
Alhambra, Cordoba & Malaga 
under mandelblomningen! 

 

10 - 14 februari 2022 
 

 
 
 
Möt våren i vackra Andalusien lagom till mandelblomningen!  
 

Vår resa börjar i Granada med det mäktiga Alhambra palatset som är med på UNESCO:s 
världsarvslista. Det är en av Spaniens mest besökta sevärdheter och ligger på en platå vid 
foten av Sierra Nevada. Palatset började byggas på 800-talet och härifrån styrde sultanen 
det moriska väldet.  
Vidare till vackra Córdoba som är ”det nya Barcelona” där hela den gamla stadsdelen är 
ett världsarv. Det har sin förklaring i att den på 1000-talet var en av de rikaste och mäk-
tigaste städerna i Europa. Vi ser oss omkring i charmiga Córdoba med fantastisk arkitek-
tur, rika kulturarv och vackra parker.  
I bergen mitt emot Alhambra föddes flamencon och vi ska förstås gå på flamencoshow 
och se kvinnorna i sina färgglada folkloreklänningar med volanger.   
Vi avslutar resan i Andalusiens pärla Malaga som också är Picassos födelsestad. 
En resa full med kultur, spännande historia och inte minst, den smarriga spanska maten 
med lokala tapas i alla dess former!   
Med oss under hela resan har vi vår populära reseledare Peter Wik och som vanligt följer 
en representant från M-magasins med och skämmer bort oss! 
 
 
Dag 1, torsdag 10 februari: 
Sverige – Malaga – Granada 
Samling på Arlanda för incheckning och avresa med Lufthansa via Frankurt till Malaga i Spanien 
där vi landar kl 14.50. Vi beger oss med buss till Granada (125 km) och vårt hotell. Från mitten 
av januari till mitten av februari är mandelblomningen som mest intensiv på landsbygden i 
Malagaprovinsen. Under vår färd kommer vi att se de vackra mandelträden i vita och rosa nyanser. 
I det pastorala landskapet ser vi också olivträd och det är lätt att förstå varför Spanien är en av 
de största olivoljeproducenterna i världen med böljande landskap av olivträd. 
Vi packar upp och borstar av oss resdammet innan vi samlas för en gemensam promenad till kväl-
lens middag. Vi går mot Granadas äldsta stadsdel Albaycin med sina smala gator till Mirador de 
San Nicolas där vi har en magisk utsikt över Alhambra i kvällsbelysning med Sierra Nevadas 
snöklädda toppar i bakgrunden.  
Middag tillsammans på en av de många ”gömda” restaurangerna i de charmiga kvarteren där vi 
börjar med en välkomstdrink.  
Middag ingår 



 
 
Dag 2, fredag 11 februari: 
Granada – Alhambra och Generalife 
Frukost på hotellet varefter vi ska besöka det världsarvslistade och arkitektoniska mästerverket Al-
hambra Palaces och Generalife Gardens som är en av Spaniens mest besökta sevärdheter. De 
imponerande palatsen började byggas på 800-talet och ligger i Granada uppe på en platå vid foten 
av Sierra Nevada. Härifrån styrde sultanen det moriska väldet.  
Palatsområdet är som ett arabiskt Gamla stan med kyrkor, trädgårdar och palats i en gigantisk la-
byrint. Vi ser också de äldsta bevarade moriska trädgårdarna som symboliserade drömmen om ett 
evigt liv i paradiset. Alhambra/Generalife var ursprungligen en fästning och de byggnader som 
kvarstår idag är från 1300 talet eller senare. Dagens trädgårdar är från 1951 med gångvägar i 
traditionell stil med mosaik av vit och svart klappersten. Det råder en närmast sakral stämning i 
trädgårdarna. Solen, månen, stjärnorna och vattenflöden; allt togs i beaktande av de forna träd-
gårdsarkitekterna. Lunch tillsammans under dagen. 
På eftermiddagen blir det en guidad promenad genom Granadas nuvarande stadskärna där vi 
ser de vackra torgen Plaza del Carmen och Plaza Bib-Rambla och de charmiga kvarteren runt 
paradgatan Calle Reyés Catolicos. Här finns trevliga restauranger och charmiga butiker.  
På kvällen blir det middag med flamencoshow i grottorna uppe i Sacromonte. På vägen hem 
stannar vi åter vid Mirador de San Nicolas för att beundra utsikten över Alhambrapalatset. 
Frukost, lunch och middag ingår. 

 
 
Dag 3, lördag 12 februari:  
Granada – Córdoba 
Frukost på hotellet varefter vi lämnar Granada för att bege oss till Córdoba (170 km). På vägen 
stannar vi vid en mandel- och olivoljeproducent där vi lär oss allt om hur man skördar och 
producerar samt förstås provsmakar! Mandelträden kom till Spanien för cirka tvåtusen år sedan 
och mandlarna är klara att skördas ca 7-8 månader efter blomningen. Det finns två sorters 
mandlar och ibland på samma träd. Den mest kända mandeln är sötmandeln men så finns det 
också bittermandel som används i vissa bakverk. Bittermandel är giftig i höga doser, 8-10 



bittermandlar kan vara dödlig dos för ett barn. Många odlare ympar in kvistar av bittermandel 
längst ned på trädet för att getterna inte ska skada sköra grenar. Getterna tycker inte om 
bittermandel och trädet får då vara i fred. Lunch tillsammans på mandel- och olivfarmen.  
Vidare till den historiska staden Córdoba där vi checkar in på vårt hotell. 
Vi samlas sedan för en kort promenad i den charmiga staden som för tusen år sedan var 
huvudstad på den Iberiska halvön. Den världsarvslistade staden var en gång i tiden de lärdas 
hemvist och centrum för kunskap. Här kunde invånarna njuta av gatubelysning, avlopp, badhus 
och bibliotek tack vare sina moderna handelspartners i öst.  
Middag tillsammans på en trevlig restaurang i Córdoba.  
Frukost, lunch och middag ingår. 

  
 
Dag 4, söndag 13 februari: 
Córdoba - Malaga 
Frukost på hotellet varefter vi ska ut på en guidad promenad i Córdoba. Vi besöker den kristna 
katedralen La Mezquita, som är en fd moské. Den imponerande byggnaden uppfördes under 
morernas tid på 800-1100-talet och är en av världens mest besökta platser. Pelarhallen i La 
Mezquita är imponerande med sina vackra arkader, valvbågar och färggranna kolonner. Intill 
moskén ligger de judiska kvarteren med sina vitkalkade hus och blomstrande innergårdar, sk 
patios, med prisbelönta blomsterdekorerade väggar. 
Vi lämnar därefter Córdoba för att bege oss söderut mot kusten till Malaga (160 km). Har vi tur 
kan vi i horisonten se Sierra Nevadas snöklädda berg med toppar på över 3.000 möh. Här ligger 
Spaniens sydligaste skidort. På eftermiddagen anländer vi till Andalusiens pärla Malaga som 
också är Picassos födelsestad. Vi gör en kortare rundtur med bussen och får en överblick av 
staden, hamnen och de breda sandstränderna. Efter ankomst ska vi besöka Picassomuséet som 
ligger i hjärtat av Malagas gamla stadsdel, Centro Historico. Muséet är inrymt i Palacio de 
Buenavista, ett palats från 1500-talet. Här kan vi se målningar, teckningar och skulpturer från åtta 
decennier av Picassos liv. Bland annat det realistiska porträttet av hans syster Lola som han 
målade som 15-åring, liksom en del djurskulpturer som Picasso älskade.  
På kvällen äter vi avskedsmiddag tillsammans på en trevlig restaurang.  
Frukost och middag ingår.  

 
 



Dag 5, måndag 14 februari: 
Malaga - Sverige 
Frukost på hotellet varefter vi ska ut på en guidad promenad med Peter Wik. Vi ser den kända sa-
luhallen Atarazanas, katedralen och parken Paseo del Parque med sina ståtliga palmer fontäner 
och monument. Den som vill utforska Malaga på egen hand. Här finns utmärkt shopping längs gå-
gatorna med trevliga kaféer. Kl 13.00 avgår bussen från hotellet till flygplatsen för vårt flyg hem 
med avgång kl 15.40.  
Frukost ingår. 
 

 
 
 
 
Hotellen  
10-12 feb, 2 nätter  GRANADA      Hotel Reina Cristina 3* 
       www.hotelreinacristina.com 
12-13 feb, 1 natt  CÓRDOBA      Eurostars El Conquistador 4*  
       www.eurostarshotels.com 
13-14 feb, 1 natt  MALAGA       Eurostars Astoria 3* 
       www.eurostarshotels.com 
 

 

Pris per person i delat dubbelrum, prenumerant    SEK 19.995 

Pris per person i delat dubbelrum, icke prenumerant   SEK 21.995 
 

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: 

• Klimatkompenserade flygningar i ekonomiklass med Lufthansa Stockholm-Frankfurt–Malaga 
t&r. För andra orter vänligen kontakta Relasian. 

• 4 nätter i delat dubbelrum inkl frukost på hotell specificerade ovan  
• Alla i programmet nämnda transfers, utflykter och entréer 

• 4 frukost, 2 luncher, 4 middagar inkl ett glas vin och vatten per måltid  
• Peter Wik som svensktalande reseledare 
• Engelsktalande lokalguide på utflykterna 
• Representant från M-magasin 

 
Ingår ej: 

• Enkelrumstillägg 4 nätter       SEK 2.595 
• Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet 

• Dricks, avbeställningsskydd och reseförsäkring  
 
 



 
Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 25 deltagare med dagens valutakurser (30/8-21). Vi reserverar 
oss för valutakurs- och programförändringar. Bokningen är bekräftad när anmälningsavgiften om 
SEK 3.500 per person är oss tillhanda senast 10 dagar från bokningstillfälle.  
Vid avbokning efter detta datum och fram till 45 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i 
avbokningskostnad. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 45 dagar innan avresedatum. All betalning 
sker mot faktura. Vid avbokning mindre än 45 dagar före avresa gäller 100% avbokningskostnad, 
dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.  
Om programmet inte kan genomföras pga Covid -19 restriktioner eller om UD avråder 
från resor till Spanien, så ställs resan in och anmälningsavgiften återbetalas. 
 
Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 
 
I och med covid-19 är det extra viktigt att se över sitt försäkringsskydd för att skydda sig mot 
höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall (mot uppvisande av läkarintyg). Se till att 
du har ett avbeställningsskydd som täcker före avresa samt en heltäckande reseförsäkring 
under själva resan. Hör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller vid covid-19 då de kan ha 
olika regler. De flesta försäkringsbolag täcker dock sjukvårdskostnader om du insjuknar i covid-19 
på samma sätt som den gäller för andra sjukdomar. Komplettera eventuellt med det du behöver 
via önskat försäkringsbolag. Vi kan rekommendera Gouda Reseförsäkringar som du når på  
08-615 28 00 eller www.gouda-rf.se  
 
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: elisabeth@relasian.com  
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