de la Frontera.
Op het programma een interessante voormiddag met eerst een bezoek aan de bodega
Tio Pepe - met degustatie – met daarna het sublieme spektakel van de Koninklijke
Dressuurschool van Jerez.
Middagpauze in een authentiek verkooppunt waar we kunnen genieten van een heerlijke
paella.
In de namiddag bezoek aan het schilderachtige Arcos de la Frontera, het begin van de
vermaarde “pueblos blancos” (witte dorpen).
Busreis naar een hotel in Torremolinos voor het avondmaal en overnachting.
DAG 11 woensdag 16 november
In de voormiddag rijden we naar het bijzondere Setenil de las Bodegas voor een
rondwandeling.
Daarna bezoeken we Ronda, één van de witte dorpen hoog boven de El Tajo.
Middagpauze en culinair bezoek bij Pedro Romero vooraleer we de stad en zijn arena’s
bezoeken. Op de terugweg houden we nog even halt in Mijas Pueblo.
Inchecken in Hotel Benalmádena – Avondmaal + overnachting
DAG 12 donderdag 17 november
Bezoek Malaga: museum van Picasso en de kathedraal. Daarna vrije tijd.
Transfert naar de luchthaven. Vlucht Malaga 15u35 - Brussel 18u25

HIERONDER DE BASISPRIJS VOOR DEZE REIS OP BASIS VAN EEN 2PERSOONSKAMER EN OP BASIS VAN EEN GROEP VAN 30 PERSONEN IN VOL
PENSION
Inbegrepen: verplaatsingen, uitstappen inkomgelden, middag- en avondmaal drank
inbegrepen, dubbele kamers in centraal gelegen 4-sterrenhotels, lokale Franstalige gidsen
en de begeleidende gids (N-F).
Ook inbegrepen: heen- en terugvlucht Brussel – Malaga evenals de fooien voor de gids en
de buschauffeur. Als de prijs van een hotel stijgt, kan de basisprijs worden herzien
Aarzel dus niet, onze gids regelt alles tot in de kleinste details..

PRIJS PER PERSOON
1.950 € PER PERSOON VOOR LEDEN VAN DE KUNSTKRING
2.150 € PER PERSOON VOOR NIET-LEDEN VAN DE KUNSTKRING
300 € SUPPLEMENT PER PERSOON VOOR EENPERSOONKALER
Zijn niet ingebrepen :
DAG 3
DAG 3
DAG 5
DAG 6
DAG 7
DAG 8

BEZOEK AAN GRANADA
FLAMENCO-AVOND
BEZOEK CORDOBA
BEZOEK ALCAZAR (SEVILLA)
NAMIDDAG IN GRANADERIA
DAG IN CADIZ

25.00 €
25.00 €
25.00 €
35.00 €
35.00 €
45.00 €

Wie graag een pauze inlast kan er voor kiezen om niet deel te nemen aan één of
meerdere activiteiten (zie hierboven). Naargelang de capaciteit kan er ter plaatse nog
worden ingeschreven.
FORMALITEITEN
-Identiteitskaart geldig tot 6 maand na de terugkeerdatum
-De reis valt onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer(s). De organisatoren zijn
niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen
-Inschrijven is mogelijk tot 10 september 2022 of tot wanneer de boekingen van het
transport en de hotels zijn volgeboekt. We raden u dus aan zo vlug mogelijk in te
schrijven.
-Het maximum aantal deelnemers is 30 personen. Indien het aantal deelnemers
onvoldoende is (minder dan 25) behouden we ons het recht voor de reis te annuleren.
Inschrijvingen:
vul het bijgaande formulier in en stuur het per e-mail naar cakk-anda2@cae-kkk.be en
stort het bedrag van het voorschot op rekening BE10 0011 3227 1704 van de Kunstkring.
De betaling gebeurt als volgt:
- € 600,00 p.p. bij de inschrijving
- € 600,00 p.p. tegen 15 september 2022
- Het saldo vóór 1 novembver naargelang de opties
COVID: de deelnemers zullen de regels moeten naleven die op het ogenblik van de
reis geldig zijn, ook in Spanje. Wie ze niet naleeft doet dit op eigen
verantwoordelijkheid.
ANNULATIE(S) : -annulaties vóór 15 september 2022 = volledig terugbetaald
-annulaties vanaf 15 september 2022 = het voorschot wordt niet terugbetaald
-annulaties na 15 oktober 2022 = geen terugbetaling
Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk ingeval van annulatie, ongeval of ziekte.
Het is aan te raden uw (ziekte)verzekering na te kijken en u eventueel individueel te
verzekeren, ook voor de bagage.
Wij zijn niet verantwoordelijk ingeval van betwisting/geschillen of ongeval gedurende de
reis en het verblijf.

