
  

 

Med Aktivitetscentret Gedevasevang til 

 
Andalusien, Spanien 

-sol, kultur og natur 

   21.-28. oktober 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En rejse til det solrige Andalusien med udflugter til 

spændende områder ved Ronda, Antequera, Frigiliana 

og Almuñecar. Ophold på 4-stjernet hotel i Fuengirola 

tæt på strandpromenaden. Tog- og busstationen i 

nærheden giver gode muligheder for andre udflugter 

med offentlige transportmidler. 

 



  

 

Rejsens program: 

Dag 1 

Afgang med bus fra Gedevasevang til Kastrup Lufthavn ca. kl. 07,30. Fly til 

Malaga. Bus til vores hotel i Fuengirola ca. 30 km fra Malaga. Indkvartering og 

afslapning inden middag om aftenen på hotellet. 

 

Dag 2 – Til fri disposition 

For interesserede arrangerer vi udflugt med lokaltog/bus til Malaga, Mijas eller 

andet nærliggende område. 

 

Dag 3 – Heldagsudflugt til Frigiliana og Almuñecar. 

 

Vi starter med at køre til  kystbyen Almuñecar, som ligger ud til Costa Tropical. 

Byen blev grundlagt af fønikerne for over 3000 år siden.  Vi begynder med en 

lille rundvandring i byen og kommer bl.a. op til det gamle slot og til den 

botaniske have. Herefter spiser vi lunchen, som består af et grill-måltid på 

restauranten ”Tropical Farm Venta Luciano”. Her serveres grillet kylling, gris 

og lam med tilhørende salat, vin, øl, sangria og frugt. 

 

Efter lunchen kører vi til den lille charmerende, hvide by, Frigiliana, som ligger 

lidt nordøst for Malaga. Byen, som er kåret som en af Spaniens smukkeste byer, 

har snævre gader med mange trapper. Vi går op og ned  i byen og ser den 

gamle brønd, det gamle fort og de mange små forretninger. Flere danske 

kunstnere har slået sig ned i Frigiliana. 

 

Dag 4 – Til fri disposition 

Se under dag 2. 

 

Dag 5 – Heldagsudflugt til Ronda 
Vi nyder den flotte køretur gennem det imponerende bjerglandskab Serranía de Ronda 

til byen Ronda, som ligger i 700 meters højde.  Vi starter på en  fælles spadseretur 

gennem parken i Ronda, hvorfra der er en storslået udsigt til markerne, som kaldes 

"Rondas køkkenhave" med bjergkæden, Grazalema, i baggrunden. Herefter  er der tid til 

en tapas lunch på et af byens spisesteder. Efter lunch er der mulighed for at gå rundt  på 

egen hånd f.eks. med besøg ved tyrefægterarenaen, som er fra 1785. Det var her i 

Ronda, at tyrefægteren Pedro Romero som den første begyndte at kæmpe mod tyrene til 

fods.  I nærheden ligger den berømte bro fra 1700-tallet, som er Rondas vartegn. Broen, 

som forbinder den gamle og den nye bydel, fører over en 100 m dyb kløft. 



  

 

 

Dag 6 – Halvdagsudflugt til Antequera og Torcal. 

 

Vi starter med et besøg i naturparken 

Torcal de Antequera, hvor man finder en 

af Europas mest imponerende limstens-

landskaber. Vind og regn har gennem 

millioner af år eroderet de bløde sten i 

karakteristiske geometriske formationer. 

Der bliver mulighed for at deltage i en let 

vandretur på ca. 2 km gennem det  

smukke landskab. Man kan også nøjes 

med at nyde den spektakulære udsigt fra Mirador Las Ventanillas. I cafeen er 

der  mulighed for at købe en forfriskning. Fra naturparken fortsætter vi til 

Antequera, en typisk andalusisk landsby med kirker, antikke bygninger og en 

imponerende fæstning. Området er endvidere kendt for sin olivenproduktion, 

og vi får lejlighed til at beundre udsigten over olivenlundene. Der bliver 

lejlighed til at se sig om på egen hånd og måske med et besøg i en af de gamle 

gravpladser (Dolmen) tæt ved centrum inden vi spiser lunch i byen. Herefter  

vender vi tilbage til hotellet i Fuengirola. 
 

Dag 7 – Til fri disposition 

Se under dag 2. 
 

Dag 8 – Hjemrejse 
 

Afgang med bussen til lufthavnen i Malaga ca.  kl. 8,30. 

 

Flyinformation:  Afgang fra København til Malaga kl. 10:45 med  Norwegian. 

Ankomst 14:25. Hjemrejse fra Malaga til København kl. 11:25 med Norwegian  

med ankomst Kastrup kl. 15:00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Hotel: Hotel Monarque Fuengirola Park, 4* 
 

 Det dejlige 4-stjernede hotel ligger i et 

 boligområde et par minutters gang fra 

 Fuengiroloa turistcentrum og 200 m  

 fra stranden med  promenade og  

 restauranter/cafeer.  

 Hyggelig have med et swimmingpool.  

 Tæt på tog/busstation.  

 

Pris: kr. 6975,- pr. person i delt dobbeltværelse 

         kr.  8175,-  pr. person i enkeltværelse 

Inkluderet i prisen: Bus Gedevasevang-Kastrup t/r, fly Kastrup-Malaga t/r,  

udflugter jfr. programmet, ophold med helpension på hotellet inkl. drikkelse (¼ 

flaske vin og ½ flaske vand pr. person til både frokost og middag. Tapasfrokost  

i Ronda og frokost i Almuñecar og Antequera, alle steder inkl. vin og vand, 

dansk rejseleder på stedet, turleder fra Gedevasevang.Excl.: Drikkepenge samt 

evt. entreer og personlige udgifter.  

Tilmelding og indbetaling: Bindende tilmelding sker ved indbetaling af 

depositum.  Helst direkte med bankoverførsel til Gedevasevangs bankkonto: 

reg. nr. 2413, konto 0195 603 253. Husk at opgive navn/navne og rejsemål. 

Indbetaling kan også ske i receptionen. 

Depositum: kr. 2000 per person (dobbeltværelse), kr. 3200,- (enkeltværelse). 

Indbetales i uge 12 (21.-25.marts) - Restbeløbet skal indbetales senest i uge 32 

(8.-12. aug.). NB: Ved tilmeldingen skal forevises pas (vi tager kopi). Bemærk: 

Returnering af de indbetalte beløb kan ikke returneres ved evt. afbestilling. 

Forsikring: Husk selv at tegne rejseforsikring og afbestillingsforsikring mod sy 

gdom.  

Rejsemøder: Uddybende informationsmøde om rejsen afholdes på 

Gedevasevang mandag 21. marts 2022 kl. 13.30, hvor der også vises billeder fra 

området.  Desuden mødes vi inden afrejsen mandag 10. okt. 2022 kl.  13.30 i 

Cafe Oasen.  

Arrangør: Aktivitetscentret Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A, 3520 Farum,  

Tlf. 4495 2255.                               Ret til ændringer i programmet forbeholdes.                       

  Teknisk arrangør: Best Travel 


