
ANDALUSIENS SKATTER  

3 - 9/11 2019 

 . . . det genuina Spanien 

                             
med de vita vita bergsbyarna i regionen som har formats av en 
mängd olika kulturer i ett imponerande landskap! Magiska Ronda 
”tjurfäktningens vagga”där vi bor är omgiven av  ståtliga berg som 
ligger dramatiskt på en klippa ovanför ravinen El Tajo.Vi får uppleva 
Andalusiens huvudstad Sevilla, eldig flamenco, sherry i Jerez och 
mycket mera ! 

                     
DAG 1:ARLANDA - MALAGA - RONDA                                                                                                                                                     
Avresa med flyg från Arlanda till Malaga där vår svensktalande guide möter upp. Från 
flygplatsen har vi en transfer på cirka 2 timmar till vårt hotell i Ronda där vi kommer 
att bo under veckan. Vi avslutar dagen med en välkomstmiddag och trevlig samvaro 
på hotellet tillsammans. 

            

   

  



DAG 2: ZAHARA & GRAZALEMA                                                                              
Efter fruktost gör vi en guidad rundvandring i Ronda med engelsktalande lokalguide 
(cirka 2 timmar). Vi vandrar på samma charmiga gator som Ernest Hemingway 
förälskade sig i en gång i tiden. Vi besöker också tjurfäktningsarenan i Ronda som är 
den äldsta i Spanien. Vi lär oss mer om byggnaden och den lokala traditionen.                           

Därefter reser vi mot de vita byarna i de dramatiska bergen utanför Ronda. Vårt 
första stopp är på ett litet familjeföretag utanför Zahara de la Sierra som har gjort 
olivolja i hundratals år. Idag är det den 11:e generationen i rakt nedstigande led som 
sköter tillverkningen. Tillskillnad från andra tillverkare fortsätter familjen att 
tillverka ekologisk olivolja på samma sätt som man gjort under hundratals år. Vi gör 
ett lärorikt besök och avslutar med provsmakning av olivolja. 

Vid lunchtid beger vi oss mot samhället Grazalema de la Sierra. Här ges möjlighet att 
strosa omkring på egen hand samt äta lunch på egen hand. På eftermiddagen besöker 
vi ett företag i området som tillverkar en internationellt prisbelönt ost. Flera av 
ostarna räknas faktiskt som världsledande i sina respektive kategorier!  Vi lär oss mer 
om den intressanta tillverkningen och avslutar med provsmakning av olika sorters ost. 
Kvällens middag äter vi på en restaurang i Ronda. 

    

DAG 3: SEVILLA                                                                                                     
Det är inte svårt att förstå varför många menar att Sevilla är en av Spaniens allra 
vackraste städer! Här ser vi tydliga spår av de många olika civilisationer som passerat 
förbi staden. Med hjälp av lokalguide kommer vi att lära oss mer om den 
imponerande katedralen och det kungliga slottet. Vi kommer också att se Plaza de 
España och det judiska kvarteret.Det kommer också att finnas lite tid för att 
upptäcka Sevilla och äta lunch på egen hand innan vi reser tillbaka till Ronda.    
Kvällen disponeras på egen hand i Ronda. 

     



DAG 4: UBRIQUE & VANDRING EL BOSQUE – BENAMAHOMA                                      
Området kring Ronda är berömt för olika slags hantverk. Idag besöker vi byn Ubrique 
som gjort läderprodukter under hundratals år och idag gör skor och handväskor åt 
stora internationella modemärken. Vi lär oss mer om det intressanta hantverket och 
får också prova på att själva göra en enklare läderprodukt. Vi äter gemensam lunch 
och vandrar därefter från El Bosque till Benamahoma. Det är en lättare vandring på 
cirka 5 km som ger en fin inblick i områdets natur.  

                

    

 DAG 5: RONDA PÅ EGEN HAND 

Dagen är fri för aktiviteter på egen hand. Kanske väljer du att ta en promenad i de 
gamla kvarteren i Ronda? Eller tid för lite shopping? Möjligheten finns också att 
smälta intrycken under ett SPA-besök på hotellet (ingår ej).  

Vi samlas på kvällen för en färgsprakande flamencoföreställning i Ronda. I samband 
med föreställningen serveras middag. 

    

DAG 6: JEREZ OCH CADIZ                               

Idag reser vi västerut från Ronda. Målet för dagen är de två vackra städerna Jerez 
och Cadiz. Jerez är huvudstaden för sherrytillverkningen i området. Vi besöker en 
200 år gammal bodega och lär oss mer om den fascinerande drycken. Vi avslutar 
givetvis med provsmakning av olika sherrysorter. I samband med detta bjuds på lite 
lättare tapas.  

Vi beger oss sedan till staden Cadiz, som nästan ligger som en halvö utmed Atlanten. 
Cadiz är västeuropas äldsta stad! 3000 år av historia har satt sin prägel på dessa 
mysiga gator och torg. Staden omnämns ofta som ”lilla Havanna” och det är inte 
svårt att första varför! Vi får tid att bekanta oss med staden på egen hand innan det 
är dags att återvända till Ronda. Vi äter middag på restaurang i Ronda. 



   

DAG 7: RONDA – MALAGA - ARLANDA                                                                            
Efter en stärkande buffetfrukost checkar vi ut och beger oss mot staden Malaga. Det 
ges tillfälle att utforska stadens centrum och äta lunch på egen hand innan vi beger 
oss mot flygplatsen. Med härliga semesterminnen i bagaget säger vi tack till våra 
reskamrater för denna gånga och hoppas på snart återseende 

RESFAKTA 
Avresa 3 november 2019 
7 dagar 
PRIS:15.950 :-  
Enkelrum: 3.450:- 

INGÅR: 
• Flyg Arlanda - Malaga tur och retur 
• Transfer flygplats - hotell tur och retur 
• Buss vid utflykter 
• 6 nätter, del i standard dubbelrum på    

fyrstjärnigt hotell  
• 6 frukostbuffé 
• 4 middagar inkl.vatten,1glas vin, kaffe 
• 1 lunch inkl.vatten,1 glas vin, kaffe 
• Sherryprovning med lätt tilltugg 
• Besök hos  olivoljeproducent med 

provsmakning. 
• Entré och guidning på lädermuseum 
• Flamencoshow 
• Stadspromenad i Ronda m.lokalguide 
• Stadsrundtur i Sevilla m. lokalguide 
• Medföljande svensktalande lokalguide 
• Svensk reseledare 
• Flygskatter och vägavgifter 

ANMÄLAN 
SENAST: 31 maj  2019 till: 

Gull Axén 
E-post: gull.axen@telia.com 
Telefon:070-472 91 71 

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER 
TIDIG BOKNING REKOMMENDERAS! 

Har du frågor kontakta Ingas Resor 
Inga Johansson 070-727 07 62 
inga@ingasresor.se 

Vi reserverar oss för valuta och 
programändringar utanför vår kontroll. 

VÄLKOMMEN ATT BOKA! 
Inga Johansson

Hotel Reina Victoria 
Under hela resan bor vi på hundra år gamla Hotel Reina Victoria i Ronda.  
Byggt precis på en klippkant med storslagen utsikt över bergen, en upplevelse i sig! 
Det fyrstjärniga hotellet har ett litet spa (tillägg) och en vacker utomhuspool, men det är 
terassen och trädgården på klippkanten som du kommer att minnas. 
Hotellet har nyligen genomgått en övergripande renovering utan att förlora karaktären och 
charmen. Stadens centrum ligger på gångavstånd. 
https://www.cataloniahotels.com/en/hotel/catalonia-reina-victoria

”Att leva är att uppleva!”
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