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Följ med till gröna Andalusien med dess magiska trädgårdar och 
historiska platser! 
 

Vår resa startar i Cordoba som är känt för sina vackra trädgårdar och vi kan få en glimt 
av den häpnadsväckande trädgårdsarkitekturen var vi än befinner oss i staden.   
 

Vi fortsätter till Granada och de moriska trädgårdarna Generalife Alhambra där vi ser 
det mäktiga palatset i solnedgången. I bergen mittemot Alhambra föddes flamencon och 
vi ska se en eldig flamencoshow i grottorna vid Sacromonte där romerna en gång bodde.  
 

På vägen från Granada åker vi förbi Sierra Nevadas snöklädda toppar innan vi närmar oss 
Malaga som är Spaniens femte största stad och ligger mycket vackert vid kusten. Vi ser 
några av Malagas kända trädgårdar och får också lite egen tid för shopping eller kanske 
ett besök i Picassomuséet.  
 

Som vanligt har vi en professionell svensk reseledare med oss och även en representant 
från Allt om Trädgård som tar hand om oss!  

 
Program: 
 

Dag 1, måndag 23 september: 
Stockholm – Malaga – Cordoba (178 km): 
Samling på Arlanda för incheckning och avresa med Norwegians bekväma direktflyg till Malaga i 
Spanien där vi landar vid lunchtid. Vi kommer i äkta spansk stämning efter en god tapaslunch 
tillsammans. Därefter njuter vi av en spansk siesta på väg till Cordoba och vårt hotell.  
Vi packar upp och borstar av oss resdammet innan vi samlas för en gemensam promenad till 
kvällens middag i Cordoba.  
Lunch och middag ingår 



 
 
Dag 2, tisdag 24 september: 
Cordoba: Moské-Katedralen, Real Alcazar, Palacio de Viana, Patios  
Frukost på hotellet varefter vi ska ut på en guidad rundtur i denna historiska stad, Cordoba, som 
en gång i tiden var Al-Andaluz huvudstad och de lärdas hemvist. Vi besöker Moské-Katedralen, 
promenerar genom de gamla Judiska kvarteren och tittar in i de charmerande, blomstrande 
innergårdarna, Patios, med sina färggranna blomsterdekorerade väggar.    
Real Alcazar är vårt nästa besök, en fästning från 1300 talet, som kung Alfons XI lät bygga på 
redan existerande byggnadsruiner. Hela området har omstrukturerats med vördnad och respekt på 
senare tid och består idag av trädgårdsanläggningar på 55.000 kvm med bla palmer, cypresser och 
citrusträd. Under dagen äter vi lunch tillsammans på Bodegas Mezquita. Åter till hotellet och 
eftermiddagen på egen hand i vackra Cordoba. 
På kvällen ska vi få en privat visning av det 500 år gamla palatset Palacio de Viana. Här finner 
vi 12 olika blomsterprydda innergårdar där alla har olika stilar, den ena vackrare än den andra. 
Palatset var från början hem till den aristokratiska familjen The Marquises of Viana men köptes 
senare av staten. Palatset är nu ett museum med vacker konst som en gång ägdes av Marquise 
släkten. Men huvudsevärdheten är de vackra trädgårdarna som är sammanlänkade och omger 
palatset! Frukost och lunch ingår. 

 
 
Dag 3, onsdag 25 september: 
Cordoba – Granada 208 km: Oliver, Alhambra, Flamenco 
Efter frukost är det dags att lämna Cordoba och fortsätta färden vidare mot Granada. Under 
vägen ser vi de pastorala landskapen av olivträd och det är lätt att förstå att Spanien är en av de 
största olivoljeproducenterna i världen med böljande landskap av olivträd.  
Vi stannar vid Almazara, en olivoljepress där vi lär oss allt om hur man skördar och producerar 
olivoljan. Vi njuter därefter av en lättare lokal lunch med olivoljeprovning. På eftermiddagen anlän-
der vi till Granada och checkar in på vårt hotell. 
I Granada ska vi besöka de äldsta bevarade moriska trädgårdarna Generalife som symboliserade 
drömmen om ett evigt liv i paradiset. Generalife /Alhambra, som började byggas på 800 talet av 



morerna, var ursprungligen en fästning. Det som kvarstår idag är från 1300 talet eller senare. Da-
gens trädgårdar påbörjades 1931 och färdigställdes av Francisco Prieto Moreno 1951. Gångvä-
garna är täckta i traditionell granadisk stil med mosaik av vit och svart klappersten. Det råder en 
närmast sakral stämning i trädgårdarna.  Solen, månen, stjärnorna och vattenflöden; allt togs i be-
aktande av de forna trädgårdsarkitekterna. Vi besöker Generalife/Alhambra på eftermiddagen vid 
ankomst till Granada.  
På kvällen blir det middag med flamenco i grottorna uppe i Sacromonte samt promenad genom 
Albaycin med sina hemlighetsfulla privata trädgårdar bakom låsta grindar. Härifrån har vi en ma-
gisk utsikt över Alhambra i kvällsbelysning!  
Frukost, olivoljeprovning med tilltugg och middag ingår. 

 
 
 
Dag 4, torsdag 26 september: 
Granada – Málaga 150 km: Nazari Garden, Finca San Ramon 
Vi njuter av en god frukost varefter vi lämnar Granada och åker söderut mot kusten med vackra 
vyer av Sierra Nevadas snöklädda berg med toppar på över 3.000 möh. Här ligger Spaniens sydlig-
aste skidort. På vägen till Málaga stannar vi för att besöka Nazari Garden, som också kallas för 
lilla Generalife. En historisk trädgård som restaurerats nyligen. Som många trädgårdar i denna reg-
ion har den islamiska influenser och byggdes ursprungligen utifrån samma principer som morerna 
när det gäller bevattningssystem för trädgårdarna. 
Vi besöker också trädgården Finca San Ramon med en yta av 12 hektar där man odlar all sorters 
fruktträd, flera av dessa är tropiska trädarter. Vi njuter av frukterna direkt från trädet och får 
kanske något smarrigt recept med hem.  
Sen eftermiddag anländer vi till Andalusiens pärla Málaga som också är Picassos födelsestad. Vi 
checkar in på vårt hotell och har kvällen på egen hand att strosa omkring och upptäcka denna 
vackra hamnstad. Frukost och lunch ingår 

 



Dag 5, fredag 27 september: 
Málaga : Paseo del Parque, La Finca de la Concepcion 
Frukost på hotellet och därefter gemensam promenad genom Málagas gamla stadsdelar där vi ser 
saluhallen, katedralen och passerar poeten och konstnären Pablo Picassos barndomshem i ett hus 
vid Plaza de la Merced. Vidare genom parken Paseo del Parque med sina ståtliga palmer, 
ornamentala fontäner och monument.  
Tid på egen hand för lunch. Kanske prova Malagas egen specialitet ”Pescado al sal” som är en 
saltinbakad fisk eller de små friterade sardellerna ”Boquerones” med ett glas ”tinto de verano” rött 
vin med citronsoda. På eftermiddagen ska vi bege oss cirka fem km norrut från centrala Malaga till 
botaniska trädgården, La Finca de la Concepcion, från 1850 talet. Här finns mer än 3.000 olika 
växtarter med flera olika arters palmer, araucarias, fikonträd, casuarinas, magnolia, cypresser, 
sederträd, strelitzia och bambu mm. Ett par höjdpunkter är den chilenska palmen som är den 
största i Spanien samt en mexikansk palm som är över hundra år gammal och känd för sin blåa 
nyans. Åter till hotellet och gemensam avskedsmiddag tillsammans på kvällen.   
Frukost och middag ingår 
 

 
 
 
Dag 6, lördag 28 september: 
Malaga - Stockholm 
Frukost på hotellet och lite tid på egen hand i Malaga. Sovmorgon eller kanske ett besök på 
intressanta Picassomuséet. Staden erbjuder utmärkt shopping längs gågatorna med trevliga kaféer. 
Vi beger oss sedan ca 45 min nordost om Malaga för vårt sista trädgårdsbesök; Jardin del 
Rosario. Det är en privat trädgård, som började i liten skala 1979 med att odla grönsaker för eget 
behov, men som med tiden har utvecklats till ett åtta hektar stort område med 25 olika växtzoner 
med olika slags träd, buskar, ornamentala växter och grönsaker. 
Efter besöket på eftermiddagen beger vi oss till flygplatsen för vårt flyg till Stockholm med avgång 
kl 19.20. Fulla av nya intryck och inspiration landar vi i Stockholm på kvällen.  
Frukost ingår   
 
 
 
Hotellen  
23-25 sep, 2 nätter  CORDOBA – Hotel Hesperia Córdoba 4* 

www.hesperia.com/hoteles/hesperia-cordoba 
 
25-26 sep, 1 natt  GRANADA – Occidental Granada 4* 

www.barcelo.com/en-gb/occidental-
hotels/hotels/spain/andalusia/granada/occidental-granada/ 

 
26-28 sep, 2 nätter  MALAGA – Hotel Zenit Málaga 3* 
    https://malaga.zenithoteles.com/en/ 

http://www.hesperia.com/hoteles/hesperia-cordoba
http://barcelo.com/en-gb/occidental-hote
http://barcelo.com/en-gb/occidental-hote


 

Trädgårdarna 

Real Alcazar Cordoba:  https://alcazardelosreyescristianos.cordoba.es/?id=601 

Palacio de Viana: http://www.palaciodeviana.com/en/the-courtyards/courtyard-of-the-gardeners/ 

Nazari Garden:  http://turismo.velezdebenaudalla.es/jardin-nazari 

Finca San Ramon, La Herradura, Almuñecar:  https://www.fincasanramon.net/ 

Finca de La Concepción:  http://laconcepcion.malaga.eu/en/ 

Jardín del Rosario:  https://jardinessinfronteras.com/2016/12/18/una-visita-al-jardin-del-rosario/ 

 
 
Pris per person i delat dubbelrum, prenumerant    SEK 19.795 
 

Pris per person i delat dubbelrum, icke prenumerant   SEK 20.795 
 

Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid inbokning av 
resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.  

 
I priset ingår: 

• Flyg i ekonomiklass med Norwegian Stockholm – Malaga t&r. För andra orter vänligen 
kontakta Relasian. 

• Flygskatter och bränsletillägg (kan ändras) 
• 5 nätter i delat dubbelrum inkl frukost på hotell specificerade ovan  
• Alla i programmet nämnda transfers, utflykter, trädgårdsbesök och entréer 

• 5 frukost, 3 luncher och 3 middagar inkl ett glas vin och vatten per måltid  
• Hanna Asp som svensktalande reseledare 
• Engelsktalande lokalguider i Cordoba, Granada och Malaga 
• Engelsk- och spansktalande trädgårdsguider i respektive trädgård (översätts till svenska) 

 
Ingår ej: 

• Enkelrumstillägg 5 nätter       SEK  3.295 
• Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet 

• Dricks, avbeställningsskydd och reseförsäkring  
 
 

Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 30 deltagare med dagens valutakurser (10/12-18). Vi 
reserverar oss för valutakurs- och programändringar.  
Bokningen är bekräftad och bindande när anmälningsavgiften om SEK 3.500 per person erlagts 
senast 10 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 40 dagar innan 
avresedatum. All betalning sker mot faktura.   
Vid avbokning efter erlagd anmälningsavgift och fram till 40 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i 
avbokningskostnad. Vid avbokning mindre än 40 dagar före avresa gäller 100% 
avbokningskostnad, dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.  
Avbeställningsskydd och reseförsäkring kan tecknas hos exempelvis Europeiska ERV för att skydda 
sig mot höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. 
Se över ditt försäkringsskydd och komplettera eventuellt med det du behöver via önskat 
försäkringsbolag.  
 

Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.  
 

Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon 0720-44 15 53 
Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm 
Internet: www.relasian.com E-post: info@relasian.com           
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