
Andaluzija, za družine

Program po dnevih

A. Anadaluzija za družine, opisni program

9 dni (12 dni s podaljšanjem v Marbelli)

Trasa poti: Sevilla-Cordoba-Granada-Ronda-Gibraltar-Malaga

Potovanje začnemo v Sevilli kjer si ogledamo katedralo z grobom Krištofa Kolumbra, kraljevo
palačo Alcazar in obiščemo živalski safari.
Nadaljujemo v Cordobi, nekdanji prestolnici islamskega kalifata, kjer si ogledamo eno največjih
nekdanjih mošej na svetu Mezquito, se sprehodimo po prelepem židovski četrti okoli obzidja in
po rimskem mostu.
Nato nas čaka Granada eno najlepših in najbolj živahnih mest, zadnje muslimansko mesto v
Španiji, kjer obiščemo verjetno najlepši zaklad Andaluzije trdnjavo Alhambra s prekrasnimi
vrtovi Generalife, se izgubimo v ozkih ulicah starega mesta ter si ogledamo
show Flaminco plesalcev.
Naprej se odpravimo v gorsko mestece Ronda, ki leži na več kot 100 metrov globokem kanjonu,
kjer stoji najstarejša arena za bikoborbe na svetu.
Pot nas nato popelje do ene najjužnejših točk kontinentalne Evrope, državice Gibraltar, kjer
obiščemo znamenito »skalo« se spoznamo z njenimi prebivalci berberskimi opicami, popoldne
je namenjeno shoppingu v mnogih duty free trgovinah.
Za konec pa se odpravimo v zabaviščni park Tivoli pri Malagi, ki so sanje vsakega otroka.

Potovanje lahko za tri dni podaljšaš na eni zmed neskončnih pečenih plaž v Marbelli.

Nočitve: v hotelih ali hostlih brez lokalne katergorizacije

Prevozi: vozimo se z najetimi avtomobili ali kombiji, ki jih vozimo sami

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta ter tistim, ki radi
uživajo v dobri hrani in vinu ob zvoku španske glasbe.

B. Andaluzija za družine, program po dnevih

9 dni (12 dni s podaljšanjem na plaži v Marbelli)

1. let v Sevillo, nočitev
2. ogled Seville, katerdrala z grobom Krištofa Kolumba ter stolpom Giralda, kraljeva palača
Alcazar, zvečer pa, degustacija tapasov in španskega vina, nočitev
3. obisk živalskega safarija La Reserva, kjer se z avtom zapeljemo med divjimi živalmi, zvečer
vožnja do Cordobe, nočitev
4. ogled Mezquite ene največjih mošej na svetu, židovske četrti, obzidja in rimskega mostu,
vožnja do Granade, nočitev
5. ogled zaklada Andaluzije trdnjave Alhambra z vrtovi Generalife, starega dela mesta, zvečer

https://www.shappa.si/potovanja/za-druzine/potovanje-andaluzija-druzine.html stran 1/2



Andaluzija, za družine

ogled plesnega showa flamenco, nočitev
6. vožnja do Ronde, ogled najstarejše arene za bikoborbe v Španiji, nočitev
7. vožnja do Gibraltarja, ogled »skale« od koder se vidi vse do Afrike ob spremstvu opic, prosto
za shopping, nočitev
8. celodnevni obisk zabaviščnega parka Tivoli pri Malagi, nočitev
9. let proti Sloveniji

Potovanje lahko podaljšaš za 3 dni na plaži v Marbelli

9. vožnja proti Marbelli, plaža
10. plaža
11. plaža
12. vožnja proti Malagi in let proti Sloveniji

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.shappa.si/potovanja/za-druzine/potovanje-andaluzija-druzine.html stran 2/2

http://www.tcpdf.org

