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Hieronder vind je extra informatie van je reis 
 

Verblijf 

Je verblijft in een prachtig, rustiek Spaans huis, Santa Marta, in Archidona. Dit huis staat garant voor veel gezelligheid 
en ontspanning. Stap de deur uit en je staat aan de rand van het privé zwembad met uitzicht op de heuvels rondom 
het huis. Ook tijdens het eten zal het gezellig zijn aan de lange tafels. En ’s avonds geniet je op het terras van de lange 
zomeravonden en de ondergaande zon.  

Activiteiten 
Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn: 
• Bezoek het prachtige dorpje Archidona, vol met 

oude monumenten 
• Geniet van de zon op prachtige stranden omgeven 

door gezellige witte dorpjes  
• Beklim een van de hoogste bergen van Spanje: 

Mulhacen (3482 meter) in de Sierra Nevada 
• Verken Sevilla op de fiets of te voet  
• Een boottocht tussen de dolfijnen  
• Bezoek Torcal nationaal park  
• Ga een dagje paardrijden of mountainbiken  
• Bezoek het imposante Alhambra in Granada  
• Dompel je onder in de Moorse cultuur in Cordoba 
Vervoer 

Heen en terugreis:  
• Heenreis: vertrek vanuit Amsterdam om 17:40 uur, aankomst in Sevilla om 20:35 uur, vluchtnr.: HV6729 
• Terugreis: vertrek vanuit Sevilla om 22:45 uur, aankomst in Amsterdam om 01:35 uur, vluchtnr.: HV6728 

Vervoer ter plaatse:  
• Huurauto’s 

Bijzonderheden 
Gezondheid: 

•  Geen bijzonderheden 
Reispapieren 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn op 
de datum dat je vertrekt. 

Reissom 

Inclusief:  
• Heen- en terugreis met vliegtuig 
• Verblijf ter plaatse in groepshuis  
• Huur van vervoermiddelen ter plaatse 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.malagainmuebles.com/recursos/nficham06.php?cod_cliente=80110&cod_captacion=80110&cod_inmueble=801108011058&bg_buscador2=FFFFFF&grupo=&idioma=2&b1=&b2=&b3=&b4=&b6=&b7=&b8=&b9=&b11=&bk=2&d2=&c2=&foro=
http://www.exploraaventura.com/en/
https://www.bajabikes.eu/nl/home
http://www.turmares.com/index.php?lang=en
https://www.vakantiehuizenspanje.nl/Antequera-stad/artikels/een-bezoekje-aan-het-prehistorische-el-torcal-de-antequera-malaga
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Exclusief: 
• Uitgaven van persoonlijke aard 
• Proviand, circa €100,- per persoon, afhankelijk van keuzes van de groep 
• Excursiekosten, circa €175,- per persoon, afhankelijk van keuzes van de groep  

  


