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Dit eindwerk kadert in productontwikkeling en betreft een fietsvakantie in Andalusië op en 

langs enkele routes van de Vuelta. Het omvat ook een zijprogramma voor de meereizende 

partner met georganiseerde activiteiten en bezoeken aan enkele hoogtepunten van 

Andalusië. 

Doel van deze rondreis is zowel fietsers als hun (niet-fietsende) partners de mogelijkheid te 

bieden Andalusië op een andere manier te verkennen. Met een uitgewerkt fietsprogramma 

en een gevarieerd partnerprogramma, wordt er aan de noden van beide groepen 

beantwoord. Er wordt ook zorg gedragen dat er ruimte en tijd is voor activiteiten samen.  

Deze reis werd ontwikkeld voor de getrainde amateur-fietser die in het gezelschap van 

zijn/haar partner wil reizen. De groep telt maximaal 16 deelnemers en wordt begeleid door 

een reisleider en chauffeur. Er is aandacht voor de wens van deze doelgroep van actieve 

veertigers en vijftigers om enige vrijheid te ervaren en de vakantie in comfort door te 

brengen. 

Opzoekwerk wees uit dat het aanbod van fietsvakanties in Andalusië nog vrij beperkt is. De 

combinatie met een partnerreis met eigen activiteiten en bezoeken aan de Andalusische 

steden, maakt deze reis tot een vrij uniek product. 

Trefwoorden: Andalusië, fietsen, cultuur



 

1 Woord vooraf 

Het werk dat u nu in handen heeft is mijn eindwerk als studente Toerisme en 

Recreatiemanagement aan de Katholieke Hogeschool VIVES. Ik werkte dit eindwerk uit 

vanuit mijn interesse in het ontwikkelen van reizen. Voor dit eindwerk wou ik een product 

creëren dat nog niet echt op de reismarkt te vinden is. Met trots stel ik u dan ook ‘In het 

spoor van de Vuelta’ voor: een fietsvakantie op en langs de routes van de ronde van Spanje 

met een zijprogramma voor meereizende niet-fietsende partners. Toen ik dit idee voorlegde 

aan fietsers en hun partners uit de beoogde doelgroep, genoot dit onmiddellijk bij beide 

groepen interesse. 

Graag wil ik mijn promotor, de heer Christian Bouveroux van Belgium Biking en de heer De 

Saeger, mijn eerste lezer, bedanken voor hun advies in verband met het tot stand komen 

van mijn eindwerk. Mijn eindwerk werd mede mogelijk gemaakt door de hulp van mevrouw 

Hilde Nobels, reisagente bij Reizen Nobels-Landtsheer die mij met haar professionele kennis 

bijstond bij de technische kant van de ontwikkeling van de reis. Voor de uitwerking van mijn 

eindwerk wil ik het team van Sportwijzer GCV bedanken voor de logistieke steun en 

feedback. Mijn eindwerk was niet mogelijk geweest zonder de hulp van mijn ouders en de 

steun van mijn vriend Thomas. Zonder al deze mensen had mijn eindwerk nooit hetzelfde 

geweest. 

Hamme, 12 februari 2014 
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3 Inleiding 

Dit eindwerk kadert in mijn studies Toerisme en Recreatiemanagement en staat in het teken 

van productontwikkeling. Dit is de studie van de toeristische mogelijkheden van een stad, 

regio of land, gevolgd door de professionele ontwikkeling van één of meerdere 

reisprogramma’s. 

Ik ontwikkelende een rondreis op en langs de routes van de Ronde van Spanje, de Vuelta, 

doorheen Andalusië. Deze routes vormen de rode draad voor een fietsvakantie, gericht op 

de geoefende amateurfietser in de leeftijdscategorie van 40-50 jaar. Gericht op deze 

doelgroep ontwikkelde ik ook een zijprogramma voor de niet-fietsende meereizende 

partners. Zo wil ik de reizigers de mogelijkheid bieden Andalusië op een andere manier te 

verkennen, maar ook beantwoorden aan de vraag die er volgens mij heerst bij partners van 

actieve fietsers om hun deel van een gezamenlijke vakantie zinvol en origineel in te vullen. 

Met deze vakantie wil ik fietsers de mogelijkheid bieden om een mooie fietsvakantie te 

beleven met evenwichtig opgebouwde fietsroutes, om en op de routes van de Vuelta, 

waarbij hun partners een programma volgen met originele activiteiten en bezoeken aan de 

bruisende steden van Andalusië. Deze reis is echter pas in balans als er ook tijd en ruimte is 

voor gezamenlijke activiteiten. Aan de deelnemers wordt het comfort geboden van een 

georganiseerde reis in een beperkte groep, met reisleider en chauffeur, maar is er ook 

voldoende rekening gehouden om tijd te maken voor individuele momenten. 

 

 

 

 

“Life is like riding a bicycle 

To keep your balance, you must keep moving” 

(Albert Einstein) 
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4 1: Beschrijvend deel 

4.1 Algemene voorstelling van Andalusië  

4.1.1 ID-kaart van Andalusië 

4.1.1.1 Ligging 

Andalusië is een regio in het zuiden van Spanje. Daarnaast omvat deze ook de twee Spaanse 

enclaves in Marokko, namelijk Ceuta en Melilla. De hoofdstad van Andalusië is Sevilla. 

Spanje, met als hoofdstad Madrid, is gelegen op het Iberisch schiereiland in het zuidwesten 

van Europa. Haar buurlanden zijn in het noorden Frankrijk en Andorra, in het zuiden 

Gibraltar en Marokko en in het westen Portugal.  

Ligging in Europa 

 

Figuur 1 Modern political map of Europe (naar University of Texas PCL online-map collections, 1995) 

Ligging in Spanje    Kaart van Andalusië 

  

Figuur 2 Spaanse regio's (naar Idealspain, 2012) Figuur 3 Kaart van Andalusië (naar Lonely Planet, 2011) 
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4.1.1.2 Klimaat 

Door de omvang van Andalusië, de hoogte van de bergen en de invloed van de Atlantische 

Oceaan en de Middellandse Zee zijn er grote verschillen in het Andalusische klimaat. De 

vallei van de Guadalquivir kent zachte, aangename winters en hete zomers. Daarentegen is 

het klimaat aan de kust het hele jaar zacht, want door de zomerse briesjes voelt de 

temperatuur minder heet aan.  

Ook wat neerslag betreft, is het zuiden van Spanje een gebied met sterke tegenstellingen. In 

het oosten is het klimaat erg droog, vooral door de nabije ligging van het hogedrukgebied 

van de Sahara. Het tegenovergestelde klimaat zien we in de Sierra de Grazalema, vlakbij 

Ronda. Dit is de meest vochtige regio van het land met een gemiddelde van 2200mm 

neerslag per jaar. In de winter verandert de regen op een bepaalde hoogte in sneeuw, zoals 

in de Sierra Nevada, tevens het meest zuidelijke skigebied van Europa. (Fauquemberg, 2004) 

Klimatogrammen 

Málaga     Córdoba 

  

Figuur 4 Klimatogram Malaga (naar KMI, 2012   Figuur 5 Klimatogram Córdoba (naar KMI, 2014 

Sevilla 

 

Figuur 6 Klimatogram Sevilla (naar Climate Data, s.d. 
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Ronda 

 

Figuur 7 Klimatogram Ronda (uit Meteoservices NV., 2012) 

Beste reistijd 

De beste perioden om naar Andalusië te reizen, zijn de lente en de herfst. Tijdens deze 

perioden is de temperatuur aangenaam en is het bovendien nog niet te druk.  

4.1.1.3 Taal 

De officiële taal van Spanje is het Spaans (of Castiliaans). Daarnaast hebben verschillende 

regio’s hun eigen taal, denk daarbij aan het Catalaans in Catalonië, het Galicisch in Galicië, 

het Valenciaans in Valencia en het Baskisch in Baskenland. Men kan tevens verschillende 

accenten opmerken in de Spaanse taal. Zo heeft Andalusië zijn eigen accent. Typerend 

hiervoor is het systematisch inslikken van iedere eind-s bij meervoudsvormen. Daarnaast 

wordt de ‘s’ ook vaak uitgesproken als een ‘z’. In de toeristische gebieden spreken de 

Spanjaarden ook enkele woorden Engels.  

4.1.1.4 Munteenheid & geldzaken 

De nationale munt van Spanje is, net zoals in andere landen van de Europese Unie, de Euro. 

Alle grote creditcards zijn er bekend en worden in toeristencentra door de meeste hotels en 

restaurants geaccepteerd. De Spaanse banken zijn over het algemeen open van maandag tot 

vrijdag van 09.00 uur tot 14.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur. De 

geldautomaten kunt u herkennen aan het logo Telebanco 4B of ServiRed. Een fooi geven is 

niet verplicht in Spanje. In bars en restaurants is een fooi van 5 à 10 % van het totaalbedrag 

echter gebruikelijk. 

4.1.1.5 Elektriciteit 

De netspanning in Spanje bedraagt 220 volt en de elektriciteit 50 hertz. Over het algemeen 

voldoen de stopcontacten aan de Europese normen en is een verloopstekker niet nodig.  

4.1.1.6 Tijdsverschil 

Het Spaanse vasteland ligt net als België in de tijdzone GMT +1. Ook de zomertijd loopt gelijk 

met die van België. Er is dus geen tijdsverschil.  
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4.1.1.7 Reisdocumenten  

Belgen die naar Spanje reizen moeten in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart of 

paspoort. Minderjarigen moeten in het bezit zijn van een identiteitsdocument. Indien zij 

alleen of zonder ouders reizen, moeten zij ook over een ouderlijke toestemming beschikken. 

Wie langer dan zes maanden in Spanje wenst te blijven, heeft een verblijfsvergunning/visum 

nodig.  

4.1.1.8 Gastronomie 

De keuken van Andalusië is erg divers. Elke provincie heeft haar eigen culinaire tradities en 

kenmerkende gerechten.  

Tapas 

Tapas zijn kleine hapjes die u eet bij een glas bier of wijn. Deze gewoonte ontstond in de 19de 

eeuw in de streek Jerez. In de bars werd een glas wijn bedekt (tapar) met een schoteltje met 

daarbovenop een plakje ham, kaas en olijven. Dit om de honger te stillen en om de vliegen 

uit het glas te houden. ‘Ir de tapeo’ betekent een rondje tapas doen en is een Andalusische 

gewoonte.  

Sherry 

De jerez of sherry is afkomstig uit de omgeving van Jerez. Het is een unieke wijn dankzij de 

bijzonderheden van de streek, zijnde veel zon, de krijthoudende grond en de methoden van 

wijngisting. De wijnen van Jerez hebben een hoog alcoholgehalte en worden ingedeeld in 

drie typen: 

- De fino is een droge, heel lichte wijn met nauwelijks kleur en amandelnasmaak. De 

Manzanilla is een zeer lichte, nog drogere Fino uit de regio Sanlúcar de Barrameda.  

- De amontillado is wat donkerder van kleur en smaakt naar noten. 

- De olorosso is krachtiger van smaak. (Fauquemberg, 2004) 

4.1.2 Algemene voorstelling van de toeristische mogelijkheden 

4.1.2.1 Overzicht van de transportmogelijkheden  

Reizen naar Andalusië 

Met het vliegtuig 

De handigste manier om naar Andalusië te reizen, is met het vliegtuig. Andalusië kan men 

bereiken via Sevilla Airport, Málaga Airport, Federico García Lorca Granada-Jaén Airport, 

Córdoba Airport en Jerez Airport.  

De nationale luchtvaartmaatschappij van Spanje is Iberia. Deze vliegt dagelijks vanuit Brussel 

naar Málaga, Sevilla, Jerez en Granada met een overstap in Barcelona of Madrid. Vueling is 

de Spaanse lowcost luchtvaartmaatschappij. Vanuit Brussels Airport vliegt u met Vueling 

dagelijks rechtstreeks naar Málaga. Ook Sevilla is dagelijks bereikbaar mits een overstap. 

Daarnaast kan u ook met SN Brussels Airlines naar Málaga en Sevilla vliegen. Jetairfly vliegt u 

vanuit Brussel naar Jerez en Málaga. Ook met Thomas Cook Airlines kunt u gedurende het 
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hele jaar Málaga bereiken en tijdens de zomermaanden ook Jerez. Daarnaast kunt u ook 

naar Andalusië reizen met Ryanair vanuit Charleroi. 

Met de trein 

U kunt vanuit België ook met de trein naar Spanje reizen. Reizen per trein naar Andalusië 

neemt echter heel wat tijd in beslag en telt heel wat overstappen. Zo bereikt u Sevilla, 

Málaga, Córdoba en Granada vanuit Brussel via Parijs, Irun, Medina del Campo en Madrid.  

Met de auto 

Het Spaanse wegennet is de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid waardoor ook de 

bereikbaarheid van Andalusië verbeterd is. U kunt nu bijna het hele traject van La Junquera 

bij de Franse grens tot aan Sevilla over vierbaanswegen afleggen. U dient wel te weten dat 

bepaalde Spaanse wegen tolwegen zijn.  

Belgen dienen over een geldig rijbewijs te beschikken en moeten een geldige 

verzekeringspolis voor de wagen kunnen voorleggen. De auto moet ook voorzien zijn van 

een Belgisch kentekenbewijs, twee gevarendriehoeken en fluo-vestjes. Auto’s ouder dan vier 

jaar hebben ook een autokeuringsbewijs nodig. Houd er rekening mee dat, indien u een bril 

draagt, u steeds een reservebril bij u dient te hebben. In Spanje is het net zoals in België 

verplicht om veiligheidsgordels te dragen en verboden om te bellen terwijl u rijdt. De 

maximaal toegelaten snelheid op de ‘autovias’ en op de snelwegen is 120 km/uur.  

Met de bus 

Met Eurolines kunt u vanuit België Jaén, Granada, Guadix, Málaga, Almeria, Torremolinos, 

Fuengirola, Marbella, Estepona en Algeciras bereiken. Reken hierbij op een reistijd van 

minstens 28 uur.  

Vervoer ter plaatse 

Trein 

De nationale spoorwegmaatschappij van Spanje is RENFE. Spanje beschikt ook over enkele 

hogesnelheidstreinen zoals Avant (o.a. Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén en Cádiz als 

bestemmingen), AVE (verbindt Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga en Valencia) en Altaria 

(verbindt Madrid met steden in het zuiden). Andalusië beschikt ook over tal van 

treinstations. Reizigers kunnen gebruikmaken van de Renfe Spain Pass die geldig is op alle 

middellange tot lange afstanden.  

Auto 

Spanje beschikt over meer dan 16000 km aan autoroutes. De Spaanse wegen zijn goed en er 

zijn vierbaanswegen tussen Granada, Córdoba, Málaga, Sevilla, Cádiz en Huelva. De 

vierbaanswegen of autovias zijn gratis en de autosnelwegen of autopistas zijn betalend. Op 

de autosnelwegen mag u 120 km per uur rijden, op de nationale wegen geldt er een 

maximale snelheid van 100 km/uur en 50 km/uur is de toegelaten snelheid in steden. Enkele 

belangrijke routes in het zuiden zijn de A4 die Madrid met Sevilla verbindt en de A7 die langs 

de Spaanse zuidkust loopt.  
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Bussen  

Tussen de grotere plaatsen in Andalusië rijden regelmatig bussen. Ze bieden een goedkope 

en doorgaans comfortabele vorm van vervoer. Soms is de bus zelfs sneller en goedkoper dan 

de trein. U kan direct voor vertrek een kaartje kopen, maar op populaire routes kunt u beter 

vroeg reserveren. (Bos, 2010) 

Autoverhuur 

Om een auto te kunnen huren in Spanje moet u in het bezit zijn van een geldig Belgisch 

rijbewijs en dient u ouder te zijn dan 25 jaar. Vanaf 19 of 21 jaar kunt u ook vaak al een auto 

huren maar hierbij dient u rekening te houden dat er een toeslag dient betaald te worden. 

Dit heeft veelal te maken met de bijdrage voor het Eigen Risico dat verdubbeld wordt. In 

Spanje hebt u de keuze uit een groot aantal autoverhuurbedrijven. Internationale ketens 

zoals Avis, Europcar en Hertz hebben vestigingen op de luchthavens.  

4.1.2.2 Overzicht van de logiesmogelijkheden 

De goedkoopste hotels in Spanje zijn het pensión of pension, de fonda of herberg en het 

casa de huéspedes of gastenverblijf. Spanje kent niet veel motels langs de kant van de 

Spaanse hoofdwegen. Wanneer u voor langere tijd op één plaats verblijft, is een 

appartement zeker het overwegen waard. Spaanse hotels worden officieel geklasseerd met 

sterren van één tot vijf. Het aantal sterren is gebaseerd op de voorzieningen en niet alleen 

op de geleverde service.  

Paradores 

Paradores zijn hotels die door de staat worden beheerd. De hotels hebben vaak een 

prachtige locatie en architectuur. De gebouwen zijn vaak historische monumenten zoals een 

oud kasteel, paleis of klooster.  

 

Figuur 8 Parador de Goudalupe (naar TeamGeist, 2005) 

Alejamientos rurales  

Dit zijn vakantiehuizen op het platteland. Sommige verblijven zijn echte boerderijen. Het is 

mogelijk een huis, maar ook enkel een kamer te huren. 

4.1.2.3 Overzicht van de bezienswaardigheden  

(Bos, 2010) (Fauquemberg, 2004) 
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Granada 

Granada is de laatste stad van al-Andalus die door de christenen heroverd werd. In Granada 

vindt u zowel Moorse als christelijke en moderne element terug. 

Alhambra 

Het Alhambra is het best bewaarde, middeleeuwse, Arabische paleiscomplex ter wereld. 

Men kan er het paleis-fort, de tuinen en het zomerpaleis of het Generalife bewonderen. De 

naam ‘Alhambra’ is afgeleid van het Arabische ‘Qala al-Hamra’ wat de ‘rode citadel’ betekent 

en dit verwijst naar de kleur die de muren en torens krijgen bij zonsondergang. Het 

Alhambra bestaat uit drie delen: het Koninklijke Paleis, de Alcazaba (het fort) en de Medina.  

  

Figuur 9 Alhambra (eigen foto, 2013) 

Córdoba 

Córdoba is een van de drie belangrijkste steden van Andalusië en ligt in het hart van de Vega 

del Guadalquivir, een vruchtbare landbouwvlakte.  

Mezquita 

De Mezquita is het symbool van Córdoba. Het gebouw dankt zijn wat vreemde uitzicht aan 

het feit dat het oorspronkelijk een versterkte moskee was met binnenin een kathedraal. Na 

de herovering van Córdoba door Ferdinand III werd de moskee namelijk veranderd in een 

christelijke kathedraal. Als gevolg hiervan vindt men er een mix van bouwstijlen en culturen. 

Binnenin kunt u zich zonder problemen de rijkdom voorstellen van de grootste moskee uit 

de Arabische wereld voordat de christenen deze locatie in bezit namen.  

 

Figuur 10 Mezquita (eigen foto, 2013) 

Sevilla  

Deze stad Sevilla is gelegen aan de Guadalquivir en heeft heel wat te bieden.  

Alcázar  

Het Alcázar diende als burcht en paleis voor zowel Moorse als christelijke heersers. De naam 

‘Alcázar’ is vooral te danken aan koning Pedro (1334-1369), bijgenaamd ‘de Wrede’. Hij liet 
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moslimkunstenaars uit heel Spanje overkomen om het paleis in mudéjar-stijl te verbouwen. 

Dit ‘Koninklijke Paleis’ wekt de aandacht doordat er zoveel verschillende stijlen naast elkaar 

bestaan.  

De kathedraal 

Op de huidige plaats van de kathedraal stond vroeger de moskee. Die reusachtige moskee 

werd direct na de reconquista tot christelijke kerk gewijd. Aan het begin van de 15de eeuw 

begon men met de bouw van de kathedraal. De kathedraal is de grootste gotische 

kathedraal ter wereld en enkel de St.-Pieter in Rome en de St.-Paul’s in Londen zijn in lengte 

hoger. Men kan er verschillende stijlen in herkennen zoals gotiek, renaissance en barok.  

    

Figuur 11 Alcázar (eigen foto, 2013)  Figuur 12 De kathedraal (eigen foto, 2012) 

La Giralda 

Deze 94m hoge toren werd in 1184 gebouwd als minaret. La Giralda wordt wel het mooiste 

monument uit de Almohaden-tijd genoemd. In de moslimperiode troonden er nog vier 

bronzen koepels bovenop het gebouw. Na een verwoestende aardbeving in 1356 werd het 

torentje vervangen door de klokkentoren.  

Torre del Oro 

De Torre del Oro is een symbolisch gebouw aan de oever van de Guadalquivir. Hij werd in 

1220 buiten de stadsmuren gebouwd als wachttoren en verankeringspunt voor een ketting 

die over de rivier kon worden gespannen tegen invallers. Nadien diende het als gevangenis 

en als kluis waar het goud, afkomstig uit de Nieuwe Wereld, werd bewaard. Momenteel 

bevindt zich er het scheepvaartmuseum.  

      

Figuur 13 La Giralda (eigen foto, 2012)  Figuur 14 Torre del Oro (eigen foto, 2012) 

Ronda 

De stad Ronda heeft een fantastische ligging, hoog boven de kloof van de rivier El Tajo. De 

casas colgadas, die boven de beide kanten van de steile kliffen hangen, worden verbonden 
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door een duizelingwekkend hoge brug. Daarnaast vindt men er één van de mooiste 

stierenvechtersarena’s van Spanje.  

  

Figuur 15 Ronda (eigen foto, 2013) 

Los Pueblos Blancos 

Deze witte dorpen in het Andalusische binnenland zijn gelegen op steile hellingen. Doordat 

ze wit geschilderd zijn, houden ze de huizen koel. De kleine ramen moeten dan weer het 

felle zonlicht buiten houden.  

 

Figuur 16 Ojén (eigen foto, 2013) 

4.1.2.4 Specifieke, typische of unieke aspecten  

Flamenco (Fauquemberg, 2004) 

Geschiedenis van de Flamenco 

De Flamencomuziek kwam halverwege de 18e eeuw op in de zigeunergemeenschappen in 

Zuid-Andalusië, langs de Guadaluquivir, tussen Sevilla, Jerez en Cádiz. De flamenco werd 

beïnvloed door de joodse-, christelijke- en moslimcultuur.  

Rond 1850 begon het gouden tijdperk van de flamenco met de opkomst van cafés cantantes, 

waar zigeunerartiesten als El Planeta en El Fillo optraden. Vanaf 1920 werd flamenco vooral 

in theaters opgevoerd en leek het alsof het zijn ziel verloor.  

Eind jaren zeventig van de vorige eeuw leefde de belangstelling voor de flamenco weer op 

dankzij de introductie van de Cano Roto-Sound (een snelle mengvorm met gitaren, bas en 

drums op het ritme van de rumba). Sindsdien is de flamenco, in al zijn vormen, een enorme 

invloed blijven uitoefenen op de cultuur van Andalusië.  

Begrippen 

Er bestaan talloze flamencostijlen, deze kunnen onderverdeeld worden in: 

- Cante grande of grote zang 

- Cante intermedio of tussen groot en klein in 
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- Cante chico of kleine zang. 

- Cante hondo of ernstige zang 

De Cante Chico is vrolijker en lichter en wordt vaak gecombineerd met dansen als de tango, 

bulería en de alegría. De cante hondo zijn uitingen van de diepste emoties, die het uiterste 

van de zangers vergen. Cruciaal daarbij is de duende, de geest die bezit neemt van de zanger 

en het publiek tot een instemmend gemompel of een luid ‘olé!’ verleidt.  

De cantaor of de flamencozanger wordt begeleid door de compás, het ritmische klappen in 

de handen (palmas). De tocaor of de flamencogitarist leidt de compás en ondersteunt de 

zang. De derde pilaar van de flamenco is de bailaora, de danseres (in flamencojurk1) of de 

bailaor, de danser (in het zwart gekleed). De beweging van armen en handen gaan samen 

met de zapateado, het ritmische gestamp met de voeten. De hakken of taconeos en de 

punten van de voet volgen ook de compás.  

Bekende flamencoartiesten 

- Paco de Lucía, gitarist 

- El Camarón de la Isla, zanger 

- Antonio Gades en Cristina de Hoyos, dansers 

- El Planeta, zanger 

- El Fillo, zanger 

Corrida (Fauquemberg, 2004)  

Geschiedenis van de corrida 

De oorsprong van de corrida gaat terug naar de Oudheid waar we sporen vinden van vele 

rituelen met een stier. In de Middeleeuwen was het stierengevecht met paard en lans erg 

populair onder de edelen. 

In Ronda bedacht de Romero-dynastie, en vooral Pedro Romero, de moderne corrida aan 

het eind van de 13e eeuw. Hij daagde de stier uit, te voet en met een cape. Er werden strikte 

regels bedacht waarmee de corrida werd opgedeeld in drie delen, tercios. Tijdens de corrida 

en de flamenco wordt vaak de symbolische ‘olé’ geroepen. Dit komt van het Arabische wa-

llah (God) en drukt bewondering uit.  

Het verloop van de corrida 

Elke corrida telt zes stieren voor drie matadors en duurt ongeveer twee uur. De corrida 

wordt geopend door twee ruiters die officieel aan de voorzitter de sleutel van het stierenhok 

vragen.  

De corrida zelf speelt zicht af in drie delen: 

Eerste tercio: In het eerste tercio trekken de matadors en de assistenten de aandacht van de 

stier om zijn reacties te doorgronden en om zo zijn karakter te bepalen. Als de stier wordt 

                                                      

1 Een flamencojurk is wijd aan de hals, strak op de taille en wijder vanaf de heupen. De afwerking van de jurk 

verandert jaarlijks.  
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goedgekeurd komt de Picador op een krachtig paard binnen. De matador brengt de stier in 

de buurt van het paard en laat hem een aanval doen op het paard.  

Tweede tercio: Dit is het moment van de banderillas (versierde spiesen). Het plaatsen van de 

banderillas heeft verschillende namen, afhankelijk van de invalshoek van gevecht en de wijze 

van zetten.  

Derde tercio: Dit is het moment van de uiteindelijke ontmoeting tussen de stier en de 

matador: de faena. Aan het einde van de faena komt het fatale moment: de estocada, de 

doodsteek.  

Einde van de corrida: Als de torero een slechte beoordeling krijgt, wordt hij fluitend 

uitgejoeld door het publiek. Als de toeschouwers vinden dat ze deel hebben genomen aan 

een groots moment, halen ze hun witte zakdoeken tevoorschijn en vragen de voorzitter om 

een trofee (trofeo).  

4.1.3 Analyse van het aanbod op de Belgische markt 

4.1.3.1 Generalisten 

Op de Belgische markt is een groot aanbod aan vakanties naar Andalusië. Zowel Jetair, VIP 

Selection, Sunjets, VTB als Thomas Cook, Pegase en Neckermann hebben een uitgebreid 

aanbod op Andalusië.  

Jetair  

Brochures Jetair Vliegvakanties: Costa Almeria pagina 201 – 207, Costa del 

Sol pagina 248 – 267, Costa de la Luz pagina 268 – 280. 

Jetair Autovakanties: Costa Almeria pagina 403, Costa del Sol 

pagina 404 – 410, Andalucía pagina 402.  

Jetair Citytrips: Sevilla en Málaga 

Typologie reisaanbod Indeling naar bestemming: Voor Jetair is Andalusië een 

medium-haul bestemming voor internationaal, uitgaand 

toerisme. In het aanbod vindt men hoofdzakelijk 

verblijfstoerisme, maar is er is ook een aanbod aan 

rondreistoerisme. De omgeving van de bestemming is de zee bij 

de vlieg- en autovakanties, maar ook de stad bij de citytrips.  

Indeling naar tijd: Er is een aanbod aan korte vakanties en 

vakanties. Jetair maakt een verschillende brochure voor de 

winter- en zomerperiode.  

Indeling naar organisatie: De reizen aangeboden door Jetair 

zijn hoofdzakelijk volledig georganiseerd door Jetair. Bij de 

autovakanties kan men spreken van een reis die gedeeltelijk 

door Jetair en gedeeltelijk door de klant georganiseerd is.  

Indeling naar reden: Bij de vliegvakanties spreekt men van Sun-
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Sea-Sand-vakanties, maar ook het genot en meer bepaald tot 

rust komen zal één van de redenen kunnen zijn.  

Indeling naar transport: Zie transportaanbod.  

Indeling naar de logies: Zie logiesaanbod. 

Indeling naar de prijs: Rekening houdend met de prijs kan men 

hoofdzakelijk zeggen dat Jetair standaardvakanties aanbiedt.  

Transportaanbod Het transport bij de vliegvakanties naar de bestemmingen 

gebeurt met Jetairs eigen luchtvaartmaatschappij: Jetairfly. Ze 

vliegt vanaf Brussel naar de luchthavens van Almeria, Málaga of 

Jerez. Málaga kan je ook bereiken vanaf de regionale 

luchthavens van Oostende, Charleroi en Luik. Jetair biedt zijn 

reizigers ook de mogelijkheid om een Avis huurwagen te huren.  

Bij de autovakanties gebeurt het transport met de eigen wagen.  

Logiesaanbod De hotels die Jetair aanbiedt zijn 3 tot 5 sterren hotels. Het 

biedt één SuneoClub2 en één Discovery Point 3hotel aan in de 

Costa del Sol. Er zijn drie hotels in de Costa de la Luz met 

minstens 3 tennisterreinen. Elk hotel krijgt ook bepaalde logo’s 

bestaande uit: Jetair Classic, Premium, Authentic, Beach, 

Lifestyle, For two, Sun swim en Scene. Daarnaast worden 

eventuele kortingen, extra’s, hotelvoorwaarden en all-in 

formules aangegeven. De hotels zijn zowel privéhotels als 

hotels die tot een groep of keten behoren zoals Evenia Hotels, 

RIU, H10 en Vincci.  

Bij de autovakanties worden er ook etappehotels in Spanje en 

Frankrijk onderweg naar Andalusië voorgesteld.  

Bij de citytrips hebben de reizigers de keuze tussen 3 tot 5 

sterrenhotels in Málaga en 3 tot 4 sterrenhotels in Sevilla.  

Programmamogelijkheden Bij de vliegvakanties worden per bestemming telkens een 

aantal dagexcursies voorgesteld en worden ook de algemene 

bezienswaardigheden van de regio besproken. Daarnaast is er 

ook een 8-daagse rondreis per autocar: ‘Veelzijdige rijkdommen 

van Andalusië’. Deze rondreis is met nederlandse- en 

franstallige begeleiding langs de hoogtepunten van de regio. Er 

is ook een 8-daagse combinatiereis ‘Jerez de la Frontera en 

strandvakantie’. Jetair biedt zijn reizigers ook citytrips aan naar 

                                                      

2 Jetair SuneoClub staat voor kwaliteit tegen een zacht prijsje in All-in hotels.  

3 In de Jetair Discovery Point Hotels is er elke dag een Nederlandstalige vakantie-adviseur aanwezig.  
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Málaga en Sevilla.  

Aard van de informatie 

over de bestemming 

Per regio wordten aan u als reiziger de verschillende 

vakantieplaatsen voorgesteld en waarom u voor deze regio zou 

moeten kiezen. U komt als reiziger ook te weten wat er te zien 

valt in de regio en welke excursies u kunt maken. Tot slot krijgt 

u ook informatie voor wanneer u naar deze regio reist.  

Bij de citytrips krijgt u als reiziger informatie over de 

bezienswaardigheden en wetenswaardigheden van de stad.  

Tabel 1 Analyse van het aanbod: Jetair 

4.1.3.2 Specialisten 

Caractère: Caractère biedt reizen met een bijzonder karakter aan. Het heeft een aanbod aan 

beleefreizen, citytrips en hotels. 

Escape: Escape legt zich toe op kwaliteitsvolle reizen met aandacht voor cultuur en kwaliteit. 

Het biedt zowel begeleide rondreizen als à la carte reizen aan. 

Expair Tours: Expair Tours stelt vaak uitzonderlijke verblijfplaatsen voor zoals de Paradores, 

charmehotels en villa’s.  

Imagine Travel: Imagine Travel biedt leerrijke rondreizen aan waarbij ze de reizigers hun 

passie voor vreemde culturen, boeiende steden en authenticiteit doorgeven. Daarnaast 

maken ze ook reizen op maat.  

Exclusive Destinations: Exlusive Destinations biedt zijn reizigers luxe vakanties aan in 

hoofdzakelijk vijfsterrenhotels. In het aanbod van citytrips vinden we ook Sevilla terug. 

Transeurope 

Brochures Charming España: Andalusië pagina 10 – 63 

Typologie reisaanbod Indeling naar de bestemming: Voor Transeurope is Andalusië 

een medium haul bestemming en spreken we van 

internationaal, uitgaand toerisme. De vakanties zijn 

voorbeelden van verblijfs-, maar ook rondreistoerisme. De 

omgeving van de verschillende bestemmingen zijn de zee en 

rivieren, maar ook de natuur en de stad met de citytrips.  

Indeling naar tijd: Het zijn zowel korte vakanties als vakanties 

van vier dagen of meer. De brochure is geldig voor het hele jaar.  

Indeling naar organisatie: De reizen die Transeurope aanbiedt 

zijn deels door de reisprofessional en deels door de reiziger zelf 

georganiseerd, aangezien het in de eerste plaats over 

autovakanties gaat.  

Indeling naar reden: Bij de Transeurope reizen, kan men Sun-

Sea-Sand als de reden van de vakantie zien, maar ook cultuur 
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met de bezienswaardigheden en rust als genot.  

Indeling naar transport: Zie transportaanbod.   

Indeling naar logies: Zie logiesaanbod.  

Indeling naar prijs: Met het oog op de kostprijs van de reizen 

kan men zeggen dat deze hoofdzakelijk standaardvakanties zijn.  

Transportaanbod De vluchten en de transfers zijn niet in de prijs inbegrepen. 

Reizigers krijgen wel een reisroute per auto mee via de 

reisdocumenten. Transeurope biedt zijn reizigers de 

mogelijkheid om een Avis huurwagen te huren in Spanje en 

biedt ze tussenkomst bij het boeken van een trein of lijnvlucht 

naar de bestemming. 

Logiesaanbod Transeurope kiest voor charmante en authentieke hotels die de 

eigenheid van de streek uitstralen. Het comfort van de hotels 

wordt aangeduid met “H” symbolen. De hotels in Andalusië 

beschikken over 3 tot 5 “H’s”. Daarnaast gebeurt er ook een 

classificatie volgens budget, charme, boutique, design en 

prestige. In het aanbod zitten vooral hotels, deze zijn zowel 

privéhotels als hotels die behoren tot een groep of keten. 

Daarnaast zijn er ook haciënda’s en Hoteles Rurales. 

Programmamogelijkheden In het aanbod vindt u hotels in Costa del Sol, het binnenland 

van Andalusië, Granada en de streek errond, Costa de Almeria, 

de streek rond Córdoba, Ronda en omstreken, de streek rond 

Sevilla en Costa de la Luz. Transeurope biedt ook een 7-daagse 

rondreis aan met eigen- of huurwagen langs de hoogtepunten 

van Andalusië. Deze rondreis kan uitgebreid worden tot 11 

dagen. Er is nog een tweede individuele rondreis van 7 tot 9 

nachten langs de witte dorpen van Andalusië. Ten slotte is er 

nog een derde individuele rondreis van 2 tot 3 nachten met 

logies in Belgische bed en breakfasts.  

Aard van de informatie 

over de bestemming 

U krijgt als reiziger een korte inleiding over de regio. Daarnaast 

wordt er nog over verschillende steden of dorpen een korte 

uitleg gegeven. Per hotel krijgt u informatie over de ligging, het 

transport, de faciliteiten, de kamers, de maaltijden, de 

bijzonderheden en de prijzen van het hotel. Bij de rondreizen 

wordt het programma voorgesteld en wordt meegedeeld wat al 

dan niet inbegrepen is in de prijs.  

Tabel 2 Analyse van het aanbod: Transeurope 
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4.1.3.3 Aanbod fietsvakanties Zuid-Spanje 

Het Belgisch aanbod aan fietsvakanties in Andalusië is zeer beperkt. In het aanbod vinden we 

Vos Travel, Belgian Biking, Kortweg en Djoser terug. Over heel Spanje worden er wel 

verschillende fietsvakanties georganiseerd, onder andere door Belgium Biking, Vos Travel, 

Joker, Jetair, Thomas Cook en Kortweg.  

Vos Travel  

Brochures Fiets- en wandelvakanties – pagina 105: Andalusië 

Typologie 

reisaanbod 

Indeling naar bestemming: Andalusië is een medium haul 

bestemming. De reis van Vos Travel is gericht op internationaal, 

uitgaand toerisme. Het is een rondreis waarbij de reiziger zich van de 

ene naar de andere bestemming verplaatst. De omgeving van deze 

reis is zowel zee, natuur als stad.  

Indeling naar tijd: De rondreis is een vakantie van 8 dagen en is elke 

dag mogelijk tussen 1 januari 2014 en 31 maart 2015.  

Indeling naar organisatie: De reis is gedeeltelijk door Vos Travel en 

gedeeltelijk door de reiziger georganiseerd aangezien het vervoer en 

de lunch niet in de prijs inbegrepen zijn. 

Indeling naar reden: De rondreis heeft een fysieke reden. Het is 

namelijk een sportieve vakantie waarbij u als toerist wil fietsen. Ook 

genot kan men als reden zien, aangezien het een hobbyvakantie is. 

De reiziger vertrekt op vakantie om zijn hobby te beoefenen.  

Indeling naar transport: Zie transportaanbod. 

Indeling naar logies: Zie logiesaanbod. 

Indeling naar prijs: Er kan gezegd worden dat de rondreis een 

voorbeeld is van een standaardvakantie betreffende het budget.  

Transportaanbod In de brochureprijzen zijn de heen- en terugreizen nooit inbegrepen. 

Tegen een bepaalde toeslag zal Vos Travel wel het vliegtransport 

voor u uitzoeken. Vos Travel biedt zijn reizigers daarnaast ook een 

bagage-nabrengservice aan tijdens de fietsvakanties. Per vliegtuig 

wordt Andalusië bereikt via Jerez met een chartervlucht of via Sevilla 

met Ryanair.  

Logiesaanbod Het logiesaanbod wordt in de brochure niet vermeld. Vos Travel 

vermeldt wel dat alle hotels met uiterste zorg geselecteerd worden 

en dat u in kamers logeert die minimaal van douche en wc voorzien 

zijn. De hotels tijdens de rondreis zijn drie- tot viersterrenhotels.  

Programmamogelijk-

heden 

De reis is een 8-daagse rondreis waarbij er voor de reiziger een 

Nederlandstalige wegbeschrijving, kaartmateriaal en een 

roadbookdrager wordt voorzien. In het algemeen biedt Vos Travel 
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zowel rondreizen als verblijfvakanties aan waarbij u routes fietst 

maar telkens terugkeert naar hetzelfde hotel.  

Aard van de 

informatie over de 

bestemming 

In de brochure is er telkens een pagina aan elke reis gewijd. Hierbij 

krijgt u als reiziger een beeld van de inhoud van de reis. Er wordt 

telkens kort het dagprogramma weergegeven en wat wel en niet in 

de prijs inbegrepen is. Het niveau van de reis wordt door middel van 

fietsicoontjes aangeduid.  

Tabel 3 Analyse van het aanbod: Vos Travel 

Belgian Biking 

Brochures Belgian Biking Fietsvakanties folder van 1 pagina. 

Typologie 

reisaanbod 

Indeling naar bestemming: Andalusië is een medium haul 

bestemming. Het betreft internationaal uitgaand toerisme. De 

fietsvakantie is een voorbeeld van rondreistoerisme. De rondreis 

gebeurd in verschillende omgevingen namelijk zee en rivier, bergen, 

natuur en de stad.  

Indeling naar tijd: Het is een vakantie van meer dan vier 

overnachtingen en de reis wordt in 2014 in twee periodes 

aangeboden, namelijk van 12 april t.e.m. 14 juni en van 13 september 

tot 18 oktober.  

Indeling naar organisatie: De reis is een arrangement dat deels door 

Belgian Biking en deels door de reizigers zelf wordt georganiseerd 

aangezien de heen- en terugreis en de middag- en avondmalen niet 

inbegrepen zijn.  

Indeling naar reden: De reis heeft een fysieke reden. Het is namelijk 

een sportieve vakantie waarbij de reiziger zich sportief bezighouden 

als hoofddoel van de reis ziet. De reis kan ook tot ‘het genot’ 

toegeschreven worden, aangezien we kunnen spreken van een 

hobbyvakantie waarbij u op reis gaat in functie van uw hobby.  

Indeling naar transport: Zie transportaanbod. 

Indeling naar logies: Zie logiesaanbod. 

Indeling naar prijs: Rekening houdend met het budget kan er 

gesproken worden van een standaardvakantie.  

Transportaanbod Het transport wordt niet inbegrepen in de prijs. Belgian Biking staat 

de klanten bij bij het boeken van vluchten of internationale treinen. 

Bij de reizen van hotel naar hotel zorgt Belgian Biking ervoor dat de 

bagage van de reizigers tijdig op de volgende bestemming geraakt.  

Logiesaanbod Het logiesaanbod wordt niet vermeld in de brochure. Bij de verblijven 

wordt gekozen voor goede tot luxueuze hotels, chambres d’hôtes of 
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gastenhoven en verblijf in kamer met eigen sanitair. Bij de keuze van 

logies wordt er extra aandacht besteed aan de kwaliteit, de 

fietsvriendelijkheid en de goede maaltijden. De hotels tijdens de reis 

in Andalusië zijn goede vier- tot vijfsterrenhotels in de 

etappeplaatsen.  

Programmamogelijk-

heden 

De reis is een 9-daagse fietsvakantie van hotel naar hotel. Hierbij 

wordt de bagage naar de volgende verblijfplaats gebracht en volgt de 

fietser de wegen volgens het gedetailleerde routeboek. In Spanje 

biedt Belgian Biking in het algemeen ook een verblijfsvakantie, een 

familiereis en sportieve ‘BeBike’-fietsvakanties aan.  

Aard van de 

informatie over de 

bestemming 

In de folder wordt er een korte inleiding van de reis gegeven samen 

met de moeilijkheidsgraad, aangeduid met fietsicoontjes. Voor de 

reis staat het nummer 167 vermeld. Wanneer u de website van 

Belgian Biking bezoekt kunt u dit nummer ingeven om zo een meer 

gedetailleerde omschrijving van de reis te kunnen verkrijgen 

Tabel 4 Analyse van het reisaanbod: Belgian Biking 

4.2 Algemene voorstelling van het product 

4.2.1 Doelgroep 

De doelgroep van het product is de getrainde amateur fietser in het gezelschap van zijn 

partner. De fietser wil graag een degelijk opgebouwd fietsprogramma. De partner wil een 

gevarieerd programma met als hoofddoel de verkenning van de streek en de belangrijkste 

Andalusische steden. Deze doelgroep van actieve veertigers en vijftigers zal in groep reizen, 

maar wil toch ook graag enige vrijheid ervaren. Bovendien wensen zij in comfort hun 

vakantie door te brengen.  

4.2.2 Concept van het product 

4.2.2.1 Soort reis 

De reis is een fietsvakantie in de vorm van een rondreis met maximaal 8 fietsende 

deelnemers en maximaal 8 niet-fietsende partners. 

Voor de fietsers worden er verschillende dagtochten uitgewerkt op en rond enkele routes 

van de Ronde van Spanje in Andalusië. Om een volledige Vuelta te fietsen is er veel meer tijd 

nodig dan de gemiddelde beschikbare vakantiedagen en daarom wordt er gekozen voor een 

vakantieduur van 10 dagen. Terzelfder tijd wordt er voor de partners een alternatief 

programma aangeboden. Hierbij bezoeken ze de omliggende steden zoals Granada, Córdoba 

en Sevilla. Daarnaast wordt er ook voor afwisseling in het programma gezorgd door kennis te 

maken met de gastronomie van Andalusië. Tijdens de reis wordt de groep begeleid door een 

reisleider en chauffeur. De chauffeur heeft de nodige kennis en ervaring om de fietsers bij te 

staan gedurende de fietstochten.  
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Er zullen minstens 2 rustdagen georganiseerd worden voor de fietsers zodat fietser en 

partner ook samen tijd kunnen doorbrengen. Op deze dagen worden de bezoeken aan de 

belangrijkste steden gepland.  

Het hoofddoel van de reis is dus een fietsvakantie, maar met een voor de partners parallel 

aangeboden cultureel programma, waarbij tevens de nodige tijd wordt voorzien voor 

gezamenlijke activiteiten. Het is de bedoeling om aan de reizigers een aantal activiteiten 

voor te stellen die in de courante programma’s niet voorkomen. 

4.2.2.2 Budget 

Het budget wordt opgesteld met oog op prijs/kwaliteit. Er wordt gestreefd om de reizigers 

een zo comfortabel mogelijke reis aan te bieden. Werken met een chauffeur en reisleider 

weegt wellicht door op het prijskaartje, maar verhoogt het comfort van de fietsers in hoge 

mate. Deze verhouding prijs/kwaliteit sluit ook aan bij de doelgroep.  

4.2.2.3 Lengte 

De duur van de reis is 10 dagen/ 9 nachten.  

4.2.3 Identiteit reisorganisator 

Reisagent  
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5 2: Productdossier 

5.1 Transport heen & terug 

5.1.1 Vlucht  

5.1.1.1 Gegevens Jetairfly.com 

Tui Airlines Belgium N.V. 

Gistelsesteenweg 1 

8400 OOSTENDE 

Jetairfly is een merknaam van Tui Airlines Belgium N.V., het is tevens onderdeel van de TUI 

Travel PLC. Tot deze groep behoren ook Jetair, Sunjets, Vip Selection en de Jetaircenters. 

Jetairfly biedt vliegtickets tegen aantrekkelijke prijzen aan en biedt ook de mogelijkheid een 

huurwagen te reserveren. Daarnaast biedt Jetairfly.com ook een aantal extra optionele 

diensten aan zoals een verzekering tegen annuleringskosten, reis-en bijstandsverzekering, 

transport naar de luchthaven, parkeren en overnachten bij de luchthaven en transferservice 

in een aantal landen. Jetairfly is voor zijn professionele aansprakelijkheid verzekerd door 

verzekeringsmaatschappij ‘Europese’.  

5.1.1.2 Vluchtgegevens 

Heenvlucht (de vertrek-en aankomsturen vermeld in de dienstregeling zijn niet 

gegarandeerd) 

Vertrek Vrijdag 02.05.2014 05.50 

uur 

Brussel 

Nationaal, 

BE (BRU) 

JAF5903 

 

TUI 

Airlines 

Belgium 

03.05 

uur 

Aankomst Vrijdag 02.05.2014 08.55 

uur 

Málaga, ES 

(AGP) 

Terugvlucht (de vertrek-en aankomsturen vermeld in de dienstregeling zijn niet 

gegarandeerd) 

Vertrek Zondag 11.05.2014 09.45 

uur 

Málaga, ES 

(AGP) 

JAF7568 

 

Tui 

Airlines 

Belgium 

03.05 

uur 

Aankomst Zondag 11.05.2014 12.50 

uur 

Brussel 

Nationaal, 

BE (BRU) 

Tabel 5 Vluchtgegevens Jetairfly (2013) 

De reizigers moeten zich tijdig aanmelden op de luchthaven, uiterlijk twee uur voor de 

vertrektijd.  
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5.1.1.3 Prijs en voorwaarden 

De prijs per persoon bedraagt 179,98 euro (zie bijlage 1.1) 

Inbegrepen in de prijs 

- Luchthaventaksen (zie bijlage 1.2) 

Niet inbegrepen in de prijs 

- Een supplement voor de maaltijden van 9,00 euro per persoon, per traject. De keuze 

is per traject en enkel voor de volledige groep.  

- Het tarief van de annuleringsverzekering bedraagt 3,5% van de ticketprijs (aangevuld 

met eventuele extra’s zoals maaltijden) met een minimum van 7,50 euro per 

persoon. De annuleringsverzekering kan per persoon geboekt worden. Het boeken 

van de verzekering is enkel mogelijk op het moment van reservering van de groep. 

- Het is mogelijk een reis- en bijstandsverzekering bij te boeken die de kosten dekt 

tijdens de reis. Voor een reis tot 15 dagen bedraagt de premie 29,00 euro per 

persoon. 

- Alle bankkosten 

- Het vervoer van de fietsen. Dit bedraagt 30 euro per persoon, per traject en is onder 

voorbehoud van de beschikbaarheid op het moment van de boeking.  

Voorwaarden 

- De opgegeven prijs is geldig tot 26/11/2013 en is onder voorbehoud van 

plaatsbeschikbaarheid. 

- Bij de reservering zijn alle plaatsen definitief en dus te betalen. 

- Alle wijzigingen en annulering zijn onderhevig aan de algemene 

vervoersvoorwaarden van Jetairfly.com (zie bijlage 1.3 Dienstregeling: De vervoerder 

zal alles in het werk stellen om de reizigers en hun bagage met bekwame spoed te 

vervoeren. Hij zal zich inspannen om de meegedeelde dienstregeling te respecteren. 

De vertrek-en aankomsturen vermeld in de dienstregeling of elders zijn niet 

gegarandeerd. Ze kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke kennisgeving. 

De vervoerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aansluiting aan de geboekte 

vlucht.).  

- De definitieve namenlijst moet in het bezit zijn van Jetairfly.com ten laatste 2 weken 

voor afreis. 

- Voor zowel de heenvlucht als de terugvlucht dienen dezelfde personen te reizen. 

- De vervoersvoorwaarden en reisformaliteiten omschreven op www.jetairfly.com zijn 

van toepassing op de vluchten.  

5.1.1.4 Reisformaliteiten 

- De passagiers moeten in het bezit zijn van een geldig officieel legitimatiebewijs 

voorzien van foto (reispas of nationale identiteitskaart). De naam op het 

legitimatiebewijs moet overeenkomen met de naam die bij de reservering vermeld is.  

- De identiteitskaart moet minstens geldig zijn tot de datum van terugkeer. 

http://www.jetairfly.com/
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5.1.1.5 Bagage 

Jetairfly staat toe dat iedere betalende passagier 15 kg bagage mag meenemen op korte en 

middellange afstandsvluchten. De maximale afmetingen van het bagagestuk bedraagt 80 x 

60 x 25 cm.  

Daarnaast mag iedere passagier 1 stuk handbagage met zich meenemen op het vliegtuig. 

Hierbij moet men rekening houden met een maximumgewicht van 6 kg en de maximum 

afmetingen van 55 x 40 x 20 cm 

Wanneer overgewicht voorzienbaar is, kan dit tot 3 dagen voor afreis bijgeboekt worden. 

Voor overgewicht geldt een tarief tussen de 5,00 en 110,00 euro afhankelijk van de 

hoeveelheid extra bagage. Hierbij geldt wel een maximum van 20 kg per persoon. Indien het 

overgewicht niet op voorhand bijgeboekt wordt, wordt er op de luchthaven het tarief van 

12,00 euro per kilo extra gerekend.  

5.1.1.6 Eigen fiets als bagage 

De fietsers hebben de mogelijkheid om hun eigen fiets mee te nemen. Bij deze optie wordt 

de fiets met behulp van een fietstas als gewone bagage ingecheckt. Let wel, elektronische 

fietsen worden niet toegelaten evenals CO2-patronen om banden op te blazen.  

Wanneer u uw fiets wil meenemen moet dit samen met het ticket gereserveerd worden. 

Hierbij moet u een extra tarief betalen van €30,00 euro. Het maximaal toegelaten gewicht 

van de fiets (+ eventuele koffer) is 32 kg. U moet als reiziger rekening houden met een aantal 

specifieke voorschriften. 

- Het voorwiel moet gedemonteerd worden en aan het kader van de fiets vastgemaakt 

worden. 

- Het stuur moet in de richting van het kader geplaatst worden. 

- De pedalen van de fiets moeten omgeplooid worden. 

- De fietsbanden moeten leeg zijn. 

- Er moet een beschermende verpakking rond de fiets zijn. 

- Voor de fietsen geldt een tarief van 30 euro per persoon per traject. Dit dient 

vermeld te worden op het moment van boeking. 

U kan een extra bagageverzekering nemen voor de fiets die u dient af te sluiten op de 

luchthaven aan de Jetairfly.com balie op de dag van uw afreis. U heeft de keuze tot het 

verzekeren van een waarde tot 1000,00 euro voor de prijs van 10,00 euro, een waarde tot 

2000,00 euro voor de prijs van 20,00 euro, een waarde tot 3000,00 euro voor een prijs van 

30,00 euro en een waarde tot 4000,00 euro voor een prijs van 40,00 euro.  

Voor zij die hun eigen fiets wensen mee te nemen als bagage wordt het gebruik van een 

flightcase voor een fiets aangeraden. Een flightcase bestaat in verschillende maten en 

vormen en beschermt de fiets tegen schade tijdens zijn transport. Op de website 

www.chainreactioncycles.com kan men flightcases vinden die voldoen aan de voorwaarden 

van alle belangrijke luchtvaartmaatschappijen.  

http://www.chainreactioncycles.com/
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5.1.2 Analyse van het transportmiddel  

5.1.2.1 Heenvlucht 

Vluchtnummer JAF5903 

Stad van vertrek Brussel 

Stad van aankomst Málaga 

Vertrekuur 05:50 uur (onder voorbehoud) 

De vluchturen zijn ten laatste 6 weken voor 

vertrek gekend. 

Aankomstuur 08:55 uur (onder voorbehoud) 

De vluchturen zijn ten laatste 6 weken voor 

vertrek gekend. 

Vluchtduur 03.05 uur 

Tijdsverschil Er is geen tijdsverschil. Brussel en Málaga 

liggen in dezelfde tijdzone. (GMT+1) 

Frequentie Vanuit Brussel worden de vluchten naar 

Málaga opgedeeld in 3 perioden. Tussen 

27/01/2014 en 02/02/2014 wordt op alle 

dagen behalve maandag tussen Málaga en 

Brussel gevlogen. In de periode tussen 

03/02/2014 en 19/10/2014 vindt deze 

dienstregeling dagelijks plaats en tussen 

20/10/2014 en 26/10/2014 wordt er op 

maandag, dinsdag en woensdag gevlogen.  

Vluchttype Retour  

Klassen en dienst Voor de korte- en middellange 

afstandsvluchten kan het vliegtuig 

opgedeeld zijn in drie delen. 

- Vip, service plus 

- Standaardmaaltijd 

- Geen standaardmaaltijd 

Op de meeste vluchten zijn er ook 4 

beschikbare types. 

- RS = standaard type plaatsen. 

- FR = plaatsen op de eerst rij van het 

vliegtuig. Deze zijn enkel boekbaar 

door Vip Selection reizigers.  
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- ES = plaatsen met meer beenruimte 

dan standaard type plaatsen die zich 

bevinden aan de nooduitgang. 

- LE = plaatsen met enkele centimeters 

meer beenruimte dan standaard type 

plaatsen die zich bevinden aan de 

nooduitgang. 

Er kan een maaltijd tijdens de vlucht bij de 

reservering bijgeboekt worden. Het 

standaardtarief voor een maaltijd is 9,00 

euro per persoon per traject. Deze maaltijd 

is een standaardmaaltijd. Hiernaast kan er 

ook een speciale maaltijd gereserveerd 

worden mits een extra supplement bovenop 

het tarief voor de standaardmaaltijdtijd. Dit 

kan een vegetarische (geen supplement), 

halal (geen supplement) koosjere (25,00 

euro extra) of glutenvrije ( 7,00 euro extra ) 

maaltijd zijn of een maaltijd voor 

diabetespatiënten (7,00 euro extra). Deze 

maaltijden kunt u reserveren tot 3 dagen 

voor afreis.  

Tijdens de vlucht wordt een beperkt 

assortiment van sandwiches, snacks en 

dranken tegen betaling aangeboden. Tijdens 

de vlucht wordt ook een assortiment van 

taxfree artikelen aan boord te koop 

aangeboden. 

Rokers en niet-rokers Alle vluchten met Tui Airlines Belgium zijn 

volledig rookvrij. Daarnaast zijn ook 

elektronische sigaretten niet toegelaten 

tijdens de vluchten. 

Tarief 179,98 euro is het totaaltarief heen en 

terug. 

Taksen De luchthaventaksen zijn inbegrepen in de 

prijs. 

Meldingstijd De passagiers moeten zich twee uur voor de 

vertrektijd melden tenzij anders vermeld. 

Toegestane bagage Jetairfly staat toe dat iedere betalende 

passagier 15 kg bagage mag meenemen op 
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korte en middellange afstandsvluchten. De 

maximale afmetingen van het bagagestuk 

bedraagt 80 x 60 x 25 cm.  

Handbagage 1 stuk handbagage met een 

maximumgewicht van 6 kg en de maximum 

afmetingen van 55 x 40 x 20 cm.  

Tabel 6 Analyse van het transportmiddel: heenvlucht 

5.1.2.2 Terugvlucht 

Vluchtnummer JAF7568 

Stad van vertrek Málaga 

Stad van aankomst Brussel 

Vertrekuur 09.45 uur (onder voorbehoud) 

De vluchturen zijn ten laatste 6 weken voor 

vertrek gekend.  

Aankomstuur 12.50 uur (onder voorbehoud) 

De vluchturen zijn ten laatste 6 weken voor 

vertrek gekend. 

Vluchtduur 03.05 uur 

Tijdsverschil Er is geen tijdsverschil. Brussel en Málaga 

liggen in dezelfde tijdzone. (GMT+1) 

Frequentie Vanuit Brussel worden de vluchten naar 

Málaga opgedeeld in 3 perioden. Tussen 

27/01/2014 en 02/02/2014 wordt op alle 

dagen behalve maandag tussen Málaga en 

Brussel gevlogen. In de periode tussen 

03/02/2014 en 19/10/2014 vindt deze 

dienstregeling dagelijks plaats en tussen 

20/10/2014 en 26/10/2014 wordt er op 

maandag, dinsdag en woensdag gevlogen. 

Vluchttype Retour 

Klassen en dienst Voor de korte- en middellange 

afstandsvluchten kan het vliegtuig 

opgedeeld zijn in drie delen. 

- Vip, service plus 

- Standaardmaaltijd 

- Geen standaardmaaltijd 
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Op de meeste vluchten zijn er ook 4 

beschikbare types. 

- RS = standaard type plaatsen. 

- FR = plaatsen op de eerst rij van het 

vliegtuig. Deze zijn enkel boekbaar 

door Vip Selection reizigers.  

- ES = plaatsen met meer beenruimte 

dan standaard type plaatsen die zich 

bevinden aan de nooduitgang. 

- LE = plaatsen met enkele centimeters 

meer beenruimte dan standaard type 

plaatsen die zich bevinden aan de 

nooduitgang. 

Er kan een maaltijd tijdens de vlucht bij de 

reservering bijgeboekt worden. Het 

standaardtarief voor een maaltijd is 9,00 

euro per persoon per traject. Deze maaltijd 

is een standaardmaaltijd. Hiernaast kan er 

ook een speciale maaltijd gereserveerd 

worden mits een extra supplement bovenop 

het tarief voor de standaardmaaltijdtijd. Dit 

kan een vegetarische (geen supplement), 

halal (geen supplement) koosjere (25,00 

euro extra) of glutenvrije ( 7,00 euro extra ) 

maaltijd zijn of een maaltijd voor 

diabetespatiënten (7,00 euro extra). Deze 

maaltijden kunt u reserveren tot 3 dagen 

voor afreis.  

Tijdens de vlucht wordt een beperkt 

assortiment van sandwiches, snacks en 

dranken tegen betaling aangeboden. Tijdens 

de vlucht wordt ook een assortiment van 

taxfree artikelen aan boord te koop 

aangeboden. 

Rokers en niet-rokers Alle vluchten met Tui Airlines Belgium zijn 

volledig rookvrij. Daarnaast zijn ook 

elektronische sigaretten niet toegelaten 

tijdens de vluchten. 

Tarief 179,98 euro is het totaaltarief heen en 

terug. 
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Taksen De luchthaventaksen zijn inbegrepen in de 

prijs. 

Meldingstijd De passagiers moeten zich twee uur voor de 

vertrektijd melden tenzij anders vermeld. 

Toegestane bagage Jetairfly staat toe dat iedere betalende 

passagier 15 kg bagage mag meenemen op 

korte en middellange afstandsvluchten. De 

maximale afmetingen van het bagagestuk 

bedraagt 80 x 60 x 25 cm.  

Handbagage 1 stuk handbagage met een 

maximumgewicht van 6 kg en de maximum 

afmetingen van 55 x 40 x 20 cm. 

Tabel 7 Analyse van het transportmiddel: terugvlucht 

5.1.3 Motivatie keuze vliegtuig 

Er wordt gekozen voor het vliegtuig omwille van de snelheid en de afstand. De afstand van 

België tot Andalusië is vrij ver om per auto af te leggen en dit zou ook meer dan een dag in 

beslag nemen. Ook indien er werd geopteerd voor de trein of autocar als transportmiddel 

zouden de reizigers veel langer onderweg zijn en bijgevolg twee dagen van de reis verliezen. 

Normaal gezien wordt de prijs van een vliegreis als nadeel gezien, maar dit heeft in deze 

reissituatie geen belang aangezien er met de auto ook meermaals tol en benzine betaald zou 

moeten worden. Het vliegtuig is dus de ideale manier om met enig comfort op korte tijd de 

bestemming te bereiken. Hierdoor kan dan ook optimaal van de reis genoten worden.  

Er werd gekozen voor de diensten van Jetair na een prijsvergelijking op het 

reservatieprogramma Sirius Travel Service/Ypsilon.net. Hieruit bleek Jetairfly de 

goedkoopste vluchten aan te bieden. Via Jetairfly.com kon ik een speciale 

groepsprijsaanvraag versturen en werd mij uiteindelijk een groepsprijs per persoon voor de 

heen- en terugvlucht toegestuurd. 

5.2 Transport ter plaatse 

5.2.1 Minibus (huurwagen) 

Ter plaatse zal men twee minibussen huren. Eén van deze minibussen wordt gebruikt als 

volgwagen om het materiaal van de fietsers te vervoeren en zo kunnen de fietsers bij pech 

onmiddellijk geholpen worden. Daarnaast is een volgwagen ook belangrijk omdat men fietst 

in groep, maar het tempo kan individueel verschillen.  

De tweede minibus wordt gebruikt door de partners. Zij zullen hiermee hun programma 

afwerken. Aangezien het om een groep gaat moet deze wagen groot genoeg zijn om hun 

bagage te vervoeren. 
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5.2.1.1 Aspecten en gegevens 

Andalusien Reisen S.L. 

Centrum 

29002 MÁLAGA 

Tel.: +34 687 87 36 03 

Tel.: +34 952 37 57 51 

info@andalusienradreizen.com 

De reisorganisatie Andalusien Reisen heeft reeds vele jaren ervaring in de toeristische sector 

en in haar aanbod zitten zowel rondreizen, als verblijfsvakanties als begeleide reizen. 

Betreffende de verhuur van fietsen werkt zij samen met bike2malaga 

5.2.1.2 Huurwagen gegevens (zie bijlage 2.1 en 2.2) 

Minibus 1: fietsers 

Type huurwagen VW-Transporter of gelijkwaardig 

Inclusief trailer voor 9 tot 10 fietsen 

Capaciteit 9 personen 

1 stuk bagage en 1 stuk handbagage per 

persoon. 

Prijs 980,00 euro 

Inbegrepen - Inclusief trailer voor 9 tot 10 fietsen 

- Inclusief chauffeur 

Niet inbegrepen Bijkomende kosten zoals benzine, parking, 

accommodatie voor de chauffeur,… 

Voorwaarden - Prijs voor 9 dagen 

- De betaling kan gebeuren via een 

overschrijving of via de creditcard 

(Mastercard, visa). Er wordt een 

voorschot gevraagd van 20% en het 

resterende saldo moet 30 dagen voor 

vertrek betaald worden.  

Minibus 2: partners 

Type huurwagen Nissan Primastar of gelijkwaardig 

Capaciteit 9 personen 

1 stuk bagage en 1 stuk handbagage per 

persoon. 

mailto:info@andalusienradreizen.com
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Prijs 460,00 euro 

Inbegrepen - Volledige dekking 

- Geen kilometerbeperking 

Niet inbegrepen Bijkomende kosten zoals benzine en parking. 

Voorwaarden - Prijs voor 9 dagen 

- Deze wagen kan door gelijk wie met 

een geldig rijbewijs bestuurd 

worden.  

- De betaling kan gebeuren via een 

overschrijving of via de creditcard 

(Mastercard, visa). Er wordt een 

voorschot gevraagd van 20% en het 

resterende saldo moet 30 dagen voor 

vertrek betaald worden.  

- De minimumleeftijd is 21 jaar. Voor 

bestuurders tussen de 21 en de 25 

jaar geldt een toeslag.  

Tabel 8 Gegevens huurwagens 

Voor het transport naar de luchthaven op de laatste dag zullen via het hotel taxi’s geregeld 

worden. Een taxi kost ongeveer 12,00 à 15,00 euro. 

5.2.1.3 Analyse van het transportmiddel 

Duur 10 dagen 

Routing Málaga – Granada – Córdoba – Sevilla – 

Málaga 

Technische bijstand Minibus 1 dient als volgwagen en deze staat 

altijd klaar indien iemand van de fietst wenst 

te stappen.  

Servicepunten Helmen, automatische pedalen, 

bagagedragers, stuur-en zadelzakken, 

kinderzitjes, comfortzadels en 

zendontvangapparaten zijn gratis 

beschikbaar. Tegen een kleine vergoeding 

zijn ook snacks, energie- en mueslirepen, 

vers fruit, isotone dranken bij hen 

verkrijgbaar.  

Formaliteiten en documenten De bestuurder van de tweede huurwagen 

moet in het bezit zijn van een geldig 

rijbewijs. 
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Kosten Huurwagen 1: 980,00 euro 

Huurwagen 2:460,00 euro 

Plaats van pick-up Málaga Costa del Sol Airport 

Plaats van drop-off Hotel Barceló Málaga 

Tabel 9 Analyse van het transportmiddel: huurwagen 

5.2.1.4 Motivatie 

Het transport ter plaatste is bij deze reis noodzakelijk. Aangezien de fietsers en partners een 

verschillend programma volgen is het onmogelijk om 1 autocar te huren voor de reis. 

Bijgevolg had ik dus de keuze tussen het huren van twee minibussen bij een 

verhuurmaatschappij vanuit België of bij een lokale autocarmaatschappij. De reden waarom 

ik voor een huurwagen gekozen heb, is omwille van de flexibiliteit die deze biedt. Het enige 

nadeel is dat bij de huurwagen ook de transfer van de chauffeur van België naar Málaga en 

terug betaald moet worden. Bij een gewone autocarmaatschappij beschik ik echter niet over 

de zekerheid dat het personeel over de nodige kennis en bekwaamheid beschikt om fietsers 

tijdens de etappes te begeleiden.  

Ter vergelijking heb ik een prijsaanvraag (zie bijlage 3) gedaan bij de autocarmaatschappij 

‘Viaja en Minibus’. Hierbij kreeg ik de volgende prijzen. 

- 2050 euro + 10% BTW voor de minibus voor de fietsers 

- 2440 euro + 10% BTW voor de minibus voor de partners 

Ook deed ik prijsaanvraag (zie bijlage 4.1 en 4.2) bij SunnyCars en hierbij kreeg ik 

aantrekkelijke prijzen, namelijk 643,00 euro per persoon. Echter zijn deze 9-persoons 

minibussen te klein om de passagiers samen met hun bagage en fietsen te vervoeren. Ook is 

het gebruik van een trailer niet mogelijk omdat de huurwagens bij Sunnycars niet voorzien 

zijn van een trekhaak.  

Hierna deed ik prijsaanvragen bij verschillende fietsorganisaties in Andalusië (zie bijlage 5 en 

6). Deze hadden echter geen aanbod meer wegens hoogseizoen voor de fietsvakanties. 

Uiteindelijk kwam ik dan via bike2malaga bij Andalusien Reisen terecht. Omwille van zijn 

beschikbaarheid en zijn complete service met twee huurwagens, een chauffeur en de 

huurfietsen werd er gekozen om met Andalusien Reisen te werken.  

5.2.2 Fietsen 

Fietsers kunnen de reis met hun eigen fiets volbrengen. Er wordt aan de reizigers ook de 

mogelijkheid geboden om een fiets ter plaatse te huren.  
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5.2.2.1 Aspecten en gegevens  

Bike2malaga 

Calle Vendeja 6 

29001 Málaga 

Tel.: +34 951 25 22 64 

Tel.: +34 650 67 70 63 

info@bike2malaga.com  

Bike2malaga verhuurt fietsen, voertuigen en aanhangwagens voor actieve vakanties in 

Andalusië. Ze bieden ook enkele tours in en rond Málaga en verschillende soorten services 

zoals ophaal-en wegbrengservice en transport van fietsen aan.  

5.2.2.2 Gegevens fietsen 

Soort fiets Racefiets 

Type Volant 30 van Genesis 

 

Figuur 17 Volant 30 (naar Andalusien Reisen, 2014) 

Maten 50, 52, 54, 56, 58, 60 

Frame 6069 ALX-9 Double Butted Alloy w/ XX44 

Oversize HT 

Vork 1 1/8" alloy steerer w/ carbon legs 

Stuurkop Prestine PT-1808H 1-1/8" Internal for 44mm 

ID HT 

Versnellingen Shimano 105 10spd ST-5700 

Voorschakeling Shimano 105 RD-5700 10sp 

Achterschakeling Shimano 105 FD-5700 

Kettingset Shimano FC-R565 Compact 50/34T 

Kamwiel Shimano Hollowtech II 

Ketting Shimano 105 CN-5701 10spd 

Vrijwiel Shimano Tiagra CS-4600 10spd 12/28T 

Naven Shimano 105 HB-5700 / FH-5700 

mailto:info@bike2malaga.com
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Velgen DT Swiss R 450 32H 

Remmen Shimano 105 BR-5700 

Remhendel Shimano 105 ST-5700 

Tabel 10 Gegevens fietsen 

5.2.2.3 Prijs en voorwaarden 

155,00 euro per fiets voor 9 dagen (zie bijlage 2.1).  

Van elke fietser moet de juiste fietsmaat en fietspositionering op voorhand doorgegeven 

worden.  

5.2.2.4 Motivatie 

Voor dit type fietsvakantie zijn racefietsen noodzakelijk. Er werd voor dit verhuurbedrijf 

gekozen omwille van dezelfde redenen zoals vermeld bij de motivatie betreffende het 

transport ter plaatse.  

5.2.2.5 GPS 

Gedurende de reis zullen de fietsers de routes volgen die op een GPS worden aangegeven. 

Deze fietsroutes werden vooraf uitgewerkt in het Garmin Basecamp systeem. Ik heb gekozen 

om de GPS’en te huren bij gps4rent.be  

Aspecten en gegevens 

GPS4rent 

Th. Donnéstraat 33 

3540 HERK DE STAD 

Tel.: +32 13 44 37 25 

Fax: +32 13 46 20 17 

info@gps4rent.be  

gps4rent is een jong bedrijf dat sinds 2008 GPS-systemen verhuurt aan zowel bedrijven als 

particulieren.  

Gegevens GPS 

De huur betreft Garmin Edge 810 fiets GPS-toestellen. Dit zijn toestellen met 2.6” 

touchscreen, voorzien van Benelux of EU fietskaarten. De GPS kan gekoppeld worden aan 

een PC met zowel Windows als Mac besturing. Tot slot beschikt de GPS ook over tot 15 uur 

batterij en is er een aansluiting voor microSD cards en USB-aansluiting.  

Prijs en voorwaarden  

De huurprijs voor de reisperiode bedraagt 26,00 euro per toestel (zie bijlage 7).  

Inbegrepen in de prijs 

In de prijs zit de huur van de GPS, de fietshouder en een AC-adapter inbegrepen.  

mailto:info@gps4rent.be
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Voorwaarden  

- Er geldt een waarborg van 300,00 euro voor de huur van alle GPS’en.  

- Er is geen verzekering mogelijk bij de huur van de toestellen. Indien er schade aan de 

toestellen is toegebracht wordt de huurder aansprakelijk gesteld.  

- De schade aan de behuizing en scherm van het toestel, de schade die voorkomt uit 

nalatigheid door de huurder, de schade die opzettelijk werd aangebracht en het niet 

of niet op tijd inleveren van de GPS en zijn toebehoren is ten laste van de huurder.  

- Bij het ophalen van de GPS’en moet een geldig Belgische identiteitskaart worden 

meegebracht. 

- Bij een huur die eindigt in het weekend moeten de GPS’en worden teruggebracht op 

maandag voor 14.00 uur.  

Motivatie 

De huur van GPS-systemen is noodzakelijk omdat de fietsers de vooraf uitgewerkte 

fietsroutes gemakkelijk moeten kunnen volgen.  

Ik koos voor de huur van de fiets GPS-systemen voor GPS4rent.be nadat ik prijs bij dit bedrijf, 

maar ook bij Waypoint Leuven had gevraagd (zie bijlage 8). Bij Waypoint Leuven werd er mij 

voor 44,00 euro per toestel Dakota 20 GPS-systemen aangeboden. Deze zijn voorzien van de 

BeNeLux en City Navigator Europa kaart. De Europa kaart is echter niet voorzien van kleine 

fietspaden en bospaden. Hierdoor kan er geen risico worden genomen dat bepaalde wegen 

niet aangeduid zullen worden. Bijgevolg is het aanbod van GPS4rent dus interessanter.  

5.3 Accommodatie 

De gekozen hotels zijn misschien niet de hotels met de meeste charme, maar dit wordt 

ruimschoots goedgemaakt met de charme van de bezienswaardigheden in alle steden van 

dit programma. De hotels werden in de eerste plaats gekozen omwille van de aanwezigheid 

van een garage voor de fietsen. Dit is namelijk een must om diefstal zo veel mogelijk uit te 

sluiten mede omdat voor een fietser zijn fiets een zeer waardevol bezit is. Daarnaast moeten 

het comfortabele hotels zijn die groepen kunnen ontvangen. Met het oog op de fietstochten 

is een uitgebreid ontbijtbuffet en de aanwezigheid van een zwembad, sauna of wellness ook 

een must. Ten slotte werd er ook rekening gehouden met de afstanden van de verschillende 

hotels tot het centrum en de wegen. Er werd geopteerd om op elke plaats minstens 2 keer 

te overnachten.  

5.3.1 Hotel Monte Málaga 

Hotel Monte Málaga 

Classificatie 4 sterren **** 

Gegevens Paseo Marítimo Antonio Machado 10 

CO 29002 MÁLAGA 

Tel.: + 34 952 04 60 00 
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Fax: +34 952 04 60 05  

montemalaga@hotelesmonte.com 

Tabel 11 Gegevens Hotel Monte Málaga 

5.3.1.1 Ligging 

Monte Málaga is gelegen in het zuidwesten van de stad Málaga. Het hotel bevindt zich in het 

havengebied op korte afstand van het strand en kijkt bijgevolg uit over zee. Daarnaast is het 

hotel vlakbij het centrum van Málaga gelegen. 

 

Figuur 18 Ligging Hotel Monte Málaga (uit Google, 2014) 

5.3.1.2 Bereikbaarheid 

Vanuit Málaga Costa del Sol Airport kan je hotel Monte Málaga vlot bereiken met de auto. 

Hiervoor neemt u bij het verlaten van de luchthaven de Calle Comandante García M. Hierna 

rijdt u op de Avenida Velázquez/MA-21 in de richting van Benalmádena/Algeciras/Cádiz. U 

neemt afrit 7 voor de A-357 richting Cártama/Ciudad de la Justicia/Centro urbano. Volg 

richting Avenida Andalucía. U neemt de Avenida de Blas Infante, hierna blijft u volgen op de 

Avenida Andalucía. U slaat rechts af naar de Alameda Colón en hierna opnieuw rechts naar 

de Avenida Manuel Agustín Heredia. Zo komt u uiteindelijk op uw bestemming in de Paseo 

Maritimo Antonio Machado. 

5.3.1.3 Kamers 

Hotel Monte Málaga beschikt over 179 kamers waarvan 170 standaard kamers. De 8 Junior 

suites zijn voorzien van een Hydro massage en bad en terras. Daarnaast is er nog een Suite 

die over een badkamer met Jacuzzi en sauna beschikt. De meeste kamers van het hotel 

hebben zeezicht.  

mailto:montemalaga@hotelesmonte.com
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De gasten hebben de keuze tussen single rooms, double rooms (met twee-

eenpersoonsbedden of een dubbel bed) en triple rooms (dubbel bed met extra bed). 

Kinderbedjes staan gratis ter beschikking van de klant. Daarnaast zijn 2 kamers in het hotel 

aangepast voor personen met beperkte mobiliteit. In 30% van de kamers in het Monte 

Málaga mag gerookt worden, reizigers moeten dit op voorhand melden indien zij een 

Smoking Room wensen.  

Faciliteiten op de kamer: 

- Airco en verwarming  

- Gratis Wi-Fi  

- High security magnetisch slot 

- Flat screen TV 

- Digitale satellietschotel 

- Gratis kluisje 

- Telefoon 

- Minibar  

- Kussenmenu: keuze aan soort hoofdkussen. 

- Haardroger 

- Vergrotende spiegel in de badkamer 

- Kwalitatief badlinnen 

- Laundry-service (betalend) 

5.3.1.4 Faciliteiten 

Het hotel biedt gratis Wi-Fi in het hele hotel aan. De lobby is voorzien van een lees-en TV-

kamer, uitgerust met comfortabele zetels en tafels voor spelletjes.  

In het hotel bevindt zich een fitness met hometrainers, loopband en step. Daarnaast is er 

een zoutwater zwembad, verwarmd en overdekt in de winter en een jacuzzi. De relax ruimte 

is voorzien met verschillende douches, Turks bad, Finse sauna en thermische ligstoelen. Er is 

ook een aanbod aan therapeutische en ontspannend massages. Hotel Monte Málaga heeft 

een Business-center met gratis computer en printer verbonden met internet ter beschikking. 

Er zijn 8 vergaderruimtes met een maximum capaciteit van 450 personen. Aan de technische 

behoeften voor zakelijke evenementen wordt voldaan met behulp van videoprojectie, 

computer, scherm en geluidsinstallatie.  

Het ontbijtbuffet met vers brood, fruit en andere producten loopt dagelijks tussen 07.00-

11.00 uur. Tevens beschikt het hotel over een bar/cafetaria voor ontbijt, lunch of 

avondmaal.  

De garage is betalend en beschikt over 60 parkeerplaatsen. De toegangsafmetingen  

 zijn 1,99 m hoog en 5,65 m breed. 
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5.3.1.5 Speciale aspecten 

Dit hotel is één van de eerste ecologische hotels in Spanje. Zo beschikt het hotel over 

zonnepanelen en een beter en natuurlijk ventilatiesysteem. Daarnaast beschikken de meeste 

kamers over zeezicht. 

5.3.1.6 Motivatie 

Het hotel is ideaal gelegen voor de start van deze reis. De haven, het strand en het centrum 

van Málaga zijn vlot te voet bereikbaar. Ook de snelweg is vlot vanuit het hotel bereikbaar 

voor aankomst en vertrek. Het hotel zelf is groot genoeg om groepen te kunnen ontvangen. 

Daarnaast biedt het een uitgebreid ontbijtbuffet met verse producten wat belangrijk is voor 

de maaltijd van de fietsers. Tot slot beschikt het hotel ook over een fitness en wellness ter 

aanvulling van de totaalbeleving voor een geslaagd fietsverblijf.  

5.3.2 Hotel Macià Real de la Alhambra 

Hotel Macià Real de la Alhambra 

Classificatie 4 sterren **** 

Gegevens Mirador Del Genil 2 

18008 GRANADA 

Tel.: +34 958 21 66 93 

Fax: + 34 958 22 49 65 

reservasreal@maciahoteles.com 

Tabel 12 Gegevens Hotel Macià Real de la Alhambra 

5.3.2.1 Ligging  

Hotel Real de la Alhambra is op ongeveer 10 minuten van het Alhambra en aan de 

toegangspoort tot de Sierra Nevada gelegen. Het centrum van Granada is vanuit het hotel 

gemakkelijk te bereiken. 
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Figuur 19 Ligging hotel Macià Real de la Alhambra (uit Google, 2014) 

5.3.2.2 Bereikbaarheid 

Bij het bereiken van Granada volgt u de A-44. Daar neemt u afslag 132 richting Armilla. U 

blijft links rijden door te volgen richting Ronda Sur/Sierra Nevada/Alhambra. Ook hierna 

blijft u links volgen richting Av. Santa María de la Alhambra. Op de rotonde neemt u de 

tweede afslag in dezelfde richting. U bereikt het hotel door rechts af te slaan in de Calle 

Mirador Del Genil.  

5.3.2.3 Kamers 

Hotel Macià Real de la Alhambra beschikt over 185 kamers. Naast de standaardkamers zijn 

er ook suites, communicerende kamers en kamers voor mensen met beperkte mobiliteit. De 

kamers met een terras zijn voorzien van een ligstoel, een tafel en stoelen. 

Faciliteiten op de kamer: 

- TV met plasmascherm 

- Gratis WIFI 

- Telefoon 

- Kluisje 

- Airco en verwarmingssysteem  

- Radio 

- Minibar 

- Haardroger 

5.3.2.4 Faciliteiten 

Het hotel beschikt over enkele groene zones, zo zijn er verscheidene tuinen. In het zwembad 

bevindt zich een Arabische spa met een warmwater en koudwater zwembad, Jacuzzi, 

stoombad, cryotherapie, Jet shower, massagemogelijkheid en een barbier. Daarnaast 
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beschikt het hotel ook over een buitenzwembad, een zonnecentrum en een kapper. Macià 

Real de la Alhambra biedt zijn gasten ook esthetische en anti-stress behandelingen aan en 

beschikt over een laundry-service en stomerij.  

Het Business-center beschikt over internetcabines en faxmogelijkheden. Er zijn verscheidene 

vergaderruimtes met een totale capaciteit van 600 personen. Deze ruimtes zijn voorzien van 

scherm, projectiemogelijkheden, retroprojector, slides, bord, telefoon, video, ober service 

en internet. Ook biedt het hotel een Money exchange service aan.  

In het hotel kan men genieten van het uitgebreid ontbijtbuffet en er is tevens een 

bar/cafetaria en een gastronomisch restaurant.  

Het hotel beschikt over een garage met eigen busparking. Indien de busparking volzet is, 

helpt het hotel bij het zoeken naar een nabijgelegen private parking. Daarnaast is er vanuit 

het hotel een dagelijkse gratis bus transfer service tot het centrum.  

Tot slot biedt Macià Real de la Alhambra zijn klanten nog medische service, 

autoverhuurarrangementen en bijstand bij het reserveren van bezoeken tot het Alhambra 

aan.  

5.3.2.5 Speciale aspecten 

Alle kamers van dit hotel zijn met oog voor details ontworpen en het comfort is aangepast 

aan de laatste technologieën. Het hotel is ideaal gelegen om de Sierra Nevada en het 

Alhambra te bezoeken. 

De spa met zijn Arabische baden of het “Comares Palace” danken hun naam aan de baden 

van het Alhambra. Zij zijn er een getrouwe replica van zodat het aanvoelt alsof ze het net 

echt zijn.  

5.3.2.6 Motivatie 

Er werd voor Macià Real de la Alhambra geopteerd omwille van verschillende aspecten. Het 

hotel is vlot bereikbaar zowel vanop de snelweg als vanuit het centrum van Granada. 

Daarnaast is het vlakbij het Alhambra en de Sierra Nevada gelegen. Het hotel is groot genoeg 

om groepen te ontvangen, maar biedt desondanks een aangename, intiemere sfeer. Het is 

een mooi modern hotel dat zowel aan de wensen van de fietsers (uitgebreid ontbijtbuffet en 

wellness) als aan de wensen van de partner (faciliteiten, kwalitatief hotel, vlotte 

bereikbaarheid i.v.m. programma) kan voldoen. Tot slot kunnen de fietsen hier gratis in een 

ruimte achter de receptie geplaatst worden. Het hotel is namelijk gewoon om fietsgroepen 

te ontvangen.  
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5.3.3 Hotel Macià Alfaros 

Hotel Macià Alfaros 

 

Figuur 20 Hotel Macià Alfaros (naar Angel To, 2007) 

Classificatie 4 sterren **** 

Gegevens Calle Alfaros 18 

14001 CÓRDOBA 

Tel.: +34 957 49 19 20 

Fax: + 34 957 49 22 10 

alfaros@maciahoteles.com 

Tabel 13 Gegevens Hotel Macià Alfaros 

5.3.3.1 Ligging 

Macià Alfaros is gelegen in het historisch, commercieel en administratief stadscentrum van 

Córdoba. Het hotel ligt vlakbij de restanten van de voorpoort van de Romeinse muren die de 

oorspronkelijke stad van Axarquía begrensden. De Mezquita en de Joodse wijk liggen op 

slechts 10 minuten van het hotel.  
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Figuur 21 Ligging Macià Alfaros (naar Google, 2014) 

5.3.3.2 Bereikbaarheid 

Met de auto bereikt u hotel Marcià Alfaros vanuit de N-432 richting Córdoba. Op de rotonde 

neemt u de tweede afslag richting Calle Ctra. de Castro/ Ctra. de Castro/ A-431. U volgt 

verder de Avenida Conde de Vallellano. Op de rotonde neemt u de eerste afslag richting 

Glorieta Cruz Roja en u volgt voor de Paseo de la Victoria. U draait rechts af voor de Avenida 

Ronda de los Tejares. U volgt voor de Plaza de Colón. Daar slaat u rechts af naar Plaza Puerta 

del Rincón en u blijft volgen tot Calle Aflaros.  

5.3.3.3 Kamers 

Hotel Macià Alafaros beschikt over 144 kamers, dit zijn standaardkamers en suites. Enkele 

kamers beschikken over een terras. 

Faciliteiten op de kamer: 

- Airconditioning 

- Minibar 

- Gratis WIFI 

- Satelliet televisie 

- Haardroger 

- Telefoon 

- Kluis 

5.3.3.4 Faciliteiten 

Hotel Macià Alfaros beschikt over het restaurant los Alarifes met een capaciteit tot 180 

personen. Hier kunt u genieten van zowel het ontbijtbuffet als een gastronomische maaltijd. 

Het restaurant biedt speciale menu’s aan voor kinderen en voor diëten.  
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In het hotel bevindt zich ook een zwembad in Arabische stijl en enkele patio’s. Daarnaast zijn 

er ook 9 vergaderruimtes met een totaalcapaciteit van 300 personen. Het hotel biedt ook de 

mogelijkheid om te faxen of e-mails te verzenden en heeft een laundry, dry cleaning en 

dokter assistentie service. Ten slotte beschikt het hotel ook over een eigen garage.  

5.3.3.5 Speciale aspecten 

In het traditionele gebouw van het hotel kan men veel elementen terugvinden die 

herinneren aan de artistieke manifestaties van het Moorse Al-Andalus zoals tegels, bogen en 

zuilen. Deze elementen herinneren aan de oorsprong van de stad. 

5.3.3.6 Motivatie 

Er wordt voor dit hotel gekozen omwille van zijn centrale ligging, vlotte bereikbaarheid en 

faciliteiten. Vanuit het hotel zijn alle hoogtepunten van de stad vlot te voet bereikbaar. U 

kan er genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en van het zwembad. Daarnaast heeft dit 

hotel een meer streek typisch karakter dan de andere hotels in het reisprogramma. Op die 

manier wordt er een beetje variatie in de karakteristiek van de hotels tijdens de reis 

gebracht. Tot slot mogen in dit hotel de fietsen naar de kamer meegenomen worden. 

5.3.4 Hotel Sevilla Center 

Hotel Sevilla Center 

Classificatie 4 sterren **** 

Gegevens Avenida de la Buhaira 24 

41018 SEVILLA 

Tel.: +34 958 21 59 69 

marketing@hotelescenter.es  

Tabel 14 Gegevens Hotel Sevilla Center 

5.3.4.1 Ligging  

Hotel Sevilla Center is gelegen in het hart van Sevilla, op slechts enkele minuten wandelen 

van het historisch centrum van de stad. Zo is de Plaza de España in een goede tien minuten 

wandelen vlot bereikbaar en wordt het hotel omgeven door de Jardines de la Buhaira 

mailto:marketing@hotelescenter.es
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Figuur 22 Ligging Hotel Sevilla center (naar Google, 2014) 

5.3.4.2 Bereikbaarheid 

Vanaf de A-4 bereikt u Hotel Sevilla Center door de afslag 537 richting Avenida Kansas City/ 

Ronda Urb. Norte/ E-803/ A-66/ Mérida/Sevilla Centro Ciudad te nemen. Hierna voegt u in 

op de Avenida Kansas City. U neemt op de rotonde de 3de afslag naar Calle Pablo Picasso. Sla 

hierna rechts af op de Avenida de la Buharia. Tot slot slaat u links af om op de Avenida de la 

buharia te blijven.  

5.3.4.3 Kamers 

Hotel Sevilla Center beschikt over 233 ruime en elegante kamers, waarvan 4 Junior Suites. 

Op de exclusieve verdieping is nog een luxueuze Presidential Suite gelegen. De kamers 

hebben elk moderne en functionele voorzieningen en een mooi design. Kamers zijn uitgerust 

met één dubbel bed of twee enkele bedden.  

Faciliteiten op de kamer: 

- Airconditioning 

- Centrale verwarming 

- Voicemail 

- Wekker 

- Surround sound 

- Satelliet en kabel televisie 

- ADSL internetverbinding 

- Minibar 
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5.3.4.4 Faciliteiten 

Het panoramisch restaurant Al-Zagal biedt zijn gasten de perfecte combinatie van de lokale 

keuken en nationale en internationale gerechten. Men kan er lunchen tussen 13.30 en 15.30 

uur en dineren van 21.00 tot 23.30 uur. 

Daarnaast kunnen gasten ‘s morgens genieten van het uitgebreide ontbijtbuffet. Dit vindt 

plaats van maandag tot vrijdag tussen 07.00 en 10.30 uur en op zaterdag en zondag tussen 

07.00 tot 11.00 uur. Ook zijn er twee cafetaria’s, één voor de zomer en één voor de winter 

gelegen op het ‘pool’s terrace’. Ten slotte is er nog de Lobby bar en de Piano bar. 

Het hotel beschikt over een Business Center en vijf vergaderruimtes met een totaalcapaciteit 

van 300 personen. Deze vergaderruimtes zijn voorzien van computers, geluidssysteem en 

podia. Daarnaast zijn er ook nog LED schermen, een diaprojector, een laser, video 

conferencing en vertaalapparatuur als extra dienst ter beschikking van de klant.  

In het hotel bevindt zich ook een buitenzwembad met bar-service, een fitness room, een 

zonnecentrum, een sauna en Jacuzzi en een eigen parking. In het hotel bevinden zich ten 

slotte 2 exclusieve verdiepingen met Club Center voor de VIP klanten. 

5.3.4.5 Speciale aspecten 

Vanuit het restaurant Al-Zagal heeft u een panoramisch zicht over Sevilla. 

5.3.4.6 Motivatie 

Er werd voor dit hotel gekozen omwille van zijn capaciteit en faciliteiten. Ook hier kan de 

reiziger weer genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet, wellness faciliteiten en een 

uitstekend restaurant. Daarnaast geniet ook dit hotel van een goede bereikbaarheid en een 

goede ligging ten opzichte van het programma. Het hotel beschikt over een afgesloten privé 

parking waar de fietsen veilig achtergelaten kunnen worden.  

5.3.5 Hotel Barceló Málaga 

Hotel Barceló Málaga 

 

Figuur 23 Hotel Barceló Málaga (naar El próximo viaje / Victoriamdq, 2011) 
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Classificatie 4 sterren **** 

Gegevens C/ Héroe de Sostoa 2 Estacion Vialia Maria 

Zambrano 

29002 MÁLAGA 

Tel.: +34 952 047 494 

Fax: +34 952 314 065 

malaga@barcelo.com 

Tabel 15 Gegevens Hotel Barceló Málaga 

5.3.5.1 Ligging 

Het Barceló Málaga hotel is gelegen naast het AVE station en heeft hiertoe bijgevolg directe 

toegang. Het geniet van een ideale locatie tussen het oude centrum en de kustboulevard van 

Málaga. In slechts 15 minuten bereikt men het oude centrum met zijn vele 

bezienswaardigheden. Dankzij zijn ligging vlakbij de pier van Málaga kan men genieten van 

de restaurants, bars en pubs die er talrijk aanwezig zijn.  

 

Figuur 24 Ligging Hotel Barceló Málaga (naar Google, 2014) 

5.3.5.2 Bereikbaarheid 

Vanuit het hotel zijn zowel het centrum, de luchthaven, de snelwegen als de kust vlot 

bereikbaar. 

Om het hotel te bereiken vanop de A-357 volgt u richting Centro urbano en hierna richting 

Avenida de José Ortega y Gasset. Bij het binnenrijden van Málaga moet u op de rotonde 

Plaza de la Cruz del Humilladero de twee afslag nemen naar Calle Santa Marta, hierna slaat u 

mailto:malaga@barcelo.com
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links af op Calle de la Union, rechts op Puente Juan Pablo II, rechts op Calle Héroe de Sostoa 

en uiteindelijk links op de Calle Goya.  

Vanuit het hotel bereikt u de luchthaven door de MA-21 te volgen. Hierna volgt u op de Calle 

Comandante García M en zo bereikt u de luchthaven.  

5.3.5.3 Kamers 

Het Barceló Málaga hotel beschikt over 221 kamers verdeeld over 8 verdiepingen. Deze 

designkamers zijn modern, comfortabel en uitgerust met foto’s van Málaga. Het hotel heeft 

Superior kamers, Triple kamers, familiekamers, 5 Deluxe kamers, Junior suites en 5 Junior 

Deluxe suites. De triple kamers hebben een capaciteit voor 3 volwassenen of 2 volwassenen 

en een kind tot 12 jaar. De familiekamers bestaan uit twee aangrenzende kamers. De vijf 

Deluxe kamers hebben bovendien een aparte werkruimte en beschikken over zowel een bad 

als een douche met Hydro massage. In de Junior Suites kunt u genieten van maximaal 

comfort met een modern design. De Junior Deluxe Suites zijn moderne kamers met 

afzonderlijke lounge, toilet en badkamer. De badkamer beschikt over zowel een dubbele 

douche als een bad met Hydro massage.  

De Superior kamers hebben een grootte van 20,80 m². De faciliteiten op de kamer zijn: 

- Minibar 

- Warmteregeling 

- Gratis safe voor laptops 

- Kussenmenu 

- Relaxatie zetels 

- Gratis Wi-Fi internet connectie  

- Satelliet TV met plasmascherm 

- Volledig uitgeruste badkamer 

- Douche met Hydro massage of een standaard bad 

- 1 bed (2m) of 2 bedden 

5.3.5.4 Faciliteiten 

Het hotel beschikt over een gratis fitness uitgerust met sauna en ultramoderne 

fitnessapparaten. Het congrescentrum van het hotel heeft zijn 1500 m² ruimte verdeeld over 

16 ruimtes met een capaciteit van 700 personen. De ruimtes zijn uitgerust met de laatste 

technologieën. Daarnaast zijn deze ruimtes ook modulair. Het hotel kan ook banketten 

aanbieden tot 400 personen. Daarnaast beschikt het hotel ook over een eigen parking (mits 

toeslag), een wisselkantoor en een laundry service. Reizigers kunnen in het hotel ook verder 

geholpen worden voor toeristische informatie, autoverhuur, ticketverkoop en het uitprinten 

van E-tickets.  

In Barceló Málaga bevindt zich het El Andén restaurant. Hier biedt men met ‘Barceló Healthy 

Gourmet’ goed eten en drinken van de hoogste gastronomische kwaliteit, samen de meest 

gezonde optie. Hun gastronomisch menu heeft een zeer laag caloriegehalte. Het restaurant 

is geopend van maandag tot zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur en tussen 20.00 en 23.00 uur. 
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In het B-Delicious Restaurant kunt u terecht voor een uitgebreid ontbijtbuffet. Het buffet 

loopt van maandag tot vrijdag tussen 07.00 en 10.30 uur en in het weekend van 07.30 tot 

11.00 uur. De B-Lounge bar biedt met zijn design de perfecte achtergrond voor een drankje 

of een cocktail. De B-Lounge heeft ook een terrace-cocktail bar. Hier kan men van ’s middags 

tot 2 uur ’s ochtends genieten van een selectie cocktails en aperitieven. Ten slotte is er nog 

Aperitivi. Hier kan men elke vrijdag tussen 20.00 en 22.00 uur terecht. Het Aperitivi biedt 

een gevarieerd buffet van koude hapjes samen met een drankje.  

5.3.5.5 Speciale aspecten 

Het hotel is geselecteerd als één van de top tien designhotels door Trivago reizigers. Het 

hotel heeft een impressionante lobby met een glijbaan die ervoor zorgt dat gasten 

onmiddellijk van de eerste verdieping naar de B-Lounge kunnen. Het restaurant El Andén 

biedt het Barceló Healthy Gourmet concept aan. Dit bestaat uit eten met een laag 

caloriegehalte. Barceló Málaga ontving ook voor het tweede jaar op rij de TripAdvisor 

Certificate of Excellence. Deze award wordt alleen uitgereikt aan de beste hotels gebaseerd 

op de mening van TripAdvisor gebruikers.  

5.3.5.6 Motivatie 

Ik heb voor dit hotel gekozen in de eerste plaats omwille van zijn uitstraling. Op deze manier 

zit er ook een mooi design hotel in het aanbod. Daarnaast is het hotel centraal gelegen en is 

de snelweg en bijgevolg de luchthaven vlot bereikbaar. Omwille van zijn centrale ligging 

hoeven de reizigers ook niet ver te wandelen om het centrum van Málaga te bereiken. 

Bovendien kunnen de reizigers in dit hotel weer terecht voor een uitgebreid ontbijtbuffet en 

wellness faciliteiten.  

5.4 Programma Fietsers 

Voor de fietsers staan er 6 fietsroutes op het programma die hen indien van toepassing zo 

dicht mogelijk bij hun verblijfplaats brengen. Deze fietsroutes staan in het teken van de 

Ronde van Spanje. Hiervoor werd er rekening gehouden met de Vuelta routes van ongeveer 

de laatste 10 jaar. Tijdens de reis krijgt elke fietser een GPS. Via het Basecamp systeem 

worden de routes in de Garmin GPS geladen. Bovendien krijgen de fietsers de hoogtemeters 

van elke route. De routes, hoogtemeters en achtergrondinformatie zullen meegedeeld 

worden in een routeboekje, dat alle fietsers tijdens de reis meekrijgen.  
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5.4.1 Dag 1: vrijdag 2 mei 2014  

5.4.1.1 Route: Málaga 27,4 km (zie bijlage 25) 

 

Figuur 25 Fietsroute Vuelta 1 (naar Garmin BaseCamp, 2013) 

Plaats Afstand Duur 

Hotel Monte Málaga 0,0 km 00.00 uur 

Rotonde Glorieta Del Once 

de Marzo 

4,0 km 00.10 uur 

Alameda Principal 9,4 km 00.32 uur 

Paseo Maritimo de Pablo 

Ruiz Picasso  

11,6 km 00.41 uur 

Avenida de Manuel Gorria 17,5 km 01.03 uur 

Avenida Carlos Haya 22,8 km 01.22 uur 
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Calle de la Hoz 25,8 km 01.31 uur 

Hotel Monte Málaga 27,4 km 01.38 uur 

Tabel 16 Afstand en duur Vuelta 1 

5.4.1.2 Hoogtemeters 

 

Figuur 26 Hoogtemeters Vuelta 1 Schneider A. (2003-2013). gpsvisualizer.com 

5.4.1.3 Achtergrondinformatie Vuelta 

Málaga werd al meerdere malen gebruikt als vertrek of aankomst van de Vuelta-etappes. In 

2010 was het kasteel van Gibralfaro in Málaga de aankomst van de 3de etappe, een bergrit 

met vertrek in Marbella. Deze rit werd door de Belg Philippe Gilbert gewonnen. De volgende 

dag was Málaga dan ook het vertrekpunt van etappe 4: Málaga – Valdepeñas de Jaén. In 

2006 was Málaga de achtergrond van de eerste rit. Deze ploegentijdrit werd gewonnen door 

de Duitser Erik Zabel. De volgende dag stond Málaga – Córdoba op het programma. Ook in 

2004 en 2002 werd er gereden vanuit en naar Málaga.  
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5.4.2 Dag 2: zaterdag 3 mei 2014 

5.4.2.1 Route Rincón de la Victoria – Alhama de Granada 76,8 km (zie bijlage 26) 

 

Figuur 27 Fietsroute Vuelta (naar Garmin BaseCamp, 2013) 

Plaats Afstand Duur 

Centro Comercial Rincón de 

la Victoria 

0,0 km 00.00 uur 

Almayate  20 km 01.08 uur 

Velez-Málaga 30,8 km 01.36 uur 

Trapiche 32,5 km 01.41 uur 

Viñuela 41 km 02.00 uur 

Puente de Don Mañuel 44,6 km 02.13 uur 

Ventas de Zafarraya 56,4 km 02.42 uur 
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Alhama de Granada 76,8 km 03.34 uur 

Tabel 17 Afstand en duur Vuelta 2 

5.4.2.2 Hoogtemeters 

 

28 Hoogtemeters Vuelta 2 ( uit Schneider A., (2003-2013) 

5.4.2.3 Achtergrondinformatie Vuelta 

Malaga – Valdepeñas de Jaén was de 4de etappe van de Ronde van Spanje in het jaar 2010. 

Deze etappe werd gewonnen door de Spanjaard Igor Antón. Philippe Gilbert kwam als 5de 

aan, maar behield zijn rode leiderstrui in het eindklassement. Deze leidersplaats haalde hij 

eerder door de 3de etappe Marbella – Malaga te winnen. 
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5.4.3 Dag 3: zondag 4 mei 2014 

5.4.3.1 Route: Granada – Sierra Nevada/ Pico Veleta 43,20 km (zie bijlage 27) 

 

Figuur 29 Fietsroute Vuelta 3 (Garmin BaseCamp, 2014) 

Plaats Afstand Duur 

Hotel Macià Real de la 

Alhambra 

0,00 km 00.00 uur 

Avenida Santa Maria de la 

Alhambra 

0,48 km 00.01 uur 

Rotonde Avenida Santa 

Maria de la Alhambra 

2,20 km 00.06 uur 

Carretera de Los Filtros 8,40 km 00.45 uur 

A-4026 11,00 km 00.51 uur 

A-40262 14,30 km 01.02 uur 
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A-395 18,60 km 01.12 uur 

A-395 (splitsing) 35,90 km 01.56 uur 

Aankomst A-395 parking 43,20 km 02.15 uur 

Indien gewenst kan de fietser dezelfde route terug naar beneden fietsen. De Pico Veleta kan 

niet volledig tot aan de top bereikt worden aangezien er nog sneeuw zal liggen.  

Tabel 18 Afstand en duur Vuelta 3 

5.4.3.2 Hoogtemeters 

 

Figuur 30 Hoogtemeters Vuelta 3 (uit Adam Schneider, 2003-2013) 

5.4.3.3 Achtergrondinformatie Vuelta 

El Pico Veleta is gelegen in de Sierra Nevada. De top is het tweede hoogste punt van de 

Sierra Nevada en de hoogste weg van Europa. Hier is ook het wintersportgebied Sol y Nieve 

gelegen, wat letterlijk zon en sneeuw betekent. Langs de weg kan men dan ook skiliften zien. 

In de Vuelta van 2004 werd deze 15de etappe gewonnen door Santiago Pérez. Uiteindelijk zal 

deze Spanjaard tweede eindigen in het eindklassement.  

5.4.4 Dag 4: maandag 5 mei 2014 

Vandaag wordt door zowel partners als fietsers hetzelfde programma gevolgd. 
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5.4.5 Dag 5: dinsdag 6 mei 2014 

5.4.5.1 Route: Luque – Córdoba 61,20 km (zie bijlage 28) 

 

Figuur 31 Fietsroute Vuelta 4 (naar Garmin BaseCamp, 2014) 

Plaats Afstand Duur 

Estación de Luque (N-432) 0,00 km 00.00 uur 

N-432 richting Baena 3,50 km 00.10 uur 

Baena 7,00 km 00.20 uur 

Castro del Rio 25,20 km 01.05 uur 

Espejo 33,60 km 01.25 uur 

Santa Cruz 44,80 km 01.55 uur 

Torres Cabrera 53,40 km 02.15 uur 

Aankomst Parking voor 61,20 km 02.35 uur 
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Córdoba (N-342) 

Tabel 19 Afstand en duur Vuelta 4 

5.4.5.2 Hoogtemeters 

 

Figuur 32 Hoogtemeters Vuelta 4 (uit Adam Schneider, 2003-2013) 

5.4.5.3 Achtergrondinformatie Vuelta 

Deze derde etappe van de Ronde van Spanje in 2008 werd gewonnen door Tom Boonen. De 

uiteindelijke winnaar van Vuelta 2008 werd Alberto Contador. Een deel van deze rit werd 

ook gereden in de Vuelta van 2005 en 2003. 

5.4.6 Dag 6: woensdag 7 mei 2014 

Vandaag wordt er zowel door de partners als de fietsers hetzelfde programma gevolgd.  
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5.4.7 Dag 7: donderdag 8 mei 2014 

5.4.7.1 Route: Córdoba – Palma del Río 60,10 km (zie bijlage 29) 

 

Figuur 33 Fietsroute Vuelta 5 (naar Garmin BaseCamp, 2013) 

Plaats Afstand Vermoedelijke tijd 

Guadalquivir Cinemas 

Córdoba  

0 km 00.00 u. 

Almodovar del Rio 27.3 km 01.13 u. 

Posadas 33.2 km 01.30 u. 

Palma del Río 60 km 02.36 u.  

Tabel 20 Afstand en duur Vuelta 5 
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5.4.7.2 Hoogtemeters 

 

34 Hoogtemeters Vuelta 5 (naar Schneider A., 2003-2013) 

5.4.7.3 Achtergrondinformatie Vuelta 

Deze 9de rit uit de Vuelta van 2002 werd gewonnen door de Spanjaard Pablo Lastras Garcia. 

5.4.8 Dag 8: vrijdag 9 mei 2014 

Vandaag wordt er zowel door de partners als de fietsers hetzelfde programma gevolgd.  

5.4.9 Dag 9: zaterdag 10 2014 

5.4.9.1 Route: Marbella – Campanillas 85,10 km 

 

Figuur 35 Fietsroute Vuelta 6 (naar MITAC International Corportation, 2014) 
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Plaats Afstand Vermoedelijke tijd 

Marbella – Parque Comercial 

la Cañada  

Carratera de Ojén 

0,0 km 00.00 uur 

Urb. Lomas bellas 2,17 km 00.08 uur 

Ojén 8,14 km 00.30 uur 

Monda 17,52 km 00.57 uur 

Coín 26,43 km 01.16 uur 

Alozaina 45,58 km 02.18 uur 

Zalea 61,57 km 02.57 uur 

Pizarra 66,07 km 03.11 uur 

Estación 77,49 km 03.33 uur 

Campanillas 85,10 km 03.50 uur 

5.4.9.2 Hoogtemeters 

 

Figuur 36 Hoogtemeters Vuelta 6 (naar MITAC International Corportation, 2014) 

5.4.9.3 Achtergrondinformatie Vuelta 

Deze rit is een deel van de derde etappe uit de Vuelta van 2010 die gewonnen werd door 

Phillip Gilbert.  

5.4.10 Dag 10: zaterdag 11 2014 

Terugvlucht 

5.5 Programma  

De partners zullen ook dagelijks een programma hebben waarbij ze enkele van de 

toeristische topsteden van Andalusië bezoeken. Er wordt minstens voor twee rustdagen 

gezorgd waar fietsers en partners de dag gezamenlijk kunnen doorbrengen. In Córdoba, 

Sevilla en Málaga overnachten de reizigers telkens twee keer. Ik heb gekozen om in elke stad 

één maaltijd in groep aan te bieden en één avond de reizigers vrije restaurantkeuze te laten. 

Op die manier beantwoord ik ook aan het profiel van de doelgroep die gedurende de reis 

enige vrijheid wenst.  
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5.5.1 Dag 1: vrijdag 2 mei 2014 

Wanneer Waar Fietsers  Partners Prijs Voorwaarden 

03.50 uur 1930 

ZAVENTEM 

Afspraak in vertrekhal 

Brussels Airport en 

check-in 

  

05.50 uur Brussels 

Airport 

1930 

ZAVENTEM 

Vlucht JAF5903 

 

179,98 

euro per 

persoon 

(zie 

bijlage 

1.1). 

Prijs voor de heen- en 

terugvlucht. 

Groepstarief vanaf 10 

personen.  

De opgegeven prijs is 

geldig tot 26/11/2013 

en is onder 

voorbehoud van 

plaats- 

beschikbaarheid. 

Bij de reservering zijn 

alle plaatsen 

definitief en dus te 

betalen. 

Alle wijzigingen en 

annulering zijn 

onderhevig aan de 

algemene 

vervoersvoorwaarden 

van Jetairfly.com4  

De definitieve 

namenlijst moet in 

het bezit zijn van 

Jetairfly.com ten 

laatste 2 weken voor 

afreis. 

Voor zowel de 

heenvlucht als de 

terugvlucht dienen 

dezelfde personen te 

reizen. 

                                                      

4 Vervoersvoorwaarden in bijlage (Jetairfly.com, s.d.) 
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De 

vervoersvoorwaarden 

en reisformaliteiten5 

omschreven op 

www.jetairfly.com 

zijn van toepassing 

op de vluchten.  

08.55 uur Avenida 

Comandante 

García 

Moratos s/n 

29004 

MÁLAGA 

Aankomst Málaga Costa 

del Sol Airport 

  

09.45 uur Avenida 

Comandante 

García 

Moratos s/n 

29004 

MÁLAGA 

Vertrek vanuit de 

luchthaven met de 

minibussen en 

huurfietsen. 

 

  

11.00 uur Paseo 

Marítimo 

Antonio 

Machado 10 

29012 

MÁLAGA 

 Inchecken 

Hotel 

Monte 

Málaga 

  

12.00 – 

14.30 uur 

Centrum 

Málaga 

Vrije lunch in het 

centrum van Málaga 

  

14.30 – 

19.50 uur 

Centrum 

Málaga 

 Vrij 

bezoek 

aan 

Málaga 

Zie 

suggesties 

  

15.00 – 

17.00 uur 

Paseo 

Marítimo 

Antonio 

Vuelta 1: 

losfietsen 

   

                                                      

5 Reisformaliteiten in bijlage (Jetairfly.com, s.d.) 

http://www.jetairfly.com/


60 

Machado 10 

29012 

MÁLAGA 

20.30 uur Calle Strachan 

11 

29015 

MÁLAGA 

Avondmaal Restaurante 

Alumbre 

25,00 

euro per 

persoon 

(zie 

bijlage 

14.1). 

Prijs per persoon. 

Er is geen 

vermindering voor de 

reisleider en 

chauffeur. 

Onbepaald Paseo 

Marítimo 

Antonio 

Machado 10 

29012 

MÁLAGA 

Overnachting in Monte 

Málaga 

Double:  

54,50 

euro per 

persoon 

(zie 

bijlage 

9.1). 

Single:  

92,00 

euro per 

persoon 

(zie 

bijlage 

9.2) 

Prijzen per persoon 

voor 1 nacht in kamer 

en ontbijt. Voor de 

reisleider en de gids 

geldt het single tarief. 

Tabel 21 Programma dag 1 
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5.5.1.1 Route 

Route

 

Figuur 37 Route dag 1 (naar Google, 2014) 

A: Aeropuerto Málaga Costa del Sol - Málaga 

B(F):  Hotel Monte Málaga – Málaga 

C: Centrum Málaga 

D(F): Hotel Monte Málaga – Málaga 

E: Restaurante Alumbre – Málaga 

F: Hotel Monte Málaga - Málaga 

Aantal kilometers partners: 10,80 km 

Geschatte brandstofkosten: 3,00 euro 
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Route fietsers:

 

Figuur 38 Route fietsers dag 1 (naar Google, 2014) 

A:  Aeropuerto Málaga Costa del Sol – Málaga 

B(P): Hotel Monte Málaga – Málaga 

C-O: Vuelta 1 - Málaga 

P: Hotel Monte Málaga – Málaga 

Aantal kilometers fietsers:  40,50 km 

Geschatte brandstofkosten 11 euro 
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Bezienswaardigheden

 

Figuur 39 Bezienswaardigheden dag 1 (naar Google, 2014) 

A: Alcazaba – Málaga  

B:  Museo Casa Natal de Picasso – Málaga  

C: Catedral de la Encarnación de Málaga – Málaga  

D: La Malagueta – Málaga 

E: Muelle Uno – Málaga  

5.5.1.2 Technische fiches 

Alcazaba 

 

Figuur 40 Alcazaba (eigen foto) 

CL Alcazabilla 2 

29012 MÁLAGA 

Tel. +34 630 93 29 87 

Tel. +34 952 22 72 30 
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sescalona@malaga.eu  

Het Alcazaba is gelegen op een langgerekte heuvel met de haven van Málaga op de 

achtergrond. Het zijn de ruïnes van wat ooit een indrukwekkend fort was, gebouwd door de 

Romeinen en in de 11de eeuw gerestaureerd door de Arabieren. In de jaren dertig werd het 

reeds sterk bouwvallige complex opnieuw gerestaureerd. Het Alcazaba was de residentie 

van de Moorse gouverneurs. Tijdens een wandeling door de oude Moorse vesting wordt u 

omringd door siertuinen, fonteinen, arcades, portalen en kopieën van de Nasridische 

architectuur. Bovenaan de heuvel van het Alcazaba is het Castillo de Gibralfaro gelegen. Van 

aan het Castillo de Gibralfaro kunt u genieten van het uitzicht over de stad en de baai van 

Málaga. Aan de voet van het Alcazaba liggen de ruïnes van een Romeins theater (Nap & 

Imago, 2012) (Hendriks, 2006-2007) 

Kadergegevens 

- Het Alcazaba is toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit: zo is er een lift 

voorzien. 

- Er is een interpretatiecentrum aanwezig 

- Er is mogelijkheid om toeristische informatie te verkrijgen.  

Openingsuren 

Zomer 09.00 – 20.15 uur 

Winter 08.30 – 19.30 uur 

maandag (winter) 09.00 – 18.00 uur 

28 februari – 24 december – 31 december – 

1 januari 

Gesloten 

Prijzen 

Normaal tarief 2,20 euro 

Combinatie tarief (Alcazaba – Gibralfaro) 3,35 euro 

Verminderd tarief (inwoners Málaga, 

kinderen tussen 6 en 16 jaar, studenten, 

gepensioneerden en grote families) 

0,60 euro 

Elke zondag vanaf 14u00 Gratis 

Tabel 22 Technische fiche: Alcazaba 

Museo Casa Natal de Picasso 

Plaza de la Merced 15 

29012 MÁLAGA 

Tel.: +34 951 92 60 60 

Fax: +34 951 92 66 60 

mailto:sescalona@malaga.eu
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Info.fundacionpicasso@malaga.eu 

Het Museo Casa Natal de Picasso is gelegen in het huis waar de wereldberoemde schilder, 

Pablo Picasso, op 25 oktober 1881 ter wereld kwam. Het museum werd in juni 1998 

geopend. Ook de stichting Picasso is hier gevestigd. Op de eerste verdieping is er een 

tentoonstelling van persoonlijke voorwerpen, oude foto’s en een schilderij van zijn vader. 

Op de derde verdieping is er een documentatiecentrum en een bibliotheek. Op de 

benedenverdieping vinden zo nu en dan tijdelijke tentoonstellingen plaats. (Hendriks, 2006-

2007) (Nap & Imago, 2012) 

Kadergegevens 

- Audiogids is inbegrepen in de prijs, behalve op vrije dagen (1,00 euro). 

- Winkel met publicaties, cadeaus en andere producten gerelateerd aan de artiest en 

zijn geboorteplaats.  

- Het museum is aangepast aan bezoekers met beperkte mobiliteit. Het personeel kan 

op vraag helpen bij het binnenkomen van het museum.  

- Parking 

Openingsuren 

maandag – zondag 09.30 – 20.00 uur 

24 december  

31 december 

09.30 – 14.00 uur 

1 januari  

25 december 

Gesloten 

Prijzen 

Museo Casa Natal en tijdelijke 

tentoonstellingen met audiogids 

2,00 euro 

Tijdelijke tentoonstellingen met audiogids in 

Plaza de la Merced 13 

2,00 euro 

Combinatieticket Museo Casa Natal en 

tijdelijke tentoonstellingen + tijdelijke 

tentoonstellingen in Plaza de la Merced 13 

3,00 euro 

zondag Gratis 

Senioren (vanaf 65 jaar) Gratis 

Jongeren (onder 17 jaar vergezeld van een 

volwassenen) 

Gratis 

Werkloos Gratis 

Personen met beperkte mobiliteit en hun 

begeleider (indien dit nodig is voor het 

Gratis 

mailto:Info.fundacionpicasso@malaga.eu
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goede verloop van het bezoek) 

Leerkrachten Gratis 

Werknemers of leden van ICOM, AEM, APM Gratis 

28 februari (Day of Andalucía) 

Witte nacht (mei) 

18 mei (internationale museum dag) 

27 september (internationale toerisme dag) 

25 oktober (geboortedag Pablo Picasso) 

Gratis 

Tabel 23 Technische fiche Museo Casa Natal de Picasso 

Catedral de la Encarnación de Málaga 

 

Figuur 41 Catedral de la Encarnación de Málaga (eigen foto) 

Cl Molina Lario 9 

29015 MÁLAGA 

Tel. +34 952 22 03 45 

Het bijzondere aan deze kathedraal is dat ze nooit werd voltooid. Een tweede toren kwam 

er namelijk nooit, daarom kreeg de kathedraal de bijnaam ‘La Manquita (de ‘eenarmige 

vrouwe’). Ze is vooral interessant door de boeiende mengeling van stijlen. De afmetingen 

van het interieur zijn daarnaast ook indrukwekkend. Het hoogtepunt binnen in de 

kathedraal is het koor, dat in 1662 werd voltooid door de beroemde beeldhouwer Pedro de 

Mena uit Grenada. (Nap & Imago, 2012) (Bos, 2010) 

Kadergegevens 

- Toegankelijk voor rolstoelgebruikers  

Openingsuren 

maandag tot vrijdag 10.00 – 18.00 uur 

zaterdag 10.00 – 17.00 uur 

zondag 14.00 – 18.00 uur 

bank vakantiedagen Gesloten 
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Prijzen 

Normaal tarief 5,00 euro 

Groepen 3,00 euro 

Verminderd tarief 2,00 euro 

Kinderen 0,60 euro 

Tabel 24 Technische fiche: Catedral de la Encarnación de Málaga 

Plaza de toros de la Malagueta 

 

Figuur 42 Plaza de toros de la Malagueta (naar Airon zone, 2005) 

Paseo de Redling 8 

29016 MÁLAGA 

Tel.: +34 952 06 98 23 

De arena dateert uit het eind van de 19de eeuw en werd ontworpen door Joaquín Rucoba. 

In de arena bevindt zich ook het kleine Museo taurino Antonio Ordóñez. In de maand 

augustus vindt er jaarlijkse de Feria Taurina plaats.  

Kadergegevens 

- Toegankelijk voor rolstoelgebruikers  

Openingsuren 

Maandag – vrijdag 10.00 – 13.00 uur 

17.00 – 20.00 uur 

Prijzen museum 

Normaal tarief 1,80 euro 

Tabel 25 Technische fiche: Plaza de toros de la Malagueta 
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Muelle Uno 

 

Figuur 43 Muelle Uno (eigen foto) 

Puerto de Málaga 

29016 MÁLAGA 

Muelle Uno is de nieuwe haven van Málaga. Het bestaat uit een promenade met winkels, 

bars, restaurants en recreatiemogelijkheden. Tevens is het de aanmeerhaven voor 

cruiseschepen. Dit alles is gelegen langs de wandelpromenade met palmbomen en 

zitbankjes, langs verschillende jachten en de zee, met op de achtergrond het Alcazaba.  

Kadergegevens 

- Bij Muelle Uno is een parking gelegen. Het tarief hiervoor is zeer variërend.  

- Het winkelcentrum is voorzien van liften en toiletten.  

- Er is de mogelijkheid om baby’s in de toiletten de verversen.  

- Muelle Uno is toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit.  

Openingsuren 

Winkels 

Maandag – zaterdag 

10.00 – 22.00 uur 

Restaurants 

Maandag – zondag 

Afhankelijk van restaurant tot restaurant 

Figuur 44 Technische fiche: Muelle Uno 

Restaurante Alumbre 

Calle Strachan 11 

29015 MÁLAGA 

Tel. +34 951 50 00 22 

info@alumbrebar.com  

restaurantealumbre@hemera.es  

Restaurante Alumbre biedt een traditionele Andalusisiche keuken maar met een creatieve 

toets en nieuwe smaken. Het is de plaats waar gastronomische en culturele invloeden zich 

verzamelen. De gerechten zijn dan ook een mix van traditie en moderniteit. Het restaurant 

mailto:info@alumbrebar.com
mailto:restaurantealumbre@hemera.es
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heeft een stijlvolle en moderne inrichting en slechts een glaswand scheidt de keuken van 

het restaurantgedeelte. 

Openingsuren 

Maandag – zaterdag 12.30 – 00.30 uur 

Menu (zie bijlage 14.2) 

Voorgerecht (te delen) 

Knoflook met rozijnen en wijn van Málaga 

Salade met geitenkaas, Escalibada6 en een vinaigrette van rood fruit.  

Een selectie van korketten (jamon ibérico, stoofpot en aubergine met Parmezaanse kaas) 

Hoofdgerecht  

Geroosterde kabeljauw met ratatouille  

Of  

‘Pluma Iberica’ met Andalusische aardappelen. (vlees) 

Nagerecht 

Havermout pap met rozijnen 

Drinken: Witte wijn, rode wijn, water, frisdrank, koffie 

Prijzen (zie bijlage 14.2) 

25, 00 euro per persoon.  

Drank is in de menu inbegrepen.  

De reservatie dient zo snel mogelijk bevestigd worden.  

Figuur 45 Technische fiche: Restaurante Alumbre 

5.5.2 Dag 2 zaterdag 3 mei 2014 

Wanneer Waar Fietsers Partners Prijs Voorwaarden 

Onbepaald Paseo 

Marítimo 

Antonio 

Machado 10 

29015 

MÁLAGA 

Ontbijt in hotel (het ontbijt 

is mogelijk vanaf 07.00 uur) 

Inbegrepen Prijs voor 

kamer en 

ontbijt 

08.00 uur Paseo 

Marítimo 

 Uitchecken 

en vertrek 

  

                                                      

6 Dit is vermoedelijk ‘Escalivada’ of een Catalaans slaatje met gestoofde aubergine, paprika, ui en tomaat. 
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Antonio 

Machado 10 

29015 

MÁLAGA 

richting 

activiteit 

08.00 – 

13.00 uur 

Paseo 

Marítimo 

Antonio 

Machado 10 

29015 

MÁLAGA 

Ontspanning 

in het hotel 

   

09.00 – 

17.30 uur 

Apartado de 

Correos 

3096 

29649 

CALAHONDA 

 

 

Jeepsafari 76,00 euro 

per persoon 

70,00 euro 

per persoon, 

indien meer 

dan 6 

personen 

(zie bijlage 

19). 

De gids en een 

3 gangen lunch 

met drank zijn 

inbegrepen in 

de prijs.  

Het ophalen en 

afzetten tussen 

Marbella en 

Benalmadina is 

inbegrepen 

(niet van 

toepassing). 

13.30 uur Paseo 

Marítimo 

Antonio 

Machado 10 

29015 

MÁLAGA 

Vertrek 

richting 

vertrekpunt 

Vuelta 2 

   

14.30 uur Centro 

Comercial 

Rincón de la 

Victoria 

C. Arroyo de 

Tolalán 36 

29720 LA 

CALA DE 

MORAL 

Vuelta 2: 

Rincón de la 

Victoria – 

Alhama de 

Granada 

   

18.00 uur Calle Aankomst    
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Carretera  

18120 

ALHAMA DE 

GRANADA 

Vuelta 2 

19.30 uur Mirador Del 

Genil 2 

GRANADA 

 Aankomst 

en check-in 

Hotel Macià 

Real de la 

Alhambra 

  

19.30 uur Mirador Del 

Genil 2 

GRANADA 

Aankomst in 

het hotel.  

   

20.10 uur Mirador del 

Genil 2 

18008 

GRANADA 

Met minibussen naar het 

centrum 

  

20.45 uur Carcel Baja 1 

18008 

GRANADA 

Avondmaal Ermita Catedral 27,00 euro 

per persoon 

(zie bijlage 

15). 

Prijs voor een 

drie gangen 

menu.  

De drank en de 

en btw is 

inbegrepen. 

Onbepaald Mirador Del 

Genil 2 

GRANADA 

Overnachting in Maciá Real 

de la Alhambra 

Double:  

30,00 euro 

per persoon 

(zie bijlage 

10). 

Single:  

55,00 

euro per 

persoon (zie 

bijlage 10). 

Prijzen per 

persoon per 

nacht. 

De reisleider en 

de chauffeur 

krijgen hun 

single kamer 

aan -25%. 

De btw is 

inbegrepen. 

Tabel 26 Programma dag 2 
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5.5.2.1 Route 

Route partners

 

Figuur 46 Route dag 2 deel 1 (naar Google, 2014) 

A: Hotel Monte Málaga - Málaga 

B: Rangers Safari Group – Calahonda  

C (E): Hotel Macià Real de la Alhambra – Granada   

D: Ermita Catedral – Granada 

E: Hotel Macià Real de la Alhambra – Granada  

Aantal kilometers partners:  225,00 km 

Geschatte brandstofkosten:  43,00 euro 
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Route fietsers

 

47 Route dag 2 deel 2 (uit Google Maps, 2013) 

A : Hotel Monte Málaga - Málaga 

B : Centro Comercial Rincón de la Victoria – Rincón de la Victoria 

C: Alhama de Granada 

D: Hotel Maciá Real de la Alhambra 

Aantal kilometer fietsers: 175,00 kilometer 

Geschatte brandstofkosten:  44,00 euro 

5.5.2.2 Technische fiches 

Rangers Safari Tour 

Rangers safari Tour 

Marbella Charter Experience SLU 

Apartado de Correos 3096 

29649 CALAHONDA 

Tel.: +34 608 39 24 29 

Tel.: +34 609 96 89 43 

rangersgroup@yahoo.com  

Tijdens deze Jeep Safari wordt u vervoerd in open jeeps die tot 8 personen kunnen 

vervoeren. Deze tour start om 9.00 uur en zal eindigen om 17.30. Op het programma staat 

een dag waarop u kan genieten van het landschap en de typische Andalusische dorpen met 

mailto:rangersgroup@yahoo.com
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zowel road als off road routes. De Jeep Safari is inclusief een gids en een driegangen lunch 

met een drankje in het traditionele Spaanse Venta.  

Kadergegevens 

- Wanneer u verblijft tussen Marbella en Benalmadina is er een gratis shuttle service 

naar de plaats van vertrek inbegrepen. 

Prijzen (zie bijlage 19) 

Normaal tarief 76,00 euro 

Verminderd tarief (vanaf 6 deelnemers) 70,00 euro 

Tabel 27 Technische fiche: Ranger Safari Tour 

Restaurante Ermita Catedral 

Restaurant Ermita Catedral 

Carcel Baja 1 

18001 GRANADA 

Tel.: + 34 958 27 00 29 

www.grupoermita.com  

Dit restaurant is gelegen op een pleintje vlakbij de kathedraal van Granada. In Ermita 

Cathedral ontmoeten traditie en moderniteit elkaar zowel in de inrichting als in de 

gerechten. Het vriendelijk personeel zal je een plaatsje binnen of op het gezellige terras 

toewijzen en met een beetje geluk komt de enthousiaste kok een praatje met u slaan. 

Restaurant Ermita Cathedral beschikt over een uitgebreide menu en wijnvariatie. Naast 

Ermita Cathedral behoren ook Ermita de de los Tres Juanes en Ermita Plaza de Toros tot 

deze groep.  

Menu (zie bijlage 15) 

Voorgerecht (individueel) 

Een gebakje van gegratineerde aubergine, geitenkaas, paprika, tomaat en basilicum.  

Hoofdgerecht 

‘Suprema de emperador’ met een crème van paprika met groentjes en aardappelen.  

Of 

Haasje met mosterd mousseline en pistache.  

Nagerecht 

Beschuitgebak met donkere chocolade 

Prijzen (zie bijlage 15) 

27,00 euro per persoon  

http://www.grupoermita.com/
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Drank en btw inbegrepen 

Tabel 28 Technische fiche: Ermita Catedral 

5.5.3 Dag 3 zondag 4 mei 2014 

Wanneer Waar Fietsers Partners Prijs Voorwaarden 

Onbepaald Mirador Del 

Genil 2 

18008 

GRANADA 

Ontbijt in het hotel  Inbegrepen Prijs voor 

kamer en 

ontbijt 

09.30 uur Mirador Del 

Genil 2 

18008 

GRANADA 

Vertrek 

Vuelta 3: 

Sierra 

Nevada/Pico 

Veleta 

   

10.30 uur Mirador Del 

Genil 2 

18008 

GRANADA 

 Oprijden 

Pico Veleta 

  

11.45 uur Ctra. de 

Sierra 

Nevada Km 

38196 Hoya 

de la Mora 

Aankomst Pico Veleta   

11.45 – 

13.45 uur 

Plaza de 

Andalucía  

18196 

SIERRA 

NEVADA 

GRANADA 

Vrije tijd en vrije lunch in het 

skigebied van de Sierra 

Nevada.  

  

15.00 – 

17.30 uur 

Mirador Del 

Genil 2 

18008 

GRANADA 

Vrije tijd in hotel of vrij 

bezoek aan Granada 

  

17.30 uur Mirador Del 

Genil 2 

18008 

GRANADA 

Vertrek richting centrum.    
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18.00 – 

20.00 uur 

Mirador de 

San Nicolas 

18008 

GRANADA 

Drankje in het Albaicín met 

zicht op het Alhambra 

  

20.30 uur Plaza Bib 

Rambla 20 

18008 

GRANADA 

Avondmaal restaurante 

Sibarius 

35,00 euro 

per persoon 

(zie bijlage 

16.2) 

De btw is 

inbegrepen in 

de prijs. 

Onbepaald Mirador Del 

Genil 2 

GRANADA 

Overnachting in Macià Real 

de la Alhambra 

  

Tabel 29 Programma dag 3 

5.5.3.1 Route 

Route 

 

Figuur 48 Route dag 3 (uit Google, 2014) 

A (F): Hotel Macià Real de la Alhambra – Granada 

B: Sol y Nieve – Sierra Nevada – Granada  

C (F): Hotel Macià Real de la Alhambra – Granada 

D: Albaicín – Granada  

E: Restaurante Sibarius – Granada  

F: Hotel Macià Real de la Alhambra – Granada 
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Aantal kilometers partners: 86,20 km 

Geschatte brandstofkosten: 25,00 euro 

Aantal kilometers fietsers: 90,70 km 

Geschatte brandstofkosten: 26,00 euro 

Bezienswaardigheden 

 

Figuur 49 Bezienswaardigheden dag 3 (uit Google, 2014) 

A: Hotel Macià Real de la Alhambra – Granada 

B: Catedral de Granada – Granada  

C: Capilla Real de Granada – Granada  
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5.5.3.2 Technische fiches 

Albaicín 

 

Figuur 50 Albaicín (eigen foto) 

Het Albaicín is gelegen ten noordoosten van het centrum recht tegenover het Alhambra. 

Het is vanuit het centrum bereikbaar met de bussen 31 en 32 en te voet bereikt u het 

Albaicín door vanuit de Calle Reyes Católicos naar Plaza Nueva te stappen. Zo bevindt u zich 

onmiddellijk in het Albaicín.  

In de oude binnenstad, tegenover het Alhambra ligt de Arabische wijk, het Albaicín. Het is 

een wijk, een medina, die er nog net zo uitziet als enkele honderden jaren geleden. Het 

doolhof van steile en smalle straatjes, trappen, steegjes, oude huizen en fleurige patio’s 

geeft deze wijk een bijzondere charme en u kunt u er zich gemakkelijk voorstellen hoe het 

er moet uitgezien hebben in de Moorse tijd. De wijk telde dertig moskeeën, er woonden 

pottenbakkers en wevers en de vrouwen haalden water bij de aljibes 7, die tot in de jaren 

zestig van de vorige eeuw zijn gebruikt. Nu is de Albaicín een gewilde, sfeervolle plek om te 

wonen en doorheen te slenteren. Het is een plek die haar geheimen verbergt achter de 

hoge muren van de karakteristieke carmenes8. Unesco heeft in 1994 het Albaicín 

toegevoegd aan de werelderfgoedlijst. (Bos, 2010) (Hendriks, 2006-2007) (Nap & Imago, 

2012) 

Tabel 30 Technische fiche: Albaicín 

 

 

 

 

                                                      

7 Aljibes zijn openbare waterreservoirs 

8 Carmenes zijn patiowoningen 
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Catedral de Granada 

 

Figuur 51 Catedral de Granada (eigen foto) 

C/ Gran Vía de Colón 5 

18001 GRANADA 

Tel.: +34 958 22 29 59 

Fax: +34 958 22 54 88 

www.catedraldegranada.com  

De Kathedraal is gebouwd op de plek waar de hoofdmoskee van Granada stond en dateert 

uit de 16e eeuw. De kerk wordt als een van de belangrijkste voorbeelden van de 

renaissancearchitectuur in Spanje gezien. Het koele interieur bestaat uit vijf schepen.  

Kadergegevens 

- Er is bestaat de mogelijkheid tot geleide bezoeken aan de kathedraal en de Capilla 

Real.  

Openingsuren 

maandag tot zaterdag (zomer) 10.45 – 13.15 u. 

16.00 – 19.45 u. 

maandag tot zaterdag (winter) 10.45 – 13.15 u. 

16.00 – 18.45 u. 

zondag en religieuze feesten Gesloten 

Prijzen 

Normaal tarief 4,00 euro 

Kinderen tot 10 jaar Gratis 

Groepen met 65-plussers 2,50 euro 

http://www.catedraldegranada.com/
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Groepen met Europese studenten 2,50 euro 

Groepen met Spaanse studenten 1,50 euro (november, december, januari, 

februari) 

2,50 euro (de overige maanden) 

Groepen met studenten uit Granada Gratis (november, december, januari, 

februari) 

1,50 euro (de overige maanden) 

Tabel 31 Technische fiche: Catedral de Granada 

Capilla Real de Granada 

 

Figuur 52 Capilla Real de Granada (naar Landahlauts, 2013) 

Calle Oficios 3 

18001 GRANADA 

Tel.: +34 958 22 78 48 

Fax: +34 958 22 92 39 

visitas@capillarealgranada.com 

Aan de oostkant van de kathedraal bevindt zich de Capilla Real (Koninklijke Kapel). Dit is het 

mausoleum van de Katholieke Koningen Ferdinand en Isabella. De loden kisten van het 

Katholieke Koningspaar zijn te bezichtigen in de crypte, samen met die van hun dochter en 

haar echtgenoot Filips de Schone. De eigenlijke grafkapel wordt afgeschermd door een 

prachtig smeedijzeren hek. (Bos, 2010) (Nap & Imago, 2012) 

Kadergegevens 

Niet gekend 

Openingsuren 

maandag – zaterdag (herfst/winter) 10.15 – 13.30 u. 

15.30 – 18.30 u. 

zondag en feestdagen (herfst/winter) 11.00 – 13.30 u. 

15.30 – 18.30 u. 

maandag – zaterdag (lente/zomer) 10.15 – 13.30 u. 

mailto:visitas@capillarealgranada.com
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16.00 – 19.30 u. 

zondag en feestdagen (lente/zomer) 11.00 – 13.30 u. 

16.00 – 19.30 u. 

Viernes Santo 

25 december 

1 januari 

Gesloten 

2 januari Enkel middagbezoeken mogelijk 

Prijzen 

Normaal tarief 4,00 euro 

Groepen 65 + jaar Gratis 

Kinderen tot 10 jaar Gratis 

Groepen studenten Europese gemeenschap 2,50 euro 

Groepen studenten Spanje (november, 

december, januari en februari) 

1,50 euro 

Groepen studenten Spanje (maart, april, 

mei, juni, juli, augustus, september, oktober) 

2,50 euro 

Groepen studenten Granada (november, 

december, januari en februari) 

Gratis 

Groepen studenten Granada (maart, april, 

mei, juni, juli, augustus, september, oktober) 

1,50 euro 

De eerst vier zondagen van elke maand 

tussen 14u30 en 18u00 

Gratis 

Tabel 32 Technische fiche: Capilla Real 

Restaurante Sibarius 

Plaza Bib Rambla 20 

18001 GRANADA 

Tel.: +34 958 22 27 96 

info@restaurantesibarius.com  

Restaurant Sibarius beschikt over een hedendaagse inrichting en een prachtig terras 

gelegen op de Plaza Bib Rambla. In dit restaurant kunt u genieten van mediterrane 

gerechten met gedurfde smaken en in originele creaties. Daarnaast worden er ook fusies 

gemaakt met andere keukens wat voor een origineel resultaat zorgt. 

Openingsuren 

mailto:info@restaurantesibarius.com
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maandag tot zondag 12.00 – 24.00 uur 

Menu (zie bijlage 16.2) 

Aperitief (individueel) 

Kroketten van spinazie, pompoen en geitenkaas met een tomatenmarmelade. 

Voorgerecht (te delen) 

Ceasar salade  

Tempura met seizoensgebonden groenten en garnalen in een Tsuyu saus.  

 Gebakken eieren met aardappelen en Ibérico ham.  

Hoofdgerecht (keuze) 

Kabeljauw in een peterselie saus met asperges, garnalen en een kaas gratin.  

Teriyaki zalm met knolselderroom. 

Ossenhamburger met gekarameliseerde ui en gorgonzola kaas.  

Nagerecht 

Romige mousse van kaas met beschuit en gemengde bessen.  

Koffie of thee 

Drinken: mineraal water, frisdrank, Alhambra of Mahou bier, witte wijn of rode wijn. 

Prijzen (zie bijlage 16.1 en 16.2) 

35,00 euro per persoon  

Btw inbegrepen 

Tabel 33 Technische fiche: Restaurante Sibarius 

5.5.4 Dag 4 maandag 5 mei 2014 

Wanneer Waar Fietsers Partners Prijs Voorwaarden 

Onbepaald Mirador Del 

Genil 2 

18008 

GRANADA 

Ontbijt in het hotel Inbegrepen Prijs voor 

Kamer en 

ontbijt 

08.30 uur Mirador Del 

Genil 2 

18008 

GRANADA 

Vertrek aan het hotel    

09.00 – 

18.00 uur 

Calle Real de 

la Alhambra 

Bezoek aan het Alhambra met 

audiogids, gevolgd door vrije 

19,50 euro 

per persoon 

Prijs voor de 

inkom en de 

huur van de 
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s/n  

18008 

GRANADA 

tijd in Granada audiogids 

18.00 uur Plaza del 

Campillo 

18008 

GRANADA 

Afspraak op de Plaza del 

Campillo bij Parking Puerta 

Real en terugkeer naar het 

hotel.  

  

20.30 uur Mirador Del 

Genil 2 

18008 

GRANADA 

Avondmaal in Macià Real de 

la Alhambra 

18,00 euro 

per persoon 

(zie bijlage 

10). 

Dit is een 

supplement 

bovenop 

kamer en 

ontbijt.  

De 

groepsmenu 

moet 

bevestigd 

worden en 

wordt 

meegedeeld 

voor 

aankomst in 

het 

restaurant.  

De reisleider 

en de gids 

krijgen het 

avondmaal 

aan -50%. 

Onbepaald Mirador Del 

Genil 2 

18008 

GRANADA 

Overnachting in Macià Real 

de la Alhambra 

  

Tabel 34 Programma dag 4 
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5.5.4.1 Route 

 

Figuur 53 Route dag 4 

A (D): Hotel Macià Real de la Alhambra – Granada  

B: Alhambra – Granada 

C: Plaza del Campillo - Granada 

D: Hotel Macià Real de la alhambra – Granada  

Aantal kilometers partners: 8,30 km 

Geschatte brandstofkosten: 2,45 euro 

Aantal kilometers fietsers: 8,30 km 

Geschatte brandstofkosten: 2,45 euro 

5.5.4.2 Technische fiches 

Alhambra 

 

Figuur 54 Alhambra (eigen foto) 

Calle Real de la Alhambra s/n  
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18009 GRANADA 

Tel.: +34 902 44 12 21 

www.alhambra-patronato.es  

Het Alhambra, Arabisch voor ‘rode burcht’, is een reusachtig gebouwencomplex op een rots 

boven Granada tegenover de wijk Albaicín, die door de Unesco tot werelderfgoed 

uitgeroepen is. Het Alhambra bestaat uit drie delen: het Koninklijk Paleis, de Alcazaba (het 

fort) en de Medina, waar ooit zo’n 2000 leden van de hofhouding woonden maar nu vooral 

tuinen liggen. Hoger op de helling staat het zomerpaleis van de heersers van Granada, 

namelijk de Generalife.  

Het Alcazaba is het oudste en minst spectaculaire gedeelte, hoewel je vanaf de Torre de la 

Vela een uitzonderlijk uitzicht hebt over de stad. Het Alcazaba lag boven op de heuvel en 

was het fort van de stad. Je ziet vanuit hier de stadsmuren lopen, klimmend op de heuvels. 

In het centrale gedeelte van het Alcazaba zie je ruïnes van oude kazernes. (Nap & Imago, 

2012) 

De tuinen van het Generalife behoren tot de mooiste van Spanje. Hier ziet men de Moorse 

tuinarchitectuur in haar unieke volmaaktheid. Overal water: beekjes, bassins, 

waterspuwers, cascaden en fonteinen. De tuinen en het aangrenzende paleis zijn de laatste 

restanten van wat eens een veel groter complex was. Het uitzicht op het Alhambra en de 

omliggende gebouwen is adembenemend. De naam Generalife gaat waarschijnlijk terug op 

het Arabische ‘Gennet al-Arif’ wat ‘architectentuin’ betekend.(Bos, 2010) 

Hoogtepunten bij de bezichtiging van het Koninklijke Paleis van de Nasriden vormen de zaal 

van de ambassadeurs met haar fantastische koepel van cederhout, alsook de zaal van de 

twee zusters en de zaal van abencerragen. Er is ook de Patio de los Leones of het 

Leeuwenhof. Het wordt omringd door 128 zuilen en het centrale fonteinbekken wordt 

gedragen door twaalf stenen leeuwen. (Hendriks, 2006-2007) 

Kadergegevens 

- Er is een Visitor Service in vijf talen (Spaans, Engels, Frans, Duits en Italiaans). Hij 

voorziet bezoekers van informatie in verband met het bezoek aan het monument en 

helpt bij de reservatie van begeleide bezoeken. 

- Op verscheidene plaatsen zijn drank- en eetautomaten geïnstalleerd.  

- Er zijn enkele souvenirwinkels.  

- Er is een publieke parking. 

- De mogelijkheid bestaat tot een bezoek met audiogids in Spaans, Duits, Engels, 

Italiaans en Frans. De huur hiervan is 6,50 euro.  

- Er bestaat ook de mogelijkheid tot bezoek met gebarentaalgidsen. Deze service is 

gratis.  

- Vanwege de moeilijkheid tot installatie is er een beperkt, doch voldoende aantal 

toiletten. Enkele hiervan zijn aangepast voor personen met beperkte mobiliteit.  

- Er is een eerstehulppost.  

http://www.alhambra-patronato.es/
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- Op de site bevindt er zich een postbus 

- Men heeft op twee plaatsen een ruimte voorzien waar bagage, tassen en 

kinderwagens in lockers geplaatst kunnen worden.  

- Er bestaat de mogelijkheid om kinderdraagzakken te huren.  

Openingsuren 

15 maart tot 14 oktober 

maandag tot donderdag 08.30 – 20.00 uur 

Ticket office 08.00 – 19.00 uur 

Avondbezoek vrijdag en zaterdag 22.00 – 23.00 uur 

Ticket office avondbezoek 21.00 – 22.30 uur 

15 oktober tot 14 maart 

maandag tot donderdag 08.30 – 18.00 uur 

Ticket office 08.00 – 17.00 uur 

Avondbezoek vrijdag en zaterdag 20.00 – 21.30 uur 

ticket office avondbezoek 19.00 – 20.30 uur 

Prijzen 

Normaal tarief 14,00 euro 

Bezoek aan de tuinen, Alcazaba en 

Generalife 

7,00 euro 

Avondbezoek Nasrid Palaces 8,00 euro 

Avondbezoek Generalife 8,00 euro 

Kinderen tot 11 jaar Gratis 

Kinderen tussen 12 en 15 jaar 8,00 euro 

Personen met beperkte mobiliteit 8,00 euro 

Blue circular pass 15,00 euro 

Red circular pass 100,00 euro 

Bezoek aan de stedelijke en landschappelijke 

omgeving van het monument 

25,00 euro 

Bezoek aan de stedelijke en landschappelijke 

omgeving van het monument (-12 jaar) 

4,00 euro 

- Blue Circular pass: Deze pass laat u toe een avondbezoek te brengen aan de Nasrid 

paleizen en u kunt de volgende dag de tuinen, het Alcazaba fort en de Generalife 

bezoeken.  
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- Red Circular pass: Deze pass laat u toe 15 bezoeken te brengen doorheen het hele 

jaar (10 algemene bezoeken en 5 avondbezoeken).  

Tabel 35 Technische fiche: Alhambra 

5.5.5 Dag 5 dinsdag 6 mei 2014 

Wanneer Waar Fietsers Partners Prijs Voorwaarden 

Onbepaald Mirador Del 

Genil 2 

GRANADA 

Ontbijt in het hotel (Macià 

Real de la Alhambra 

Inbegrepen Prijs voor 

kamer en 

ontbijt 

09.30 uur Mirador Del 

Genil 2 

18008 

GRANADA 

Check out en vertrek richting 

Priego de Córdoba 

  

11.00 - 

13.30 uur 

Priego de 

Córdoba 

Vrije tijd en vrij middagmaal 

in Priego de Córdoba 

  

13.30 uur Nuestra 

Señore Los 

Remedios 

s/n 

14800 

PRIEGO DE 

CÓRDOBA 

 Vertrek naar 

Montilla 

  

14.00 uur Nuestra 

Señore Los 

Remedios 

s/n 

14800 

PRIEGO DE 

CÓRDOBA 

Vertrek naar 

Luque 

   

15.00 uur Restaurante 

Nicol’s 

Carretera de 

Badajoz – 

Granada 

14880 

LUQUE 

Vuelta rit 4: 

Luque – 

Córdoba 

   

14.45 – C/. María  Bezoek aan 6,00 euro De reisleider 
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16.30 uur  Auxiliadora 

1.  

MONTILLA 

brouwerij 

Montilla 

Moriles 

Bodegas 

Alvear 

per persoon 

(zie bijlage 

20.1 en 

20.2) 

krijgt het 

bezoek gratis.  

17.30 u. Calle Alfaros 

18 

14003 

CÓRDOBA 

 Aankomst 

Macià 

Alfaros en 

check-in 

  

17.40 uur Parking 

langs de weg 

net voor 

Córdoba 

Einde Vuelta 4    

18.00 uur Calle Alfaros 

18 

14003 

CÓRDOBA 

Aankomst in 

het hotel 

   

20.15 uur Calle Alfaros 

18 

14003 

CÓRDOBA 

Vertrek naar het restaurant   

21.00 uur C/ 

Corregidor 

Luis de la 

Cerda 51 

14003 

Córdoba 

Avondmaal in Bodegas 

Mezquita 

14,25 euro 

per persoon 

(zie bijlage 

17.1 en 

17.2). 

De prijs voor 

de dagmenu. 

De btw en 

drank is in de 

prijs 

inbegrepen. 

Voor de drank 

geldt één 

consumptie. 

Onbepaald Enrique 

Romero de 

Torres 

14003 

CÓRDOBA 

drankje bij rivier – Fusion by 

Sojo 

Niet 

inbegrepen 

Niet 

inbegrepen 

Onbepaald Calle Alfaros 

18 

Overnachting in Macià Alfaros Double:  

111,00 euro 

Prijzen per 

persoon voor 
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14003 

CÓRDOBA 

per persoon 

(zie bijlage 

11.1). 

Single:  

192,00 euro 

per persoon 

(zie bijlage 

11.2). 

2 nachten. 

Tabel 36 Programma dag 5 

5.5.5.1 Routes 

Algemene route 

 

Figuur 55 Route dag 5 (uit Google, 2014) 

A: Hotel Macià Real de la Alhambra – Granada 

B: Priego de Córdoba 

C:  Bodegas Alvear – Montilla Moriles 

D (E): Macià Alfaros – Córdoba 

E (E): Bodegas Mezquita – Córdoba 

F (E): Fusion by Sojo – Córdoba 

G (E): Macià Alfaros - Córdoba  

Aantal kilometers partners:  189,00 km 

Geschatte brandstofkosten: 41,00 euro 
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Route fietsers 

 

Figuur 56 Route dag 5 fietsers (uit Google, 2014) 

A: Priego de Córdoba 

B: Restaurante Nicol’s – Luque 

C: Córdoba 

Aantal kilometers fietsers: 184,00 km 

Geschatte brandstofkosten: 41,00 euro 

5.5.5.2 Technische fiches 

Priego de Córdoba 

 

Figuur 57 Priego de Córdoba (eigen foto) 

Priego de Córdoba is gelegen op 90 km ten zuiden van Córdoba en 30 km ten oosten van 



91 

Alcalá la Real. Het is te bereiken via de A339. (Nap & Imago, 2012) 

Priego de Córdoba staat bekend als de hoofdstad van de 18e-eeuwse Andalusische 

barokarchitectuur. Het oude centrum van dit charmante stadje geniet van een 

uitzonderlijke ligging bovenop een rots, uitkijkend over de rijen olijfbomen.  

Enkele bezienswaardigheden: 

- Barrio de la Villa: Deze kleine wijk heeft duidelijk Moorse wortels en is typisch 

Andalusisch. Langs de smalle straatjes liggen kleine huizen met witte muren en 

gekleurde deuren.  

- Balcón del Adarve: Gelegen bij Barrio de la Villa. De Balcón del Adarve is de top van 

de natuurlijke rots waarom de stad is gelegen. Het is vandaag een vredig wandelpad, 

omsloten door smeedijzeren balustrades. Men kan hier van het omliggend 

landschap genieten. 

- De tuinen van de Fuente del Rey en de Fuente de la Salud, met hun ontelbare 

fonteinen. (Bos, 2010) (Nap & Imago, 2012) 

Tabel 37 Technische fiche: Priego de Córdoba 

Montilla Moriles Bodegas Alvear 

 

Figuur 58 Bodegas Alvear (naar Miradas de Andalucía, 2010) 

Avenida Boucau 6 

14550 MONTILLA 

Tel.: +34 957 65 01 00 

Fax: +34 957 65 01 35 

visitas@alvear.es  

alvearsa@alvear.es  

De bodega of wijnkelder van Alvear is een van de meest prestigieuze en internationaal 

gerenommeerde bodega’s in Andalusië. Zijn wijngaarden zijn gelegen op de landgoederen 

van de Sierra de Montilla y Moriles.  

De Pedro Ximenez wordt door de wijnkelder gebruikt als unieke basiswijn voor zijn zoete 

Fino, Oloroso en Amontillado wijnen.  

Bij een bezoek aan Bodegas Alvear start de rondleiding in de wijnpers waar de druiven 

worden verwerkt. Hierna volgt de ruimte van de gisting van het druivensap en hun grootste 

bodega, La Monumental. Hierin rijpt de regio’s meest bekende wijn: ‘Fino C.B.’. In deze 

ruimte wordt het unieke verouderingsproces van de wijnen uitgelegd aan de bezoekers. Tot 

mailto:visitas@alvear.es
mailto:alvearsa@alvear.es
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slot volgt er nog een proeverij van hun meest bekende wijnen: ‘Fino C.B.’ (droge wijn), 

‘Festival Pale Cream’ (half zoete wijn) en ‘Pedro Ximénez’ 1927. Het bezoek duurt ongeveer 

één uur en dertig minuten.  

Kadergegevens 

- Restaurant – taverne ‘Las Llares de Alvear’. Dagelijks open vanaf 12.00 uur. 

- De rondleiding is mogelijk in het Engels, Frans, Duits en Spaans en gebeurt door 

opgeleide gidsen.  

Openingsuren 

maandag – vrijdag 12.30 – 16.30 uur 

zaterdag, zondag en feestdagen Hiervoor dient u Alvear Bodegas te 

contacteren 

Prijzen (zie bijlage 20.2) 

maandag – vrijdag 6,00 euro 

Weekend 7,00 euro 

Tabel 38 Technische fiche: Montilla Moriles Bodegas Alvear 

Bodegas Mezquita 

C/ Corregidor Luis de la Cerda 73 

14003 Córdoba 

Tel.: +34 957 49 81 17 

info@bodegasmezquita.com  

comercial@bodegasmezquita.com 

Bodegas Mezquita was oorspronkelijk een familiebedrijf in wijnen en likeuren. Later werd 

drankendistributie getransformeerd in een gastronomische winkel en uiteindelijk 

resulteerde dit in Tabernas Restaurante Bodegas Mezquita. Dit zijn drie restaurants 

gevestigd in de joodse wijk rond de Mezquita waar u kunt genieten van de Andalusische 

eetcultuur.  

Openingsuren 

maandag – donderdag  12.30 – 24.00 uur 

vrijdag en zaterdag 12.30 – 01.00 uur 

Zondag 12.30 – 24.00 uur 

Menu (zie bijlage 17.2) 

Voorgerecht (één uit de lijst te kiezen) 

‘Salmorejo blanquiverde’ ter ere van de Córdoba C.F. 

mailto:info@bodegasmezquita.com
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‘Salmorejo Cordobés’ geëmulgeerd met olijfolie, ham en ei.  

‘Gazpacho Andaluz’ met een garnering van komkommer, ui, fijngehakte paprika en 

croutons.  

‘Mezquita Salade’ met een marmelade van aubergines en olijven. 

‘Ensalada Safardí’ van aubergines met kaas uit Córdoba. 

Aardappelen en knoflooksaus geëmulgeerd met knoflooksaus van Montalbán. 

Gepaneerde aubergines gemengd met de zoete wijn Pedro Ximénez en sesamzaad. 

Krokante gepaneerde aubergines 

Traditioneel stoofgerecht van de dag 

Hoofdgerecht (één uit de lijst te kiezen) 

Traditionele ratatouille uit Córdoba met ei. 

Gefrituurde calamares met mayonaise van olijfolie. 

Braam (Palometa) in een marmelade volgens de Sefardische stijl. 

 Inktvis in zijn inkt met rijst. 

‘Chullas’, gehakballetjes van tonijn met saffraan. 

Moorse gehaktballetjes in een saus van amandelen en saffraan. 

Krokketten met ham. 

‘Rabo de Toro’ uit Córdoba, een stoofpotje met groentjes en droge wijn. 

‘Carrillada Ibérica’, stoofpotje in kaneelsaus. 

Nagerecht (één uit de lijst te kiezen) 

Fruitsalade met vers fruit van de dag. 

Sinaasappel met olijfolie, suiker en kaneel. 

Taartje uit Córdoba, bladerdeeg gevuld met ‘engelenhaar’ met suiker en kaneel. 

Beschuittaart met een crème van vanille en karamel.  

Drinken: mineraalwater, bier, frisdrank of wijn (1 consumptie per persoon). 

Prijzen (zie bijlage 17.1 en 17.2) 

14,25 euro per persoon  

De btw is inbegrepen in de prijs.  

Tabel 39 Technische fiche: Bodegas Mezquita 

Fusión by Sojo 

Fusión by Sojo 
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Enrique Romero de Torres 

14003 Córdoba 

Tel.:+34 957 49 66 41 

www.sojocafe.es  

Fusión by Sojo is een restaurant/café met een fusion concept. Het heeft een geweldige 

sfeer en inrichting en geniet daarnaast van een bevoorrechte ligging aan de oevers van de 

Guadalquivir. 

Openingsuren 

maandag tot donderdag 09.00 – 03.00 uur 

vrijdag tot zaterdag 09.00 – 04.00 uur 

Zondag 09.00 – 03.00 uur 

5.5.6 Dag 6 woensdag 7 mei 2014 

Wanneer Waar Fietsers Partners Prijs Voorwaarden 

Onbepaald Calle Alfaros 

18 

14003 

CÓRDOBA 

Ontbijt in Macià Alfaros Inbegrepen  Prijs voor 

kamer en 

ontbijt 

Onbepaald Córdoba Vrij bezoek aan Córdoba en 

middagmaal 

  

15.30 – 

17.00 u. 

C/Corregidor 

Luis de la 

Cerda 51 

14003 

CÓRDOBA 

Bath, relaxing massage  en tea 

– Hamman al Ándalus 

30,00 euro 

per persoon 

(zie bijlage 

21). 

De prijs omvat 

de hamman, 

de massage en 

een thee. 

De reisleider 

en chauffeur 

zijn gratis. 

Onbepaald Córdoba Vrij avondmaal Niet 

inbegrepen 

Niet inbrepen 

Onbepaald Calle Alfaros 

18 

14003 

CÓRDOBA 

Overnachting in Macià Alfaros   

Tabel 40 Programma dag 6 

http://www.sojocafe.es/
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5.5.6.1 Route 

Route 

 

Figuur 59 Route dag 6 (naar Google, 2014) 

Bezienswaardigheden 

 

Figuur 60 Bezienswaardigheden dag 6 (naar Google, 2014) 

A: Mezquita Catedral – Córdoba 

B:  Alcazar de los Reyes Cristianos – Córdoba 
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C:  Puerta del Puento – Córdoba 

D: Puento Romano – Córdoba 

C: Plaza de la Corredera – Córdoba 

5.5.6.2 Technische fiches 

Mezquita Catedral de Córdoba 

 

Figuur 61 Mezquita Catedral de Córdoba 

C/ Cardenal Herrero 1 

14003 CÓRDOBA 

Deze Grote Moskee is ongetwijfeld het belangrijkste heilige gebouw in Andalusië, of zelfs in 

heel Spanje. La Mezquita is de enige grote moskee die in Spanje bewaard is gebleven. Het is 

een van de grootste ter wereld en ze wordt beschouwd als het belangrijkste islamitische 

monument in het westen. Abd-al-Rahman I gaf in 785 opdracht tot de bouw van de Grote 

Moskee. Na de herovering van Córdoba door Ferdinand III in 1236 werden er kleine 

christelijke kapellen toegevoegd. Tijdens het bewind van Karel V werd een christelijke 

kathedraal opgetrokken in het hart van de Grote Moskee. De eerder sobere buitenkant 

contrasteert fel met de overweldigende pracht van de binnenzijde. Het woud van de 

duizenden zuilen in het karakteristieke roodgele streepjespatroon, met de verwarrende 

verscheidenheid van zuilvormen lijkt wel een doolhof. De klokkentoren is van oorsprong 

een 10e-eeuwse minaret. De Grote Moskee behoort sinds 1984 tot het door de UNESCO 

erkende cultuurerfgoed van de mensheid. (Hendriks, 2006-2007) (Nap & Imago, 2012) (Bos, 

2010) 

Kadergegevens 

- Toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit 

- Toiletten 

- Aangepaste toiletten 

- Kinderverzorgruimte 

- Gids-mogelijkheid 

- Informatiepunt 

Openingsuren 

Maart – oktober 

maandag tot zaterdag 10.00 – 19.00 uur 
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zondag en feestdagen 08.30 – 23.30 uur  

15.00 – 19.00 uur 

November – februari 

maandag tot zaterdag 10.00 – 18.00 uur 

zondag en feestdagen 08.30 – 11.30 uur 

15.00 – 18.00 uur 

Prijzen 

Volwassen 8,00 euro 

Kinderen 10 – 14 jaar 4,00 euro 

Kinderen -10 jaar Gratis 

Maandag tot zaterdag van 08.30 tot 09.30 u. Gratis 

Tabel 41 Technische fiche: Mezquita Catedral de Córdoba 

Alcázar de los Reyes Cristianos 

 

Figuur 62 Alcázar de los Reyes Cristianos (eigen foto) 

Calle de las Caballerizas Reales 

14004 CÓRDOBA 

Tel.: +34 957 42 01 51 

Fax: +34 957 20 43 33 

museos@ayuncordoba.es  

Het Alcázar is een 14de eeuwse versterkte vesting aan de Guadalquivir. Het was ooit het 

paleis van het Katholieke Koningspaar en meer dan 300 jaar lang zetelde hier de inquisitie. 

(Nap & Imago, 2012) Buiten bewaken vier torens de muren. De torens waar u in kunt, 

bieden een uitstekend uitzicht op La Mezquita. (Bos, 2010) Onder aan het Alcázar liggen de 

fraaie tuinen van het Alcázar. Ze worden gekenmerkt door lanen met gesnoeide cipressen 

en in elkaar overlopende vijvers en fonteinen, die naar Moors voorbeeld zijn aangelegd. 

(Nap & Imago, 2012) 

Kadergegevens 

Niet gekend 

mailto:museos@ayuncordoba.es
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Openingsuren 

Maandag 08.30 – 21.00 uur  

(met show ticket 7,00 euro) 

dinsdag – vrijdag 08.30 – 20.45 uur 

Zaterdag 08.30 – 16.30 uur 

16.30 -21.00 uur 

(met show ticket 7,00 euro) 

zondag en feestdagen 08.30 – 14.30 uur 

14.30 – 21.00 uur 

(met show ticket 7,00 euro) 

Prijzen 

Dinsdag tot vrijdag (uitgezonderd feestdag) 

tussen 08.30 en 10.30 

Gratis 

Volwassen 4,50 euro 

0 tot 13 jaar Gratis 

Student (tot 26 jaar) 2,25 euro 

Tabel 42 Technische fiche: Alcazar de los Reyes Cristianos 

La Judería 

 

Figuur 63 La Judería (eigen foto) 

La Judería is ten noordwesten van La Mezquita gelegen. Vanuit het centrum van de stad 

bereikt u gemakkelijk te voet de Joodse wijk. 

La Judería is een middeleeuwse joodse wijk. In de 11de eeuw was de Joodse gemeenschap 

van Córdoba de grootste van het Iberische schiereiland en droeg zij aanzienlijk bij aan de 

welvaart van de stad. In de wijk kunt u ronddwalen door de kronkelige straatjes, waar 

Córdoba nog steeds een oosterse sfeer ademt.(Bos, 2010)(Nap & Imago, 2012) 

Tabel 43 Technische fiche: La Judería 
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Puerta del Puente 

 

Figuur 64 Puerta del Puente (eigen foto) 

De Puerta del Puente is gelegen vlakbij de moskee, bij de Puente Romano. De Puerta del 

Puente is vlot te voet bereikbaar. 

De Puerte del Puento was vroeger een van de twee toegangspoorten van de stad en werd in 

de 16de eeuw een triomfboog. (Nap & Imago, 2012) 

Tabel 44 Technische fiche: Puerta del Puente 

Puente Romano 

 

Figuur 65 Puente Romano (eigen foto) 

De Puente Romana is gelegen ten zuiden van de moskee, over de Guadalquivir. Tevens is de 

Puente Romano vlot vanuit het centrum te voet bereikbaar. 

De Puente Romano is een prachtige Romeinse voetgangersbrug. Deze elegante brug biedt u 

een rustige wandelpromenade, waarover u van ene oever naar de andere van de 

Guadalquivir kunt lopen. Op de brug staat een beeld van de beschermheilige van Córdoba, 

de aartsengel Rafael. Het is tevens een mooie locatie om de zon te zien ondergaan boven 

de oude stad. (Nap & Imago, 2012)(Bos, 2010) 

Tabel 45 Technische fiche: Puente Romano 

Plaza de la Corredera 

 

Figuur 66 Plaza de la Corredera (eigen foto) 
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De Plaza de la Corredera is gelegen ten oosten van de Mezquita, vlakbij de Dario Córdoba. 

Net zoals alle andere belangrijke bezienswaardigheden in Córdoba is ook de Plaza de la 

Corredera vlot te voet bereikbaar vanuit het centrum van de stad.  

De populaire Plaza de la Corredera is een groot plein met arcaden.Het is er ’s avonds erg 

druk. Vroeger was het een doorsnee plein, omringd door winkels en lage huizen. Tijdens de 

inquisitie werden hier de ketters verbrand op de brandstapel. Nu staat hier de dagelijkse 

ochtendmarkt. Het plein is omgeven door gebouwen met drie verdiepingen en het is het 

enige plein in Castiliaanse stijl in Andalusië. Uit de 360 vensters keek men naar de 

stierengevechten (corridas) die er plaatsvonden, vandaar de huidige naam. (Nap & Imago, 

2012) 

Tabel 46 Technische fiche: Plaza de la Corredera 

Hammam al Ándalus 

C/Corregidor Luis de la Cerda 51 

14003 CÓRDOBA 

Tel.: +34 902 33 33 34 

Tel.: +34 957 48 47 46 

cordobareservas@hammamalandalus.com 

In Hammam Al Ándalus volgen klanten, begeleid door warmte, zachte belichting en met 

Andalusiche muziek op de achtergrond een circuit van thermische contrasten: warme 

baden, kouden baden, een stoombad en uiteindelijk een relaxerende massage.  

De sessie duurt een waarbij men door de koude, de warme, de hete en de stoomkamer 

gaat. De hamman sessie wordt gevolgd door een relaxerende massage en thee.  

Kadergegevens 

 Een zwempak of bikini is verplicht 

 Het gebruik van badschoenen is verplicht. Deze kunnen ook aangekocht worden. 

 Een handdoek wordt voor de gasten voorzien 

 Gel, shampoo, haardroger en lockers zijn beschikbaar in de kleedkamer. 

Openingsuren 

maandag – vrijdag 10.00 uur / 12.00 uur / 14.00 uur / 16.00 uur 

/ 18.00 uur / 20.00 uur / 22.00 uur / 24.00 

uur 

Prijzen 

Al Andalus Ritual and Bath 

Bad en traditionele massage 

55,00 euro 

Bad 24,00 euro 

mailto:cordobareservas@hammamalandalus.com
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Bath and double Relaxing Massage 

Bad en relaxerende massage met vijftien 

extra minuten. 

48,00 euro 

Bath and Relaxing Massage 

Zachte druk op de rug, benen of beiden.  

36,00 euro 

Bath and Traditional Kessa 

Massage gebaseerd op Andalusische 

techniek.  

43,00 euro 

Omeya Ritual and Bath 

Traditionele Hot Stone massage 

gecombineerd met een dubbele massage.  

76,00 euro 

Tabel 47 Technische fiche: Hamman al Ándalus 

5.5.7 Dag 7 donderdag 8 mei 2014 

Wanneer Waar Fietsers Partners Prijs Voorwaarden 

Onbepaald Calle Alfaros 

18 

14003 

CÓRDOBA 

Ontbijt in het hotel Inbegrepen Prijs voor 

kamer en 

ontbijt 

08.30 uur Calle Alfaros 

18 

14003 

CÓRDOBA 

Uitchecken en 

vertrek naar 

Vuelta 5 

Uitchecken 

en vertrek 

naar Sevilla 

  

09.15 uur Calle del 

Guadalquivir 

14003 

CÓRDOBA 

Vuelta 5: 

Córdoba – 

Palma del Río 

   

10.15 uur – 

11.30 uur 

Paseo Colón 

12 

21001 

SEVILLA 

 Bezoek aan 

de Corrida 

van Sevilla 

7,00 euro 

per persoon 

(zie bijlage 

22.1 en 

22.2) 

Vanaf 20 

personen 

wordt er een 

groepsprijs 

gegeven. 

Bijgevolg is 

het bezoek 

samen andere 

bezoekers. 

Reservatie via 
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website, email 

of ter plaatse. 

12.00 uur Palma del 

Río 

Aankomst 

Vuelta 5 

   

12.00 uur Avda. de la 

Buhaira 24 

41001 

SEVILLA 

 Aankomst in 

hotel Sevilla 

Center en 

check-in 

  

Onbepaald Centrum 

Sevilla 

 Vrije 

shopping in 

Sevilla (zie 

suggesties) 

  

14.45 uur Avda. de la 

Buhaira 24 

41001 

SEVILLA 

Aankomst in 

het hotel 

   

19.45 uur Avda. de la 

Buhaira 24 

41001 

SEVILLA 

Vertrek naar het avondmaal   

20.45 uur Plaza de San 

Francisco 5 

41004 

SEVILLA 

Avondmaal in restaurante 

Albarama 

25,00 euro 

per persoon 

(zie bijlage 

18.1 en 

18.2) 

De prijs is per 

persoon. De 

drank en de 

btw is 

inbegrepen in 

de prijs.  

Er is geen 

vermindering 

voorzien voor 

de reisleider 

en chauffeur.  

De reservatie 

moet een 

week op 

voorhand 

bevestigd 

worden. 

Onbepaald C/ Argote de Moderne Flamenco – Café Niet in prijs Niet in prijs 
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Molina 21 

SEVILLA 

Torero Tapas inbegrepen inbegrepen 

Onbepaald Avda. de la 

Buhaira 24 

41001 

SEVILLA 

overnachting in Hotel Sevilla 

Center 

Double:  

181,00 euro 

per persoon 

(zie bijlage 

12.1). 

Single:  

342,00 euro 

per persoon 

(zie bijlage 

12.2). 

Prijzen per 

persoon voor 

2 nachten 

Tabel 48 Programma dag 7 

5.5.7.1 Route 

Route 

 

Figuur 67 Route dag 7 (naar Google, 2014) 

A: Hotel Macià Alfaros – Córdoba  

B(F): Real Maestranza – Sevilla 

C(F): Hotel Sevilla Center – Sevilla  

D(F): Restaurante Albarama – Sevilla 

E(E): Café Torero Tapas - Sevilla 
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F: Hotel Sevilla Center – Sevilla  

Aantal kilometers partners: 147,00 km 

Geschatte brandstofkosten: 28,00 euro 

Route fietsers 

 

Figuur 68 Route fietsers dag 7 (uit Google, 2014) 

A: Hotel Macià Alfaros – Córdoba 

B: Guadalquivir Cinemas – Córdoba 

C: Palma del Río 

D: Hotel Sevilla Center – Sevilla 

Aantal kilometers fietsers: 144,00 km 

Geschatte brandstofkosten: 38,00 euro 

5.5.7.2 Technische fiches  

Real Maestranza 

 

Figuur 69 Real Maestranza (eigen foto) 

Paseo de Cristóbal Colón 12 
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41001 SEVILLA 

Tel.: +34 954 21 03 25 

Fax: +34 954 22 01 12 

visitaturistica@realmaestranza.com 

De Real Maestranza is de beroemde stierenvechtersarena van Sevilla. De overheersende 

kleuren van de arena zijn het oker en bloedrood. In Sevilla worden jaarlijks ongeveer veertig 

corridas gehouden, tussen Pasen en oktober, meestal op zondag. Tijdens het bezoek aan de 

Real Maestranza toer kan u de arena bewonderen, daarnaast bezoekt u de kunstgalerij, de 

stiervechterskapel en de paardenstallen.  

Kadergegevens 

- Er zijn toiletten aanwezig in het gebouw. 

- Het museum beschikt over een souvenirwinkel.  

Openingsuren 

november – april 09.30 – 19.00 uur 

mei – oktober 09.30 – 20.00 uur 

juni – september 09.30 – 23.00 uur 

Goede vrijdag en 25 december gesloten 

Dagen van stierengevechten. behalve op 

dagen van ‘promotional novilladas’ 

09.30 – 15.00 uur 

Prijzen (zie bijlage 22.2) 

Normaal tarief 7,00 euro 

+ 65 jaar, gepensioneerden en studenten 4,00 euro 

Kinderen tot 6 jaar gratis 

Kinderen 7 – 11 jaar 3,00 euro 

Groepen op aanvraag 

Tabel 49 Technische fiche: Real Maestranza 

Shoppen Sevilla 

Calle Sierpes 

De Calle Sierpes, die loopt vanaf de Plaza de San Francisco naar het noorden, is de meest 

bekende en belangrijkste winkelstraat van Sevilla. In deze autovrije winkelstraat kunt u 

terecht voor kleding, juwelen en souvenirs. Tijdens de zomermaanden worden er 

zonneschermen tegen de gevels van de huizen geplaatst die voor de nodige verkoeling 

zorgen.  

mailto:visitaturistica@realmaestranza.com
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Calle Tetuán 

De Calle Tetuán is parallel aan de Calle Sierpes gelegen. In deze straat kunt u terecht voor 

Spaanse topmerken. Er wordt ook wel al eens gezegd dat deze straat één van de duurste 

straten van Spanje is.  

Plaza de Armas 

Het Centro Comercial Plaza de Armas is een oud treinstation omgebouwd tot 

winkelcentrum. In het winkelcentrum kan men terecht voor allerlei eetgelegenheden zoals 

La Fabrica de Cerveza, één van de enige brouwerijen/pubs in Sevilla. Het winkelcentrum is 

niet ver van de Triana wijk gelegen.  

Nervión Plaza 

Nervión Plaza is een ander winkelcentrum in Sevilla. Hier zult u een aantal grote ketens 

terugvinden. 

Tabel 50 Technische fiche: shoppen Sevilla 

Restaurante Albarama 

Plaza de San Francisco 5 

41004 SEVILLA 

Tel.: +34 954 22 97 84 

info@restaurantealbarama.com 

Restaurante Albarama is voorzien van een modern interieur ontworpen door Arancha 

Mato. Het doel was om een aangename, moderne en originele omgeving te creëren die het 

restaurant een speciaal tintje geeft. Het restaurant biedt u een ruime keuze aan 

gastronomische specialiteiten gaande van originele tapas tot traditionele gerechten met 

innovatieve kooktechnieken. 

Openingsuren 

Maandag – zondag 13.00 – 16.00 uur 

20.15 – 23.15 uur  

Menu (zie bijlage 18.2) 

Menu om te delen (1 portie per 4 personen) 

Een staafje van huisgemaakte lever met een crème van droge vruchten en beschuit.  

Boletus kroketten met een zachte crème van prei. 

Paddenstoelen en truffel risotto met eendenborstfilet. 

Inktvis met uien bereid met aardappelen en room. 

Iberisch vlees met pikante knoflooksaus en gebakken aardappelen.  

Nagerecht 
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Een assortiment van desserts. 

Prijzen (zie bijlage 18.1 en 18.2) 

 De prijs bedraagt 25,00 euro per persoon. De drank en de btw is inbegrepen in de prijs.  

Er is geen vermindering voorzien voor de reisleider en chauffeur.  

De reservatie moet een week op voorhand bevestigd worden.  

Tabel 51 Technische fiche: Restaurante Albarama 

Torero Tapas 

C/ Argote de Molina 21 

41001 SEVILLA 

aluquetorero@gmail.com 

In de Torero Tapas kan u elke dag genieten van een modern Flamenco optreden. Deze 

optredens starten om 21.00 uur  

Openingsuren 

Maandag – donderdag 20.00 – 03.00 uur 

Vrijdag – zondag 15.00 – 03.00 uur 

Prijzen 

10,00 euro persoon 

In de prijs zijn inkom en twee bieren, wijnen of sangria’s inbegrepen.  

5.5.8 Dag 8 vrijdag 9 mei 2014 

Wanneer Waar Fietsers Partners Prijs Voorwaarden 

Onbepaald Avda. de la 

Buhaira 24 

SEVILLA 

Ontbijt in het hotel Inberepen Prijs voor 

kamer en 

ontbijt 

10.30 – 

11.30 uur 

Centrum 

Sevilla 

Bezoek met koetsen aan de 

belangrijkste 

bezienswaardigheden 

65,00 euro 

per koets 

(zie bijlage 

23.1 en 

23.2). 

Pick up in 

centraal 

gelegen hotel 

of meeting 

point 

Onbepaald Sevilla Vrij middagmaal (zie tip) en 

bezoek aan Sevilla 

  

Onbepaald Sevilla Vrij vondmaal (zie tip) Niet 

inbegrepen 

Niet 

inbegrepen 

mailto:aluquetorero@gmail.com
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Onbepaald Avda. de la 

Buhaira 24 

SEVILLA 

Overnachting in Hotel Sevilla 

Center 

  

Tabel 52 Programma dag 8 

5.5.8.1 Route 

Route 

 

Figuur 70 Route dag 8 (naar Google, 2014) 

A(C): Hotel Sevilla Center – Sevilla  

B: Santa Cruz – Sevilla 

C Hotel Sevilla Center - Sevilla 
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Bezienswaardigheden

 

Figuur 71 Bezienswaardigheden dag 8 (naar Google, 2014) 

A:  Catedral de Santa Cruz 

B: Real Alcázar 

C: Palacio de San Telmo 

D: Torre del Oro 

E (F): Teatro Lope de Vega 

F: Casino de la Exposición 

G: Parque de María Luisa 

H: Plaza de España 

I: Jardines de Murillo 

J: Plaza Don Juan de Austria 

K: Universidad de Sevilla 

L: Hotel Alfonso XIII  

5.5.8.2 Technische fiches 

Tip lunch: Restaurante Cinco Jotas Arfe 

Calle Castelar 1 (esquina con Arfe) 

41001 SEVILLA 

Tel.: +34 954 21 07 63  

arfe@restaurantescincojotas.com  

mailto:arfe@restaurantescincojotas.com
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info@restaurantescincojotas.com  

Dit restaurant is gelegen in het centrum van Sevilla en straalt een echte Andalusische sfeer 

uit. Het restaurant beschikt daarnaast over een terras. In dit restaurant kunt u genieten van 

een hele lekkere tapasmenu, bovendien is het personeel zeer vriendelijk en enthousiast 

Tabel 53 Technische fiche: Restaurante Cinco Jotas Arfe 

Koetsen 

Asociación de Coches de Caballo de Sevilla 

C/ Doña María Coronel 34 

41004 SEVILLA 

Tel.: +34 635 55 44 10  

U wordt door de koetsen aan het hotel of op een centraal punt opgehaald. Gedurende 

ongeveer 45 minuten tot een uur zal de koets u langs de hoogtepunten van Sevilla leiden. 

Op het parcours zijn volgende bezienswaardigheden gelegen: de Catedral met de Giralda 

toren, Torre del Oro, het Palacio de San Telmo, het Teatro Lope de Vega, het Casino de la 

Exposición, Parque de María Luisa, Plaza de España, Jardines de Urillo, Plaza Juan de Austria 

en de Universitat y Hotel Alfonso XIII.  

Prijzen (zie bijlage 23.1 en 23.2) 

De prijs is 65,00 euro per koets. Per koets kunnen 4 personen vervoerd worden.  

Duur 

De rondrit per koets zal zo’n 45 minuten tot één uur duren.  

Tabel 54 Technische fiche: Koetsen 

Catedral de Santa Cruz 

 

Figuur 72 Catedral de Santa Cruz (eigen foto) 

Puerta San Cirstóbal 

41004 SEVILLA 

Tel.: +34 954 21 49 71 

Tel.: +34 954 56 33 21 

Fax: +34 954 56 47 43 

mailto:info@restaurantescincojotas.com
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cabildo@catedralessevilla.es  

Op de plaats van de kathedraal werd in 1172 een moskee gebouwd waaraan twaalf jaar 

laten een minaret werd toegevoegd. Na de Reconquista werd de grote moskee omgebouwd 

tot een gigantische kathedraal als symbool van de christelijke overwinning op de islam. De 

kathedraal is de op twee na grootste ter wereld. De 94 meter hoge Giralda of de 

oorspronkelijke minaret is letterlijke en figuurlijk het hoogtepunt van de kathedraal. Deze 

minaret kreeg een renaissance-opbouw, waarop een 4m hoog bronzen engelenstandbeeld 

werd geplaatst dat met de wind meedraait. Naar dit beeld kreeg de toren zijn naam: 

‘Giralda’, ‘de draaiende’. Vanbinnen is de kathedraal indrukwekkend door haar gigantische 

afmetingen. Het mooiste is het 20m hoge laatgotische altaar met houtsnijwerk in de Capilla 

Mayor. Dit is het grootste altaar van het christendom. (Bos, 2010) (Nap & Imago, 2012) 

(Hendriks, 2006-2007) 

Kadergegevens 

- Audiogids 

- Souvenirwinkel 

- Dames- en herentoiletten en aangepaste toiletten voor mindervaliden.  

- Baby verschoontafels 

- Rolstoelen 

- Kinderwagens 

- Telefoon 

- Informatiepunt 

- Plannen in het braille, Spaans, Frans, Duits, Engels, Italiaans, Portugees en Japans.  

Openingsuren 

maandag (winter) 11.00 – 15.30 uur 

maandag (zomer) 09.30 – 15.30 uur 

dinsdag tot zaterdag (winter) 11.00 – 17.00 uur 

dinsdag tot zaterdag (zomer) 09.30 – 16.00 uur 

Zondag 14.30 – 18.00 uur 

Missen 

maandag tot vrijdag 08.30 uur/ 09.00 uur/ 10.00 uur/ 12.00 uur/ 

17.00 uur 

Zaterdag 08.00 uur/10.00 uur/ 12.00 uur/ 17.00 uur/ 

20.00 uur 

zondag en feestdag 08.30 uur/ 10.00 uur/ 11.00/ 12.00 uur/ 

13.00 uur/ 17.00 uur/ 18.00 uur 

Chapel of Prayer 08.00 – 14.00 uur 

mailto:cabildo@catedralessevilla.es
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16.00 – 19.00 uur 

Prijzen 

Normaal tarief 8,00 euro 

Gepensioneerden, studenten tot 25 jaar 3,00 euro 

Bewoners van het bisdom van Sevilla, 

kinderen tot 15 jaar onder begeleiding van 

een volwassene, mindervaliden (met gratis 

metgezel), werklozen 

Gratis 

Maandag tussen 16.30 – 18.00 uur Na reservatie gratis 

(reservas@catedraldesevilla.es) 

Tabel 55 Technische fiche: Kathedraal van Santa Cruz 

Real Alcázar 

 

Figuur 73 Real Alcázar (eigen foto) 

Patio de Banderas s/n 

41004 SEVILLA 

Tel.: +34 954 50 23 24 

alcazar@patronato-alcazarsevilla.es  

De officiële naam van dit prachtig paleis is Reales Alcázares. Het Alcázar werd in 1987 

opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het bestaat uit een complex van paleizen 

en patio’s, die in de loop der tijden door verschillende heersers werden gebouwd, versierd 

en gerenoveerd. Het was de verblijfplaats van talrijke Koninklijke vertegenwoordigers, 

onder wie Isabelle en Karel V. Een deel van de tuinen van het Alcázar is in een traditionele 

Moorse stijl opgetrokken, een ander stuk in renaissancestijl, weer een ander deel stamt uit 

de moderne tijd. In het midden van de tuinen bevindt zich het Paviljoen van Karel V in 

Moorse stijl met daarvoor een labyrint van hoge hagen. (Nap & Imago, 2012) Aan de tuinen 

van het Alcázar grenst het kleinere Murillo-park. (Nap & Imago, 2012)(Hendriks, 2006-

2007)(Hendriks, 2006-2007) 

Kadergegevens 

- Audiogidsen te huur: 4,10 euro. 

- De avondbezoeken lopen donderdag en vrijdag, tot mei, vier maal per dag, iedere 30 

mailto:alcazar@patronato-alcazarsevilla.es
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minuten en gedurende 75 minuten met 45 bezoekers. 

- De avondbezoeken lopen donderdag en vrijdag, tot juni, vier maal per dag, iedere 30 

minuten en gedurende 75 minuten met 45 bezoekers. 

Openingsuren 

Dagbezoek 

maandag tot zondag (oktober – maart) 09.30 – 17.00 uur 

maandag tot zondag (april – september) 09.30 – 19.00 uur 

01/01 en 06/01, Goede Vrijdag, 25/12 Gesloten 

Nachtbezoek 

1 oktober – 31 maart 19.30 u./ 20.00 u./ 20:30 u./ 21.00 u. 

1 april – 30 september 21.00 u./ 21.30 u./ 22.00 u./ 22.30 u. 

Jueves Santo, Viernes Santo, 24/12, 25/12, 

31/12, 01/01, 05/01, 06/01 

gesloten 

Prijzen 

Dagbezoek 

Normaal tarief 8,75 euro 

Studenten (17-25 jaar), senioren 2,05 euro 

Mindervaliden (en begeleider), kinderen tot 

16 jaar, bewoners Sevilla 

Gratis 

maandag 16.00 – 17.00 uur (winter) en 

18.00 – 19.00 uur (zomer) 

Gratis 

Nachtbezoek 

Normaal tarief 12,00 euro 

Tabel 56 Technische fiche: Real Alcázar 
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Torre del Oro 

 

Figuur 74 Torre del Oro (eigen foto) 

Paseo Cristóbal Colón s/n 

41004 SEVILLA 

Tel.: +34 22 24 19 

Het tweede symbool van Sevilla, na de Giralda, is de Torre del Oro, een gedrongen 

twaalfhoekige toren. Deze maakte vroeger deel uit van de Moorse stadsfortificatie, een 

soort fort aan de rivier, dat de scheepvaart controleerde. De toren was een 

verankeringspunt voor een ketting die over de rivier kon worden gespannen tegen invallers. 

Het dak van het bouwwerk was in vroegere tijden met vergulde plavuizen gedekt, vandaar 

de naam van de toren. (Hendriks, 2006-2007) Binnen in de toren is een klein 

scheepvaartmuseum. 

Kadergegevens 

- Mogelijk tot bezoek met audiogids (2,00 euro) 

Openingsuren 

maandag – vrijdag 09.30 – 18.45 u. 

zaterdag – zondag 10.30 – 18.45 u. 

Feestdagen Gesloten 

Prijzen 

Normaal tarief 3,00 euro 

Studenten, Kinderen 6-14 jaar, 65-plussers, 

geaccrediteerde groepen 

1,50 euro 

Kinderen tot 6 jaar, mindervaliden Gratis 

Maandag Gratis 

Tabel 57 Technische fiche: Torre del Oro 
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Palacio de San Telmo 

 

Figuur 75 Palacio de San Telmo (naar James_Gordon_losangeles,2012)  

Avenida de Roma s/n 

41004 SEVILLA 

Tel. +34 955 00 10 10 

visitassantelmo@juntadeandalucia.es  

Het paleis van San Telmo is de plaats waar vandaag de dag de regionale regering van 

Andalusië zetelt. De naam San Telmo komt van Sint-Telmo de beschermheilige van de 

zeelieden. Het paleis werd namelijk in de 17 gebouwd als een school voor zeevaarders en in 

de 18de eeuw werd het een opleidingsinstituut voor de marine. In 1847 sloot de school en 

werd ze verkocht aan de groothertog van Montpensier. Hertogin María Luisa van Orléans 

schonk later de tuinen van het paleis aan de stad. Het paleis wordt gekenmerkt door zijn rijk 

versierde barokke toegangspoort.  

Kadergegevens 

- Groepen zijn maximaal tot 20 personen toegelaten.  

Openingsuren 

Donderdag 16.00 – 21.00 uur 

Zaterdag 10.00 – 14.00 uur 

16.00 – 20.00 uur 

Prijzen 

Gratis toegang 

Tabel 58 Technische fiche: Palacio de San Telmo 

Teatro Lope de Vega 

 

Figuur 76 Teatro Lope de Vega (naar Juanarcos, 2007) 

mailto:visitassantelmo@juntadeandalucia.es
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Avenida María Luisa de Vega s/n 

41004 SEVILLA 

Tel.: +34 995 47 28 28 

Tel.: +34 995 47 28 03 

Taquilla.ldv@sevilla.org  

Het Teatro Lope de Vega werd in 1929 gebouwd voor de Spaans-Amerikaanse 

tentoonstelling. Het vormde samen met het Casino het Paviljoen van Sevilla. 

Kadergegevens 

Niet vermeld 

Openingsuren tijdelijke ticketverkoop  

Juli:  

maandag – vrijdag 

10.00 – 14.00 uur 

Augustus Gesloten 

September:  

dinsdag – zaterdag  

11.00 – 14.00 uur 

17.30 – 20.30 uur 

September: 

Maandag, zondag en feestdagen 

Gesloten 

Prijzen 

Niet vermeld 

Tabel 59 Technische fiche: Teatro Lope de Vega 

Casino de la Exposición 

 

Figuur 77 Casino de la Exposición (naar Juanarcos, 2007) 

Calle Silencio 1 

41001 SEVILLA 

Tel.: +34 955 47 14 22 

Fax: +34 955 47 29 95 

mailto:Taquilla.ldv@sevilla.org
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casino.cultura@sevilla.org  

Het Casino de la Exposición is gelegen net buiten Parque de María Luisa en werd samen met 

Teatro Lope de Vega gebouwd voor het Paviljoen van Sevilla voor de Spaans-Amerikaanse 

tentoonstelling van 1929. Vandaag de dag is het een van de culturele centra van Sevilla en 

wordt het bezocht door vele bewoners, maar ook door bezoekers die er kunnen genieten 

van een zorgvuldig cultureel programma gedurende het hele jaar.  

Kadergegevens 

  

Openingsuren ticketverkoop 

Niet vermeld 

Prijzen 

Niet vermeld 

Tabel 60 Technische fiche: Casino de la Exposición 

Parque de María Luisa en Plaza de España 

 

Figuur 78 Plaza de España (eigen foto) 

Het Parque María Luisa is gelegen bij de Guadalquivir rivier en vlakbij de Universidad de 

Sevilla en de Paseo de las Delicias. 

Het Parque de María Luisa werd aangelegd in 1929 ter gelegenheid van de Spaans-

Amerikaanse tentoonstelling. U vindt er strakke voorgegeven tuinen gecombineerd met 

kleine wildernissen, waar zowel Europese planten als exotische soorten uit Afrika en Noord- 

en Zuid-Amerika zijn aangeplant. Het park zit vol verrassingen, zo zijn er met azulejos9 

versierde bankjes, keramische kikkers die water spuwen, beschutte patio’s met fresco’s en 

eendenvijvers. In het park kunt u ook de Plaza de España terugvinden.  

De Plaza de España vormt een halve cirkel met daarin de sierlijke 

tentoonstellingspaviljoenen. Op het plein zie je 48 banken met azulejos uit Triana. Ze stellen 

in alfabetische volgorde van links naar rechts de verschillende Spaanse provincies voor met 

een episode uit hun geschiedenis. De vier sierlijke bruggen symboliseren de vier Spaanse 

koninkrijken: Castilla, Aragón, León en Navarra. (Bos, 2010) (Hendriks, 2006-2007) (Nap & 

                                                      

9 Azulejos zijn keramieken tegels, vaak beschilderd met blauwe verf.  

mailto:casino.cultura@sevilla.org
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Imago, 2012) 

Kadergegevens 

- Mogelijkheid tot het huren van fietsen bij de ingang van het park. 

- Er zijn roeibootjes te huur voor 5,00 euro voor 35 minuten. Deze bootjes zijn 

maximaal voor 4 personen 

- Er zijn motorbootjes te huur voor 11,00 euro voor 15 minuten. Deze motorbootjes 

zijn maximaal voor 12 personen. 

Openingsuren regionaal militair museum 

1 november – 31 maart 08.00 – 22.00 uur 

1 april – 30 november 08.00 – 24.00 uur 

Prijzen 

Gratis 

Tabel 61 Technische fiche: Parque de María Luisa en Plaza de España 

Jardines de Murillo 

 

Figuur 79 Jardines de Murillo (naar Makoekis, 2007) 

Avenida de Menéndez Pelayo 16 

41004 SEVILLA 

Tel.: +34 954 53 79 84 

Los Jardines de Murillo is een klein park gelegen aan de rand van de Santa Cruz Wijk. Het 

park is genoemd naar de Spaanse kunstschilder uit de 17de eeuw en maakte ooit deel uit 

van de Jardines del Alcázar. In het park vindt u verschillende betegelde bankjes en allerlei 

bloemen- en plantensoorten. Opvallend in het park is het monument ter ere van Christoffel 

Columbus. Dit zijn twee hoge zuilen met een leeuw er bovenop.  

Kadergegevens 

Niet vermeld 

Openingsuren  

Maandag – zondag 07.00 – 23.00 uur 

Prijzen 
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Niet vermeld 

Tabel 62 Technische fiche: Jardines de Murillo 

Plaza de Don Juan de Austria 

De Plaza is gelegen tussen de Universidad de Sevilla en het Parque de María Luisa. 

De Plaza de Don Juan de Austria vormt een knooppunt van de belangrijkste routes van 

Sevilla. Op het pleintje staat de Fuente de las Cuatro Estaciones. De fontein krijgt deze naam 

dankzij de vier sculpturen rond het hoofdgedeelte. Zij stellen de vier seizoenen voor.  

Fuente de las Cuatro Estaciones 

Tabel 63 Technische fiche: Plaza de Don Juan de Austria 

Universidad de Sevilla 

Calle San Fernando 4 

41004 SEVILLA 

Tel.: +34 954 55 10 00 

De universiteit van Sevilla is gevestigd in één van de grootste gebouwen van de westerse 

wereld. Alleen het Escorial is groter in Spanje. Dit gebouw, waar dus een deel van de 

universiteit in gevestigd is, noemt het Real Fábrica de Tabacos of de Koninklijke 

tabaksfabriek. In deze fabriek werkten duizenden sigarenmaaksters, onder wie ook de door 

Bizet onsterfelijk gemaakte Carmen. (Bos H. , 2010) (Nap & Imago, 2012) 

Kadergegevens 

- De rondleiding gaat door in groepen van maximaal 40 personen en wordt geleid 

door speciaal opgeleid personeel. 

Openingsuren 

Maandag – donderdag (behalve in augustus) 11.00 uur 

Prijzen 

Niet vermeld 

Tabel 64 Technische fiche: Universidad de Sevilla 

Hotel Alfonso XII 

Avenida San Fernando 2 

41004 SEVILLA 

Het luxueuze hotel Alfonso XII werd in 1929 voor de Spaans-Amerikaanse tentoonstelling 

gebouwd in een mudéjar-stijl10. In het hotel logeren regelmatig filmsterren, beroemde 

auteurs en regeringsleiders. Het hotel beschikt over mooie binnenplaatsen, salons en 

                                                      

10 De Mudéjar-stijl is een kunststijl met een vermenging van christelijke en moslim elementen.  
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parken. (Bos H. , 2010) (Hendriks, 2006-2007) 

Tabel 65 Technische fiche: Hotel Alfonso XIII 

Tip avondmaal: Restaurante Al-Zagal 

Avenida de la Buhaira 24 

41018 SEVILLA 

Tel.: +34 954 54 95 00 

Fax.: +34 954 53 37 71 

alzagal.sevilla@hotelescenter.com  

Restaurante Al-Zagal is een panoramisch restaurant in het hotel Sevilla Center. Hun menu 

werd opgemaakt met oog voor detail en biedt zijn klanten een ruime keuze aan 

hoogstaande traditionele gerechten.  

Openingsuren 

21.00 – 23.30 uur 

Tabel 66 Technische fiche: Restaurante Al-Zagal 

5.5.9 Dag 9 zaterdag 10 mei 2014 

Wanneer Waar Fietsers Partners Prijs Voorwaarden 

Onbepaald Avda. de la 

Buhaira 24 

41001 

SEVILLA 

Ontbijt in het hotel Inbegrepen Prijs voor 

kamer en 

ontbijt 

08.00 uur Avda. de la 

Buhaira 24 

41001 

SEVILLA 

 Uitchecken 

en vertrek 

richting 

Marbella 

  

09.00 uur Avda. de la 

Buhaira 24 

41001 

SEVILLA 

Vertrek 

richting 

Vuelta 6  

   

11.45 – 

14.00 uur 

Parking Saba  

Camino de la 

Ribera s/n 

29660 

MARBELLA 

Stop in 

Marbella 

voor een 

vrije lunch? 

   

mailto:alzagal.sevilla@hotelescenter.com
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10.30 – 

18.00 uur 

Calle de 

Miguel 

Bueno 14 

29640 

FUENGIROLA 

 Bezoek 

Marbella 

met Vespa 

70,00 euro 

per persoon. 

20,00 euro 

extra te 

betalen voor 

het transport 

naar 

Marbella (zie 

bijlage 24). 

 

De prijs is voor 

24 uur huur 

van de Vespa.  

De aanvraag 

wordt 

bevestigd na 

het storten 

van het 

voorschot van 

10% van het 

totaalbedrag 

en ten laatste 

op 15 maar 

2014. 

15.00 uur Centro 

Comercial La 

Cañada 

Carretera de 

Ojén, S/N 

29600 

MARBELLA 

Vuelta 6: 

Marbella - 

Málaga 

   

18.30 uur Calle 

Rosalind 

Franklin 

25950 

Campanillas 

Aankomst 

Vuelta 6 

   

18.30 uur C/ Héroe de 

Sostoa 2 

Estacion 

Vialia 

29002 

MÁLAGA 

 Aankomst en 

check-in in 

hotel Barceló 

Málaga 

  

19.15 uur C/ Héroe de 

Sostoa 2 

Estacion 

Vialia 

29002 

MÁLAGA 

Aankomst in 

het hotel 
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Onbepaald Málaga Vrij avondmaal (zie tip) Niet 

inbegrepen 

Niet 

inbegrepen 

Onbepaald C/ Héroe de 

Sostoa 2 

Estacion 

Vialia 

29002 

MÁLAGA 

Overnachting in hotel 

Barceló Málaga 

Double:  

59,50 euro 

per persoon 

(zie bijlage 

13.1). 

Single:  

90,00 euro 

per persoon 

(zie bijlage 

13.2). 

Prijzen per 

persoon voor 

1 nacht. 

Tabel 67 Programma dag 9 

5.5.9.1 Route 

Route 

 

Figuur 80 route dag 9 (naar Google, 2014) 

A: Hotel Sevilla Center – Sevilla 

B(D): Vespa Tours Spain – Fuengirola 

C: Marbella 

D: Vespa Tours Spain – Fuengirola 

E(G): Hotel Barceló Málaga 
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F(G): Málaga 

G: Hotel Barceló Málaga – Málaga  

Aantal kilometers partners: 261,00 km 

Geschatte brandstofkosten: 48,00 euro 

Route fietsers 

 

Figuur 81 Route dag 9 fietsers (naar Google, 2014) 

A:  Hotel Sevilla Center – Sevilla 

B: Marbella 

C Centro comercial La Cañada – Marbella 

D: Ojén 

E: Monda 

F: Coín 

G: Alozaina 

H: Zalea 

I: Pizarra 

J: Estación 

K: Campanillas 

L: Hotel Barceló Málaga – Málaga 

Aantal kilometers fietsers: 364,00 km 

Geschatte brandstofkosten: 77,00 euro 
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5.5.9.2 Technische fiches 

Vespa Tours Spain (Marbella) 

29640 FUENGIROLA 

Tel.: +34 634 46 68 22 

vespatoursspain@gmail.com  

Deze Vespa dagtocht rijdt langs Fuengirola, Monda, Ojén, Marbella en Refugio de Juanar. In 

Marbella is er een vrije wandeling gepland in het autovrije centrum. Daarnaast wordt er een 

middagmaal voorzien in een klein restaurantje.  

Kadergegevens 

-  Transport naar Marbella wordt voorzien mits een toeslag van 20,00 euro.  

- ’s Middags wordt u uitgenodigd in een klein restaurantje. 

Duur 

De Vespa’s worden gehuurd voor 24 uur. De tour kan dus zolang duren als gewenst.  

Prijzen (zie bijlage 24) 

De prijs voor de tour en de huur van de Vespa bedraagt 70,00 euro per Vespa. Hierbij moet 

er ook nog 20,00 euro betaald worden voor het transport naar Marbella.  

De aanvraag voor de Vespa tour wordt bevestigd na het storten van 10% voorschot en dit 

ten laatste op 15 maart 2014.  

Tabel 68 Technische fiche: Vespa Tours Spain 

Tip: Trocadero Playa 

 

Figuur 82 Trocadero Playa (eigen foto) 

Santa Petronila Beach 

Marbella esplanade 

29610 MARBELLA 

Tel. +34 610 70 41 44 

info@tracoderoplaya.es  

In Trocadero Playa kunt u genieten van de lounge of de chill-out area, gelegen aan het 

strand en bestaande uit 10-personen zitbanken. Op het terras kan je genieten van enkele 

mailto:vespatoursspain@gmail.com
mailto:info@tracoderoplaya.es
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hapjes en ten slotte is er nog de Hammock area waar je in een hangmat kan genieten van 

cocktails en hapjes.  

Kadergegevens 

Niet vermeld 

Openingsuren (serving times) 

Normaal 13.00 – 18.00 uur 

Juni tot september 13.00 – 18.00 uur 

20.00 – 01.00 uur  

Prijzen 

De prijzen voor de drank variëren tussen 2,50 euro voor water tot 35,00 euro voor een Jarra 

Mojito.  

Tabel 69 Technische fiche: Trocadero Playa 

The Beach House Marbella 

Urb. Coto de los Dolores Carril del Relojero Elviria 

29604 MARBELLA 

Tel.: +34 952 83 94 58 

info@thebeachhousemarbella.com  

The Beach House Marbella is een restaurant gelegen op het strand van Marbella. Het 

restaurant bestaat uit 4 gedeelten. Er is een zomergedeelte dat het dichtst bij het strand en 

aan de rand van het water gelegen is. Voor de lunch of een drankje kan u bij de bar op het 

strand terecht. The Beach House heeft daarnaast ook een wintergedeelte voor bij slecht 

weer en een strandgedeelte.  

Kadergegevens 

Het gedeelte voor de lunch is uitgerust met ligstoelen en parasols en heeft een 

zoetwaterdouche en een apart toilet.  

Openingsuren (serving times) 

Maandag – zondag 12.30 – 23.00 uur 

Tabel 70 Technische fiche: The Beach House Marbella 

Tip avondmaal: Restaurante Lamoraga Antonio Martín 

Plaza de la Malagueta 4 

29016 MÁLAGA 

Tel.: +34 952 22 41 53 

lamoraga.antonio.martin@lamoraga.com  

mailto:info@thebeachhousemarbella.com
mailto:lamoraga.antonio.martin@lamoraga.com
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In restaurant La Moraga zult u een heerlijke hedendaagse Spaanse keuken vinden. Haar 

traditionele Spaanse gerechten worden onderworpen aan verschillende invloeden uit 

andere keukens en geven zo een modern resultaat. Het restaurant is gelegen vlak aan het 

strand van Malagueta en biedt u een aangename en open sfeer met vriendelijk en 

behulpzaam personeel. 

Openingsuren 

Lunch 13.00 – 16.00 uur 

Diner 20.00 – 23.00 uur 

Tabel 71 Technische fiche: Restaurante Lamoraga Antonio Martín 

5.5.10 Dag 10 zondag 11 mei 2014 

Wanneer Waar Fietsers Partners Prijs Voorwaarden 

06.30 uur C/ Heroe de 

Sostoa 2 

EstaciónVialia 

Maria 

Zambrano 

29002 Málaga 

Uitchecken hotel en 

vertrek richting 

luchthaven 

  

07.45 uur Avenida 

Comandante 

García 

Moratos s/n 

29004 

MÁLAGA 

Check-in vlucht   

09.45 uur Avenida 

Comandante 

García 

Moratos s/n 

29004 

MÁLAGA 

Vlucht JAF7568 179,98 

euro per 

persoon  

Prijs voor de heen- en 

terugvlucht. 

Groepstarief vanaf 10 

personen.  

De opgegeven prijs is 

geldig tot 26/11/2013 

en is onder 

voorbehoud van 

plaats- 

beschikbaarheid. 

Bij de reservering zijn 

alle plaatsen 

definitief en dus te 

betalen. 
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Alle wijzigingen en 

annulering zijn 

onderhevig aan de 

algemene 

vervoersvoorwaarden 

van Jetairfly.com11  

De definitieve 

namenlijst moet in 

het bezit zijn van 

Jetairfly.com ten 

laatste 2 weken voor 

afreis. 

Voor zowel de 

heenvlucht als de 

terugvlucht dienen 

dezelfde personen te 

reizen. 

De 

vervoersvoorwaarden 

en reisformaliteiten12 

omschreven op 

www.jetairfly.com 

zijn van toepassing 

op de vluchten. 

12.50 uur 1930 

ZAVENTEM 

Aankomst Brussels 

Airport 

  

Tabel 72 Programma Dag 10 

 

                                                      

11 Vervoersvoorwaarden in bijlage (Jetairfly.com, s.d.) 

12 Reisformaliteiten in bijlage (Jetairfly.com, s.d.) 

http://www.jetairfly.com/
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5.6 Draaiboek 

5.6.1 Dag 1 vrijdag 2 mei 2014 

Tijdstip Plaats Fietsers Partners Uit te voeren taken 

03.50 uur  Brussels Airport 

1930 ZAVENTEM 

Aankomst en Inchecken De reisleider wacht de 

reizigers op in de 

vertrekhal en staat bij 

indien nodig bij de check-

in. De reisleider bezorgt 

de reizigers het nummer 

waarop hij bereikbaar is in 

noodgevallen. 

05.50 uur Brussels Airport 

1930 ZAVENTEM 

Vlucht JAF5903 / 

08.55 uur Málaga Costa del Sol 

Airport 

Avenida Comandante 

García Moratos s/n 

29004 MÁLAGA 

Aankomst / 

09.45 uur Airport Málaga Costa del 

Sol 

Avenida Comandante 

García Moratos s/n 

Vertrek vanuit luchthaven met de minibussen en 

eventuele huurfietsen. 

Bus 1 vervoert de fietsers 

Bus 2 vervoert de partners 

De reisleider is de 

contactpersoon met de 

plaatselijke chauffeur van 

de minibus voor de 

fietsers.  
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29004 MÁLAGA 

11.00 uur Paseo Marítimo Antonio 

Machado 10  

29012 MÁLAGA 

 Inchecken Hotel Monte 

Málaga 

Bus 2 met de reisleider en 

partners vertrekt naar het 

hotel. 

Reisleider zorgt voor de 

check-in en 

kamerverdeling 

12.00 – 14.30 uur Centrum Málaga Vrije lunch in de stad. De reizigers mogen vrij 

gaan lunchen. Voor 

vertrek deelt de reisleider 

de planning mee. 

Namiddag Centrum Málaga  Vrij bezoek aan Málaga Bus 2 met de reisleider zet 

de partners af in het 

centrum van Málaga. 

15.00 uur – 17.00 uur Paseo Marítimo Antonio 

Machado 10  

29012 MÁLAGA 

Vuelta 1: losfietsen 

Vertrek en aankomst aan 

het hotel. 

 Bus 1 rijdt met de fietsers 

naar vertrekpunt Vuelta 1. 

De chauffeur blijft fietsers 

volgen gedurende de rit. 

19.50 uur Paseo Marítimo Antonio 

Machado 10  

29012 MÁLAGA 

Vertrek naar het restaurant voor het avondmaal.  Afspraak in de lobby van 

het hotel. De reisleider en 

de chauffeur wachten de 

reizigers op. 

De reizigers gaan te voet 

naar het restaurant. 
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20.30 uur Calle Strachan 11 

29015 MÁLAGA 

Avondmaal Restaurante Alumbre De reisleider meldt de 

groep aan. 

Onbepaald Paseo Marítimo Antonio 

Machado 10  

29012 MÁLAGA 

Overnachting in Hotel Monte Málaga De terugkeer naar hotel 

gebeurt te voet. 

Reisleider deelt planning 

dag 2 mee. 

Tabel 73 Draaiboek dag 1 

5.6.2 Dag 2 zaterdag 3 mei 2014 

Tijdstip Plaats Fietsers Partners Uit te voeren taken 

Onbepaald Paseo Marítimo Antonio 

Machado 10 

29012 MÁLAGA 

Ontbijt in het hotel (het ontbijt is mogelijk vanaf 07.00 

uur) 

De reisleider staat te allen 

tijde paraat voor de 

reizigers. 

08.00 uur Paseo Marítimo Antonio 

Machado 10 

29012 MÁLAGA 

 Uitchecken en vertrek 

naar activiteit 

De reisleider ziet er op toe 

dat alle sleutels worden 

terugbezorgd. Bus 2 

vertrekt met partners 

08.00 – 13.00 uur Paseo Marítimo Antonio 

Machado 10 

29012 MÁLAGA 

Ontspanning in het hotel  Chauffeur staat in voor de 

groep fietsers. 

09.00 – 17.30 uur Apartado de Correos 3096 

29649 CALAHONDA 

 Jeepsafari Reisleider meldt de groep 

aan. 

13.30 uur  Paseo Marítimo Antonio Vertrek naar vertrekpunt  Bus 1 vertrekt met de 
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Machado 10 

29012 MÁLAGA 

Vuelta 2 fietsers. 

14.30 uur Centro Comercial Rincón 

de la Victoria 

C. Arroyo de Tolalán 36 

29720 LA CALA DE MORAL 

Vuelta 2: Rincón de la 

Victoria – Alhama de 

Granada 

 Bus 1 volgt de fietsers 

tijdens de rit.  

18.00 uur Calle Carretera 

18120 ALHAMA DE 

GRANADA 

Aankomst Vuelta 2  Alle fietsen worden 

ingeladen. 

19.30 uur Mirador Del Genil 2 

18008 GRANADA 

 Aankomst en check-in 

hotel Macià Real de la 

Alhambra 

De reisleider staat in voor 

de check-in en de 

kamerverdeling. 

19.30 uur Mirador Del Genil 2 

18008 GRANADA 

Aankomst in het hotel  De reisleider wacht 

fietsers op in de lobby. 

20.10 uur  Mirador Del Genil 2 

18008 GRANADA 

Met minibussen naar het centrum Afspraak in lobby hotel. 

Vertrek met bus 1 en 2 

naar centrum. 

20.20 uur Parking Puerta Real 

Plaza del Campillo 

18008 GRANADA 

Aankomst in centrum Málaga De reisleider en de 

chauffeur parkeren de 

minibussen in parking 

Puerta Real. Hierna gaat 

iedereen te voet verder. 

20.45 uur Carcel Baja 1 Avondmaal Ermita Cathedral De reisleider meldt de 
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18008 GRANADA groep aan. 

Onbepaald Parking Puerta Real 

Plaza del Campillo 

18008 GRANADA 

Terugkeer naar bussen Te voet terugkeren van 

het centrum naar de 

parking. 

Onbepaald Mirador Del Genil 2 

18008 GRANADA 

Overnachting in hotel Macià Real de la Alhambra Bij aankomst deelt de 

reisleider het programma 

voor dag 3 mee. 

Tabel 74 Draaiboek dag 2 

5.6.3 Dag 3 zondag 4 mei 2014 

Tijdstip Plaats Fietsers Partners Uit te voeren taken 

Onbepaald Mirador Del Genil 2 

18008 GRANADA 

Ontbijt in het hotel De reisleider staat te allen 

tijde paraat voor de 

reizigers. 

09.30 uur Mirador Del Genil 2 

18008 GRANADA 

Vertrek Vuelta Rit 3: Sierra 

Nevada/Pico Veleta 

 Vertrek aan het hotel. Bus 

1 volgt de fietsers. 

10.45 uur Mirador Del Genil 2 

18008 GRANADA 

 Oprijden Pico Veleta om 

de fietsers aan te 

moedigen.  

Bus 2 vertrekt met de 

partners. 

11.45 uur  Ctra. de Sierra Nevada Km 

36 

18196 Hoya de la Mora 

Aankomst Pico Veleta De reisleider deelt het uur 

van afspraak mee. De 

fietsen worden in bus 1 

geladen. 
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11.45 – 13.45 uur Plaza de Andalucía  

18196 SIERRA NEVADA 

Vrije tijd en vrije lunch in het skigebied van de Sierre 

Nevada. Fieters die dit wensen kunnen ook per fiets 

terugkeren.  

Reisleider en chauffeur 

krijgen hierbij ook vrije 

tijd. 

14.00 uur Plaza de Andalucía  

18196 SIERRA NEVADA 

Terugkeer naar hotel De groep verzamelt op 

Plaza de Andalucía. 

15.00 – 17.30 uur Granada Vrije tijd in hotel of vrij bezoek aan Granada Bij aankomst deelt de 

reisleider het uur van 

afspraak voor het 

avondmaal mee. 

17.30 uur Mirador Del Genil 2 

18008 GRANADA 

Vertrek naar het centrum De reisleider en chauffeur 

wachten de reizigers op in 

de lobby. De minibussen 

worden geparkeerd in 

parking Puerta Real. 

18.00 – 20.00 uur Mirador de San Nicolas 

18008 GRANADA 

Drankje in het Albaicin met zicht op het Alhambra De reisleider staat in voor 

de aankoop van Cava. 

20.30 uur Plaza Bib Rambla 20 

18008 GRANADA 

Avondmaal restaurante Sibarius De reisleider meldt de 

groep aan. 

Onbepaald Parking Puerta Real 

Plaza del Campillo 

18008 GRANADA 

Terugkeer naar hotel Na het avondmaal keren 

de reizigers met 

minibussen terug naar het 

hotel. 

Onbepaald Mirador Del Genil 2 Overnachting in Hotel Macià Real de la Alhambra De reisleider deelt het 

programma van dag 4 
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18008 GRANADA mee. 

Tabel 75 Draaiboek dag 3 

5.6.4 Dag 4 maandag 5 mei 2014 

Tijdstip Plaats Fietsers Partners Uit te voeren taken 

Onbepaald  Mirador Del Genil 2 

18008 GRANADA 

Ontbijt in het hotel De reisleider staat te allen 

tijde paraat voor de 

reizigers. 

08.30 uur Mirador Del Genil 2 

18008 GRANADA 

Vertrek aan het hotel De groep verzamelt zich in 

de lobby. Bus 1 en 2 

vertrekken naar he 

Alhambra. 

09.00 uur – onbepaald Calle Real de la Alhambra 

s/n  

18008 GRANADA 

Vrij bezoek aan het Alhambra met audiogids De bussen worden 

geparkeerd op parking 

Alhambra (4,30 voor 1 

uur). De reisleider haalt de 

audiogidsen op. Voor 

vertrek deelt de reisleider 

ook het uur en plaats van 

afspraak voor de 

terugkeer mee. 

Onbepaald 18008 Granada Vrije tijd in Granada De reisleider en chauffeur 

parkeren de bussen in 

parking Puerta Real.  

18.15 uur Parking Puerta Real Afspraak op de Plaza del Campillo en terugkeer naar Bus 1 en 2 vertrekken met 
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Plaza del Campillo 

18008 GRANADA 

hotel. de reizigers naar het 

hotel. 

20.30 uur Mirador Del Genil 2 

18008 GRANADA 

Avondmaal in Macià Real de la Alhambra Tijdens het avondmaal 

zorgt de reisleider ervoor 

dat de planning voor de 

volgende dag wordt 

meegedeeld.  

Onbepaald Mirador Del Genil 2 

18008 GRANADA 

Overnachting in Hotel Macià Real de la Alhambra / 

Tabel 76 Draaiboek dag 4 

5.6.5 Dag 5 dinsdag 6 mei 2014 

Tijdstip Plaats Fietsers Partners Uit te voeren taken 

Onbepaald Mirador Del Genil 2 

GRANADA 

Ontbijt in het hotel  De reisleider staat te allen 

tijde paraat voor de 

reizigers. 

09.30 uur Mirador Del Genil 2 

GRANADA 

Check-out en vertrek naar Priego de Córdoba De reisleider ziet erop toe 

dat alle sleutels 

terugbezorgd worden. 

11.00 uur Nuestra Señora de Los 

Remedios s/n 

14800 PRIEGO DE 

CÓRDOBA 

Aankomst in Priego de Córdoba op de parking bij 

Estación de autobuses.  

Voor vertrek naar het 

centrum deelt de 

reisleider het uur en 

plaats van afspraak mee. 
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11.00 uur – 13u30 uur Priego de Córdoba Vrij tijd en middagmaal in Priego de Córdoba Hierbij krijgen reisleider 

en chauffeur ook vrij.  

13.30 uur Nuestra Señora de Los 

Remedios s/n 

14800 PRIEGO DE 

CÓRDOBA 

 Vertrek naar Montilla Bus 2 vertrekt met de 

partners. 

14.00 uur Nuestra Señora de Los 

Remedios s/n 

14800 PRIEGO DE 

CÓRDOBA 

Vertrek naar Luque  Bus 1 vertrekt met de 

fietsers naar de 

vertrekplaats van Vuelta 

4. 

15.00 uur Restaurante Nicol’s 

Carretera de Badajoz – 

Granada km 341,5 

14880 LUQUE 

Vuelta 4: Luque – Córdoba  Bus 1 laadt de fietsen uit 

op de parking van Estación 

de Luque. Bus 1 volgt de 

fietsers tijdens de rit.  

14.45 – 16.30 uur C/. María Auxiliadora 1.  

14550 MONTILLA 

 Bezoek aan brouwerij 

Montilla Moriles Bodegas 

Alvear 

De bus kan parkeren rond 

de brouwerij. 

De reisleider meldt groep 

aan. 

17.30 uur Calle Alfaros 18 

14003 CÓRDOBA 

 Aankomst in Macià Alfaros 

en check-in 

De reisleider staat in voor 

de check-in en de 

kamerverdeling. 

17.40 uur Parking langs de weg net 

voor Córdoba 

Einde Vuelta 4  De fietsen worden 

ingeladen in minibus. 
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18.00 uur Calle Alfaros 18 

14003 CÓRDOBA 

Aankomst in het hotel  De reisleider wacht 

fietsers op in de lobby van 

het hotel. 

20.15 uur Calle Alfaros 18 

14003 CÓRDOBA 

Vertrek naar het restaurant.  Te voet naar het 

restaurant. Afspraak in de 

lobby. 

21.00 uur C/Corregidor Luis de la 

Cerda 51 

14003 CÓRDOBA 

Avondmaal in Bodegas Mezquita De reisleider meldt de 

groep aan. 

Onbepaald Enrique Romero de Torres 

14003 CÓRDOBA 

Drankje bij de rivier – Fusion by Sojo Te voet naar Fusion by 

Sojo. 

Onbepaald Alfaros 18 

14003 CÓRDOBA 

overnachting Macià Alfaros Te voet terugkeren naar 

het hotel. De reisleider 

deelt het programma van 

dag 6 mee. 

Tabel 77 Draaiboek dag 5 

5.6.6 Dag 6 woensdag 7 mei 2014 

Tijdstip Plaats Fietsers Partners Uit te voeren taken 

Onbepaald Calle Alfaros 18 

14003 CÓRDOBA 

ontbijt in Macià Alfaros De reisleider staat te allen 

tijde paraat voor de 

reizigers. 

Onbepaald Córdoba Vrij bezoek aan Córdoba en middagmaal De reisleider en chauffeur 

krijgen hierbij ook vrij. 
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15.15 uur Puerta del Puenta bij de 

Mezquita 

Afspraak aan de Puerta del Puente De reisleider en chauffeur 

wachten de reizigers op. 

15.30 – 17.00 uur C/Corregidor Luis de la 

Cerda 51 

14003 CÓRDOBA 

Bath, relaxing massage and tea – Hammam al Anadalus De reisleider meldt de 

groep aan. De reisleider 

en chauffeur mogen 

deelnemen.  

Onbepaald Córdoba Vrij avondmaal in Córdoba / 

Onbepaald Calle Alfaros 18 

14003 CÓRDOBA 

Overnachting in Macià Alfaros Te voet terugkeer naar 

hotel. Reisleider deelt 

programma mee voor dag 

7. 

Tabel 78 Draaiboek dag 6 

5.6.7 Dag 7 donderdag 8 mei 2014 

Tijdstip Plaats Fietsers Partners Uit te voeren taken 

Onbepaald Calle Alfaros 18 

14003 CÓRDOBA 

Ontbijt in het hotel De reisleider staat te allen 

tijde paraat voor de 

reizigers. 

08.30 uur Calle Alfaros 18 

14003 CÓRDOBA 

Vertrek naar Vuelta 5  Bus 1 vertrekt met de 

fietsers naar het 

vertrekpunt van Vuelta 5.  

08.30 uur Calle Alfaros 18 

14003 CÓRDOBA 

 Uitchecken en vertrek 

naar Sevilla 

De reisleider ziet er op toe 

dat alle sleutels 

terugbezorgd worden. Bus 

2 vertrekt met de partners 
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en bagage. 

09.15 uur Calle del Guadalquivir 

14003 CÓRDOBA 

Vuelta 5: Córdoba – Palma 

del Río 

 De chauffeur helpt bij het 

vertrek. Bus 1 volgt de 

fietsers tijdens de rit.  

10.00 uur Paseo de Cristobal Colón 

41001 SEVILLA 

 Aankomst in Sevilla De minibus wordt 

geparkeerd in parking 

Paseo de Colón. 

10.15 uur – 11.30 uur Paseo Colón 12 

41001 SEVILLA 

 Bezoek aan de corrida van 

Sevilla 

De reisleider meldt de 

groep aan en bezorgt hun 

het toegangsticket.  

12.00 uur Palma del Río Aankomst Palma del Río  De fietsen worden 

ingeladen in bus 1.  

12.00 uur Avda. de la Buhaira 24 

41001 SEVILLA 

 Aankomst in hotel Sevilla 

Center en check-in 

De reisleider staat in voor 

de check-in en de 

kamerverdeling. De 

reisleider deelt ook het 

uur en plaats van 

volgende afspraak aan de 

partners mee.  

Onbepaald Sevilla  Vrije shopping in Sevilla De reisleider krijgt ook 

vrij, maar moet tegen 

14.30 terug in hotel zijn.  

14.45 uur Avda. de la Buhaira 24 

41001 SEVILLA 

Aankomst in het hotel  De reisleider wacht de 

fietsers in de lobby van 
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het hotel op. 

19.45 uur Avda. de la Buhaira 24 

41001 SEVILLA 

Vertrek naar het avondmaal Te voet naarhet 

avondmaal.  

20.45 uur Plaza de San Francisco 5 

41004 SEVILLA 

Avondmaal in restaurante Albarama De reisleider meldt de 

groep aan. 

Onbepaald C/ Argote de Molina 21 

41001 SEVILLA 

Moderne flamenco - Café Torero Te voet van het restaurant 

naar Café Torero. 

Onbepaald Avda. de la Buhaira 24 

41001 SEVILLA 

Overnachting in Hotel Sevilla Center Te voet terugkeren naar 

het hotel. De reisleider 

deelt het programma van 

dag 8 mee. 

Tabel 79 Draaiboek dag 7 

5.6.8 Dag 8 vrijdag 9 mei 2014 

Tijdstip Plaats Fietsers Partners Uit te voeren taken 

Onbepaald Avda. de la Buhaira 24 

41001 SEVILLA 

ontbijt in het hotel De reisleider staat te allen 

tijde paraat voor de 

reizigers. 

10.30 – 11.30 uur Sevilla Bezoek met koetsen aan de belangrijkste 

bezienswaardigheden 

Pick up in een centraal 

gelegen hotel of op een 

meeting point. Vooraf 

deelt reisleider de 

afspraken mee. De 

reisleider en chauffeur 
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kunnen aan activiteit 

deelnemen.  

Onbepaald  Sevilla Vrij middagmaal en bezoek aan Sevilla De reisleider en chauffeur 

krijgen ook vrij. 

Onbepaald Sevilla Vrij avondmaal in Sevilla De reisleider en chauffeur 

krijgen ook vrij. 

Onbepaald Avda. de la Buhaira 24 

41001 SEVILLA 

Overnachting in hotel Sevilla Center De reisleider deelt 

programma dag 9 mee. 

Tabel 80 Draaiboek dag 8 

5.6.9 Dag 9 zaterdag 10 mei 2014 

Tijdstip Plaats Fietsers Partners Uit te voeren taken 

Onbepaald Avda. de la Buhaira 24 

41001 SEVILLA 

Ontbijt in het hotel De reisleider staat te allen 

tijde paraat voor de 

reizigers.  

08.00 uur Avda. de la Buhaira 24 

41001 SEVILLA 

 Uitchecken en vertrek De reisleider ziet er op toe 

dat alle kamersleutels 

worden af gegeven. Bus 2 

vertrekt met de bagage en 

partners. 

09.00 uur Avda. de la Buhaira 24 

41001 SEVILLA 

Vertrek richting Vuelta 6  Bus 1 vertrekt met de 

fietsers. 

11.45 – 14.00 uur Parking Saba Vrije lunch in Marbella  Stop in het centrum van 

Marbella waar de fietsers 
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Camino de la Ribera s/n 

29660 MARBELLA 

kunnen lunchen. 

10.30 uur – 18.00 uur  Calle de Miguel Bueno 14 

29640 FUENGIROLA 

 Vespatour Marbella De reisleider meldt groep 

aan. Er is Vespa transport 

naar Marbella. De huur 

van de Vepsa’s is geldig 

voor 24 uur. 

15.00 uur Centro Comercial La 

Cañada  

Carretera de Ojén, S/N 

29600 MARBELLA 

Vuelta 6: Marbella – 

Málaga 

 Bus 1 volgt de fietsers. 

18.30 uur Calle Rosalind Franklin 

25950 Campanillas 

Einde Vuelta 6  De fietsen worden in bus 1 

geladen. 

18.30 uur C/ Héroe de Sostoa 2 

Estacion Vialia Maria 

Zambrano 

29002 MÁLAGA 

 Aankomst en check-in in 

Hotel Barceló Málaga 

De reisleider staat in voor 

de check-in en de 

kamerverdeling. De 

reisleider deelt het 

programma van dag 10 

mee en vraagt de taxi voor 

de volgende dag na. 

19.15 uur C/ Héroe de Sostoa 2 

Estacion Vialia Maria 

Zambrano 

Aankomst in hotel  De reisleider wacht de 

groep fietsers op. Einde 

van de huur van de 

minibussen en 
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29002 MÁLAGA huurfietsen. 

Onbepaald Málaga Vrij avondmaal in Málaga De reisleider krijgt hierbij 

ook vrij. 

Onbepaald C/ Héroe de Sostoa 2 

Estacion Vialia Maria 

Zambrano 

29002 MÁLAGA 

Overnachting in hotel Te voet naar hotel. 

Reisleider deelt 

programma dag 10 mee. 

Tabel 81 Draaiboek dag 9 

5.6.10 Dag 10 zondag 11 mei 2014 

Tijdstip Plaats Fietsers Partners Uit te voeren taken 

Onbepaald C/ Héroe de Sostoa 2 

Estacion Vialia Maria 

Zambrano 

29002 MÁLAGA 

Ontbijtbuffet nog niet geopend.  De reisleider staat te allen 

tijde paraat voor de 

reizigers. 

06.45 uur C/ Héroe de Sostoa 2 

Estacion Vialia Maria 

Zambrano 

29002 MÁLAGA 

Check-out en vertrek naar de luchthaven De reisleider ziet erop toe 

dat alle sleutels worden 

teruggegeven. 

07.00 uur Málaga Costa del Sol 

Airport 

Avenida Comandante 

García Moratos s/n 

Aankomst luchthaven De reisleider kijgt erop toe 

dat de groep volledig is. 
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29004 MÁLAGA 

07.45 uur Málaga Costa del Sol 

Airport 

Avenida Comandante 

García Moratos s/n 

29004 MÁLAGA 

Check-in vlucht De reisleider staat bij om 

de check-in vlot te laten 

verlopen. 

09.45 uur  Málaga Costa del Sol 

Airport 

Avenida Comandante 

García Moratos s/n 

29004 MÁLAGA 

Vlucht JAF7568 / 

12.50 uur Brussels Airport Aankomst Brussels Airport De reisleider neemt 

afscheid van zijn reizigers 

en bedankt iedereen. 

Tabel 82 Draaiboek dag 10 
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5.7 Extra’s 

5.7.1 Reisleider 

Gedurende de hele reis zal een reisagent van ‘Sportreizer’ de groep als reisleider begeleiden. 

Het is niet de bedoeling dat deze reisleider ook gaat gidsen gedurende de reis. Dor hetgene 

de reisleider ervaren en gezien heeft gedurende de voorgaande studiereizen kan deze 

reisleider de reizigers informeren over de bezienswaardigheden en activiteiten.  

5.7.1.1 Taken 

 De reisleider wacht de reizigers op in de luchthaven en helpt bij de check-in. 

 De reisleider is de contactpersoon tussen het verhuurbedrijf van de huurwagens en 

huurfietsen en de chauffeur.  

 De reisleider meldt de groep aan in elk hotel en zorgt voor de check-in.  

 De reisleider ziet erop toe dat de sleutels telkens terugbezorgd worden. 

 De reisleider meldt de groep aan in de restaurants.  

 De reisleider dient ook als chauffeur van bus 2 met de partners.  

 De reisleider zorgt voor de aankoop van de Cava voor het drankje in het Albaicín. 

 De reisleider deelt telkens ’s avonds het programma mee van de volgende dag en 

zorgt te allen tijde dat, wanneer de groep zich splitst, het uur en plaats van afspraak 

meegedeeld worden. 

 De reisleider informeert de reizigers waar nodig over de bezienswaardigheden, 

activiteiten en restaurants.  

 De reisleider mag deelnemen aan volgende activiteiten: het drankje in het Albaicín, 

het bezoek aan het Alhambra, de hamman-sessie, het bezoek aan het Museo Taurino 

in Sevilla en de Vespa tocht in Marbella.  

 De reisleider zorgt ervoor dat op dag 1 in hotel Barceló Málaga de taxi’s naar de 

luchthaven voor dag 10 worden geregeld. De reisleider vraagt dit nogmaals na op dag 

9.  

 De reisleider staat altijd paraat voor de reizigers en helpt hen waar nodig.  

5.7.1.2 Vergoeding 

Het vervoer, de accommodatie, de maaltijden, de activiteiten, de brandstofkosten en 

parkeerkosten worden betaald voor de reisleider. Daarnaast krijgt de reisleider ook een 

vergoeding van x euro voor de hele reis (10 dagen) of x euro per dag.  

5.7.2 Reisverzekering 

Aan de reizigers worden volgende mogelijke reisverzekeringen voorgesteld: 

5.7.2.1 Fietsomnium (Callant verzekeringen) (zie bijlage 39) 

Deze fietsomnium is uniek in België en wordt exclusief aangeboden door Callant 

Verzekeringen. 
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U kunt uw nieuwe fiets tot één jaar oud laten verzekeren bij Callant tegen diefstal en eigen 

schade of enkel tegen diefstal. Naast de fiets zijn ook de accessoires, die u tegelijk met uw 

fiets aankoopt, verzekerd. Wanneer uw fiets gestolen of beschadigd is maakt Callant 

Verzekeringen na het contacteren van deze maatschappij werk van uw vergoeding in natura 

van uw fietshandelaar ofwel in de vorm van een herstelling of nieuwe fiets. Bij de volledige 

diefstal van uw fiets geldt er een vrijstelling van 20% van de verzekerde waarden. Bij de 

schade of gedeeltelijke diefstal bedraagt deze 2,5%. Bij schade aan uw racefiets werken zij 

met een verhoogde vrijstelling van 10%. Voor elektrische fietsen zijn er andere voorwaarden 

in verband met de vrijstelling van toepassing. Hiervoor gelden afzonderlijke voorwaarden. 13 

Op www.fietsomnium.be kunt u een gratis en vrijblijvende offerte aanvragen. Zo wordt 

online de premie van uw eventuele fietsverzekering berekend. 

5.7.2.2 Smart Travel Insurance (Europese) 

Premie:  30,00 euro 

Waarborgen: Bijstand (medische kosten tot 250000,00 euro, repatriëring,…) 

   Bagage: 1250,00 euro 

   Reisongevallen: overlijden/blijvende invaliditeit: 6250,00 euro 

   Annulering: tot 750,00 euro per persoon 

   Vakantieonderbreking 

  

                                                      

13 Bij beschadiging is er een forfaitaire vrijstelling van 25,00 euro van kracht en bij diefstal 

wordt u zelfs integraal vergoed zonder aftrek van de franchise.  

http://www.fietsomnium.be/
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5.8 Prijsberekening 

5.8.1 Brandstof en parkeerkosten 

5.8.1.1 Brandstofkosten 

Dag – aantal 

kilometers 

Totale kost Kost per fietser 

(gebaseerd op 4 

deelnemers) 

Kost per partner 

(gebaseerd op 4 

deelnemers) 

Dag 1: 10,80 km 3,00 euro  0,75 euro 

Dag 1: 40,50 km 11,00 euro 2,75 euro  

Dag 2: 225 km 43,00 euro  10,75 euro 

Dag 2: 175 km 44,00 euro 11,00 euro  

Dag 3: 86,20 km 25 euro  6,25 euro 

Dag 3: 90,70 km 26 euro 6,50 euro  

Dag 4: 8,30 km 2,45 euro 0,61 euro 0,61 euro 

Dag 5: 189,00 km 41 euro  10,25 euro 

Dag 5: 184,00 km 41 euro 10,25 euro  

Dag 6: 0,00 km 0,00 euro 0,00 euro 0,00 euro 

Dag 7: 147 km 28,00 euro  7,00 euro 

Dag 7: 144,00 km 38,00 euro 9,50 euro  

Dag 8: 0,00 km 0,00 euro 0,00 euro 0,00 euro 

Dag 9: 261,00 km 48,00 euro  12,00 euro 

Dag 9: 364,00 km 77,00 euro 19,25 euro  

Totaal  59,86 47,61 euro 

Tabel 83 Brandstofkosten 

5.8.1.2 Parkeerkosten 

Dag - parking Totale kost Kost per fietser 

(gebaseerd op 4 

deelnemers) 

Kost per partner 

(gebaseerd op 4 

deelnemers) 

Hotel Monte Málaga 10,00 euro per 

minibus voor 1 

overnachting (zie 

bijlage 30). 

2,50 euro 2,50 euro 

Hotel Macià Real de 29,25 euro per 7,31 euro 7,31 euro 
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la Alhambra minibus voor 3 

overnachtingen (9,75 

euro per minibus 

voor 1 overnachting. 

Zie bijlage 31). 

Granada parking 

Puerta Real 

10,80 euro per 

minibus voor 5 uur 

(2,16 euro per uur. 

Zie bijlage 32). 

2,70 euro 2,70 euro 

Granada parking 

Puerta Real 

15,12 euro per 

minibus voor 7 uur 

(2,16 euro per uur. 

Zie bijlage 32). 

3,78 euro 3,78 euro 

Parking Plaza de 

Andalucía Sierra 

Nevada 

4,00 euro per 

minibus voor 2 uur 

(2,00 euro per uur. 

Zie bijlage 34). 

1,00 euro 1,00 euro 

Parking Alhambra 2,70 euro per 

minibus voor 1 uur 

(zie bijlage 33). 

0,68 euro 0,68 euro 

Granada parking 

Puerta Real 

21,00 euro per 

minibus voor 1 dag 

(zie bijlage 31). 

5,25 euro 5,25 euro 

Macià Alfaros 35,70 per minibus 

voor 2 

overnachtingen 

(17,85 euro per 

overnachting. Zie 

bijlage 35). 

8,93 euro 8,93 euro 

Sevilla parking Paseo 

de Colón 

5,25 euro per 

minibus voor 3 uur 

(1,75 euro per uur. 

Zie bijlage 36). 

 1,31 euro 

Hotel Sevilla Center 36,90 euro per 

minibus voor 2 

overnachtingen 

(18,45 euro per 

overnachting. Zie 

bijlage 37). 

9,23 euro 9,23 euro 
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Parking Saba 

Marbella 

19,96 euro per 

minibus voor 2.15 

uur (min. 1 - 30 = 

0,51090/min // min 

31 - 90 = 

0,045414/min // min 

91 - 180 = 0,043153. 

Zie bijlage 37). 

4,99 euro  

Hotel Barceló 

Málaga 

18,00 euro per 

minibus voor 1 

overnachting (zie 

bijlage 13.3). 

4,50 euro 4,50 euro 

Margebedrag Er wordt 5% van de 

totaalprijs (188,72 

voor de partners en 

203,43) als marge 

voor onvoorziene 

parkeerkosten 

gerekend. Dus 9,44 

euro voor de 

partners en 10,17 

euro voor de 

fietsers. 

2,54 euro 2,36 euro 

Totaal  53,41 49,55 

Tabel 84 Parkeerkosten 

5.8.2 Kosten voor de chauffeur en reisleider 

5.8.2.1 Vervoer 

Wat Prijs chauffeur Prijs reisleider Extra 

Vliegtuigtickets  179,98 euro Prijs per persoon, 

heen-en terug. 

De 

Luchthaventaksen 

zijn vrijgesteld van 

btw 

Totaal 0,00 euro 179,98 euro  

Tabel 85 Vervoer chauffeur en reisleider 
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5.8.2.2 Accommodatie 

Wat Prijs chauffeur Prijs reisleider Extra 

Hotel Monte Málaga 

Double single use 

(kamer en ontbijt) 

92,00 euro 92,00 euro Prijs per persoon 

voor 1 nacht. 

Prijs uit Gateway. De 

totaalprijs van de 

kamer bedraagt 

92,00 euro waarvan 

80,00 het netto 

reisagent bedrag is 

en 12,000 euro 

commissie. 

Hotel Macià Real de 

la Alhambra 

Single kamer (kamer 

en ontbijt) 

123,75 euro 123,75 euro Prijs per persoon 

voor 3 nachten. De 

reisleider en 

chauffeur krijgen 

25% korting. 

Onderhandelde prijs 

inclusief btw.   

Hotel Macià Alfaros 

Single kamer (kamer 

en ontbijt) 

192,00 euro 192,00 euro Prijs per persoon 

voor 2 nachten. 

Prijs uit Gateway. De 

totaalprijs van de 

kamer bedraagt 

192,00 euro voor 2 

nachten. Waarvan 

167,00 euro de netto 

reisagentprijs en 

25,00 euro 

commissie. 

Hotel Sevilla Center 

Double single use 

(kamer en ontbijt) 

342,00 euro 342,00 euro Prijs per persoon 

voor 2 nachten.  

Prijs uit Gateway. De 

totaalprijs voor de 

kamer bedraagt 

342,00 euro voor 2 

nachten. Waarvan 

297,00 euro de netto 

reisagentprijs is en 
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45,00 euro 

commissie. 

Hotel Barceló 

Málaga 

Double single use 

(kamer en ontbijt) 

90,00 euro 90,00 euro Prijs per persoon 

voor 1 nacht.  

Prijs uit Gateway. De 

totaalprijs voor de 

kamer bedraagt 

90,00 euro. Waarvan 

78,00 de reisagent 

prijs is en 12,00 euro 

de commissie. 

Totaal 839,75 euro 839,75 euro  

Tabel 86 Accommodatie chauffeur en reisleider 

5.8.2.3 Restaurants 

Wat Prijs chauffeur Prijs reisleider Extra 

Restaurante Alumbre 25,00 euro 25,00 euro Prijs per persoon 

voor menu 1. De 

drank is inbegrepen. 

Geen korting voor de 

reisleider en 

chauffeur. 

Bevestiging zo snel 

mogelijk. 

Restaurante Ermita 

Catedral 

27,00 euro 27,00 euro Prijs per persoon 

voor menu E-1. De 

drank en de btw is 

inbegrepen. 

Restaurante Sibarius 35,00 euro 35,00 euro Prijs per persoon 

voor Special Menu 1. 

De drank en de btw 

is inbegrepen. 

Geen korting voor de 

reisleider en 

chauffeur. 

Macià Real de la 

Alhambra 

9,00 euro 9,00 euro Prijs per persoon. 

Water en wijn 

inbegrepen.  
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50% korting voor de 

reisleider en de 

chauffeur. 

Bevestiging voor 

aankomst in het 

restaurant. 

Bodegas Mezquita 14,25 euro 14,25 euro Prijs per persoon. De 

drank en de btw is 

inbegrepen. 

Geen korting voor de 

reisleider en de 

chauffeur.  

Córdoba vrije 

maaltijd 

25,00 euro 25,00 euro Vrije keuze 

Restaurante 

Albarama 

25,00 euro 25,00 euro Prijs per persoon. De 

drank en de btw is 

inbegrepen.  

Geen korting voor de 

chauffeur en 

reisleider 

De reservatie moet 1 

week vooraf 

bevestigd worden. 

Sevilla vrije maaltijd 25,00 euro 25,00 euro Vrije keuze 

Málaga vrije maaltijd 25,00 euro 25,00 euro Vrije keuze 

Middagmaaltijden 10 

dagen 

180,00 euro 180,00 euro Prijs per persoon 

voor 9 dagen. (20,00 

per middag). 

Totaal 390,25 euro 390,25 euro  

Tabel 87 Restaurants Chauffeur en reisleider 

5.8.2.4 Excursies en bezienswaardigheden 

Wat Prijs chauffeur Prijs reisleider Extra 

Albaicín 7,00 euro 7,00 euro Prijs per persoon. Er 

worden 8 flessen 

aangekocht waarvan 

met maximaal 18 

personen tweemaal 
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gedronken kan 

worden. Prijs voor 8 

flessen is 56,00 euro. 

Alhambra  20,50 euro Prijs per persoon 

voor de toegang en 

de audiogids. 

Bodegas Alvear  0,00 euro Gratis toegang voor 

de reisleider. 

1 of 2 weken vooraf 

bevestigen. 

Hamman Al Andalus 0,00 euro 0,00 euro Gratis voor de 

reisleider en 

chauffeur, maar 

zonder massage. 

Bevestigen in 

januari. 

Museo Taurino (Real 

Maestranza) 

 7,00 euro Prijs per persoon 

voor het bezoek en 

de rondleiding. 

Groepsprijs pas 

mogelijk bij 20 

personen. 

Geen korting voor 

reisleider. 

Vespa Tour Marbella  70,00 euro Prijs per Vespa voor 

24 uur. De 

transportenkosten 

bedragen 20,00 

euro. Bij 4 partners 

bedraagt dit dus 5,00 

euro en bij 8 

partners 2,5 euro.  

De reisleider krijgt 

geen korting.  

De aanvraag is 

bevestigd na het 

storten van 10% 

voorschot en ten 

laatste op 15 maart 
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2014. 

Totaal 7,00 euro 104,50 euro  

Tabel 88 Excursies en bezienswaardigheden chauffeur en reisleider 

5.8.2.5 Extra’s 

Vergoeding: reisleider: De reisleider krijgt een vergoeding van 125,00 euro per dag. Voor 10 

dagen zou de reisleider dus 1250,00 euro krijgen. Gebaseerd op een deelname van 8 

reizigers (4 partners en 4 fietsers) zal dit 156,25 euro per persoon bedragen.  

5.8.2.6 Totale kost chauffeur en reisleider 

Wat Prijs chauffeur Prijs reisleider 

Vervoer  179,98 euro 

Accommodatie 839,75 euro 839,75 euro 

Restaurants 390,25 euro 390,25 euro 

Excursies en 

bezienswaardigheden 

7,00 euro 104,50 euro 

Totaal 1237,00 euro 1514,48 euro 

Tabel 89 Totale kost chauffeur en reisleider 

5.8.3 Prijzen voor fietsers met eigen fiets 

5.8.3.1 Vervoer 

Wat Prijs Extra 

Vliegtuigtickets 173,98 euro Prijs per persoon, heen-en 

terug. 

De luchthaventaksen 

bedragen 6,00 euro per 

persoon en zijn vrijgesteld 

van btw. Deze worden dus 

niet in het bedrag exclusief 

btw opgenomen. (zie bijlage 

1.2) 

Fietsenvervoer 60,00 euro Prijs per persoon, heen en 

terug. (30,00 euro per 

persoon, per traject) 

Huurwagen met chauffeur: 

VW-Transporter of 

gelijkwaardig 

245,00 euro De totaalprijs van de 

huurwagen is 980,00 euro 

voor 9 dagen. Er wordt 

rekening gehouden met een 



155 

niet volledige bezetting. De 

prijs bij bezetting van 4 

fietsers is 245,00 euro. De 

prijs bij bezetting van 8 

fietsers is 122,50 euro. 

GPS inclusief fietshouder en 

AC-adapter 

26,00 euro Prijs per persoon voor de 

volledige reisperiode. Dit is 

de prijs geldig bij afhaling Er 

geldt een waarborg van 

300,00.  

Brandstof 59,86 euro Prijs per persoon voor de 

volledige reisperiode.  

Parking 53,41 euro Prijs per persoon voor de 

volledige reisperiode.  

Totaal 618,25 euro  

Tabel 90 Vervoer met eigen fiets 

5.8.3.2 Accommodatie 

Wat Prijs Extra 

Hotel Monte Málaga 

Double (kamer en ontbijt) 

54,50 euro Prijs per persoon voor 1 

nacht. 

Prijs uit Gateway. De 

totaalprijs van de kamer 

bedraagt 109,00 euro 

waarvan 95,00 het netto 

reisagent bedrag is en 14,00 

euro commissie.  

Hotel Macià Real de la 

Alhambra 

Double (kamer en ontbijt) 

90,00 euro Prijs per persoon voor 3 

nachten.  

Onderhandelde prijs 

inclusief btw.  

Hotel Macià Alfaros 111,00 euro Prijs per persoon voor 2 

nachten. 

Prijs uit Gateway. De 

totaalprijs van de kamer 

bedraagt 222,00 euro voor 2 

nachten. Waarvan 193,00 

euro de netto reisagentprijs 
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en 29,00 euro commissie.  

Hotel Sevilla Center 

Double (kamer en ontbijt) 

181,00 euro Prijs per persoon voor 2 

nachten. 

Prijs uit Gateway. De 

totaalprijs voor de kamer 

bedraagt 362,00 euro voor 2 

nachten. Waarvan 315,00 

euro de netto reisagentprijs 

is en 47,00 euro commissie.  

Hotel Barceló Málaga  

Double (kamer en ontbijt) 

59,50 euro Prijs per persoon voor 1 

nacht. 

Prijs uit Gateway. De 

totaalprijs voor de kamer 

bedraagt 119,00 euro. 

Waarvan 100,00 de 

reisagent prijs is en 19,00 

euro de commissie.  

Totaal 496,00 euro  

Tabel 91 Accommodatie met eigen fiets 

5.8.3.3 Restaurants 

Wat Prijs Extra 

Restaurante Alumbre 25,00 euro Prijs per persoon voor menu 

1. De drank is inbegrepen.  

Bevestiging zo snel mogelijk 

Restaurante Ermita Catedral 27,00 euro Prijs per persoon voor menu 

E-1. De drank en de btw is 

inbegrepen.  

Restaurante Sibarius 35,00 euro Prijs per persoon voor 

Special Menu 1. De drank en 

de btw is inbegrepen.  

Hotel Macià Real de la 

Alhambra 

18,00 euro Prijs per persoon. Water en 

wijn inbegrepen. Bevestiging 

voor aankomst in het 

restaurant. 

Bodegas Mezquita 14,25 euro Prijs per persoon. De drank 

en de btw is inbegrepen. 

Córdoba vrije maaltijd Niet inbegrepen Niet inbegrepen 
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Restaurante Albarama 25,00 euro Prijs per persoon. De drank 

en de btw is inbegrepen.  

De reservatie moet 1 week 

vooraf bevestigd worden.  

Sevilla vrije maaltijd  Niet inbegrepen Niet inbegrepen 

Málaga vrije maaltijd Niet inbegrepen Niet inbegrepen 

Totaal 144,25 euro  

Tabel 92 Restaurants met eigen fiets 

5.8.3.4 Excursies en bezienswaardigheden 

Wat Prijs Extra 

Drankje Albaicín 7,00 euro Prijs per persoon. Er worden 

8 flessen aangekocht 

waarvan met maximaal 18 

personen tweemaal 

gedronken kan worden. Prijs 

voor 8 flessen is 56,00 euro.  

Alhambra 20,50 euro Prijs per persoon voor de 

toegang en de audiogids.  

Hamman Al Andalus 30,00 euro Prijs per persoon. De 

hamman met massage en 

thee is inbegrepen.  

Bevestigen in januari. 

Koetsen Sevilla 16,25 euro Prijs per persoon voor een 

gedeelde koets (4 personen) 

voor 1 uur. De prijs voor 1 

koets bedraagt 65 euro.  

Totaal 73,75 euro  

Tabel 93 Excursies en bezienswaardigheden met eigen fiets 

5.8.3.5 Extra’s 

Wat Prijs Extra 

Kosten chauffeur 154,63 euro De totale kost van de 

chauffeur bedraagt 1237,00 

euro. Verdeeld over 8 

reizigers is dit 154,63 euro 

en over 16 reizigers 77,31 

euro. 
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Fooi chauffeur Niet inbegrepen Niet inbegrepen 

Kosten begeleider 189,31 euro De totale kost van de 

reisleider bedraagt 1514,48 

euro. Verdeeld over 8 

reizigers is dit 189,31 euro 

en over 16 reizigers 94,66 

euro. 

Vergoeding begeleider 156,25 euro De totale vergoeding voor de 

chauffeur is 1250,00 euro 

(125,00 euro per dag). 

Gebaseerd op 8 deelnemers 

moet elke reiziger 156,25 

euro betalen). 

Totaal 500,19 euro  

Tabel 94 Extra's met eigen fiets 

5.8.3.6 Verkoopsprijs fietsers met eigen fiets 

Element Prijs Uitleg 

Basis 618,25 euro Vervoer: vlucht Jetairfly, 

vervoer fiets, huurwagen 

met aanhangwagen, GPS, 

brandstof en parking. 

Exclusief btw en 

luchthaventaks 

 496,00 euro Accommodatie (dubbele 

kamers – kamer en ontbijt) 

Exclusief btw 

 144,25 euro Maaltijden  

Exlusief btw 

 73,75 euro Excursies en 

bezienswaardigheden 

Exclusief btw 

 500,19 euro Extra’s  

Exclusief btw 

Totaal netto 1832,44 euro  

+ Winst (10%) 183,24 euro 10% winst op 1832,44 euro. 
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X1 2015,68 euro  

+ btw (2,73%) 55,03 euro Voor een pakketreis tegen 

een globale prijs 

georganiseerd door een 

Belgisch reisbureau wordt er 

een forfaitaire marge van 

13% op het btw-bedrag van 

21% gerekend. Het 

basisbedrag is 2015,68 euro, 

het forfaitaire marge is 13%, 

de maatstaf van heffing 

bedraagt 262,04 euro, het 

btw-percentage is 21% en 

het btw-bedrag is 55,03 

euro. 

X2 2070,71 euro  

+ onderdelen vrij van btw 

(luchthaventaksen) 

6,00 De luchthaventaksen zijn 

inbegrepen in de prijs. 

Hierop mag geen btw 

berekend worden. 

X3 2076,71 euro  

Garantiefonds Reizen op X3 

(0,1995%) 

4,15 euro De bijdrage voor het 

garantiefonds wordt 

gerekend op 2076,71 euro. 

Verkoopsprijs 2080,86 euro Dit is de prijs die de klant 

betaalt  

Tabel 95 Verkoopsprijs fietsers met eigen fiets 

5.8.4 Prijzen voor fietsers met huurfiets 

5.8.4.1 Vervoer 

Wat Prijs Extra 

Vliegtuigtickets 173,98 euro Prijs per persoon, heen-en 

terug. 

De luchthaventaksen 

bedragen 6,00 euro per 

persoon en zijn vrijgesteld 

van btw. Deze worden dus 

niet in het bedrag exclusief 

btw opgenomen. (zie bijlage 
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1.2) 

Huurwagen met chauffeur: 

VW-Transporter of 

gelijkwaardig 

245,00 euro De totaalprijs van de 

huurwagen is 980,00 euro 

voor 9 dagen. Er wordt 

rekening gehouden met een 

niet volledige bezetting. De 

prijs bij bezetting van 4 

fietsers is 245,00 euro. De 

prijs bij bezetting van 8 

fietsers is 122,50 euro. 

GPS inclusief fietshouder en 

AC-adapter 

26,00 euro Prijs per persoon voor de 

volledige reisperiode. Dit is 

de prijs geldig bij afhaling Er 

geldt een waarborg van 

300,00.  

Huurfiets: Genesis Volant 30 155,00 euro Prijs per fiets voor 9 dagen. 

Er zijn verschillende maten 

mogelijk. 

Brandstof 59,86 euro Prijs per persoon voor de 

volledige reisperiode 

Parking 53,41 euro Prijs per persoon voor de 

volledige reisperiode 

Totaal 713,25 euro  

Tabel 96 Vervoer met huurfiets 

5.8.4.2 Accommodatie 

Wat Prijs Extra 

Hotel Monte Málaga 

Double (kamer en ontbijt) 

54,50 euro Prijs per persoon voor 1 

nacht. 

Prijs uit Gateway. De 

totaalprijs van de kamer 

bedraagt 109,00 euro 

waarvan 95,00 het netto 

reisagent bedrag is en 

14,000 euro commissie.  

Hotel Macià Real de la 

Alhambra 

Double (kamer en ontbijt) 

90,00 euro Prijs per persoon voor 3 

nachten.  

Onderhandelde prijs 

inclusief btw. De betaling 
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moet een week voor 

aankomst gebeuren en er 

wordt een credit card als 

garantie gevraagd. 

Hotel Macià Alfaros 111,00 euro Prijs per persoon voor 2 

nachten. 

Prijs uit Gateway. De 

totaalprijs van de kamer 

bedraagt 222,00 euro voor 2 

nachten. Waarvan 193,00 

euro de netto reisagentprijs 

en 29,00 euro commissie.  

Hotel Sevilla Center 

Double (kamer en ontbijt) 

181,00 euro Prijs per persoon voor 2 

nachten. 

Prijs uit Gateway. De 

totaalprijs voor de kamer 

bedraagt 362,00 euro voor 2 

nachten. Waarvan 315,00 

euro de netto reisagentprijs 

is en 47,00 euro commissie.  

Hotel Barceló Málaga  

Double (kamer en ontbijt) 

59,50 euro Prijs per persoon voor 1 

nacht. 

Prijs uit Gateway. De 

totaalprijs voor de kamer 

bedraagt 119,00 euro. 

Waarvan 100,00 de 

reisagent prijs is en 19,00 

euro de commissie.  

Totaal 496,00 euro  

Tabel 97 Accommodatie met huurfiets 

5.8.4.3 Restaurants 

Wat Prijs Extra 

Restaurante Alumbre 25,00 euro Prijs per persoon voor menu 

1. De drank is inbegrepen. 

Bevestiging zo snel mogelijk. 

Restaurante Ermita Catedral 27,00 euro Prijs per persoon voor menu 

E-1. De drank en de btw is 

inbegrepen.  
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Restaurante Sibarius 35,00 euro Prijs per persoon voor 

Special Menu 1. De drank en 

de btw is inbegrepen.  

Hotel Macià Real de la 

Alhambra 

18,00 euro Prijs per persoon. Water en 

wijn inbegrepen. Bevestiging 

voor aankomst in het 

restaurant. 

Bodegas Mezquita 14,25 euro Prijs per persoon voor de 

dagmenu. De drank en de 

btw is inbegrepen. 

Córdoba vrije maaltijd Niet inbegrepen Niet inbegrepen 

Restaurante Albarama 25,00 euro Prijs per persoon voor menu 

1. De drank en de btw is 

inbegrepen.  

De reservatie moet 1 week 

vooraf bevestigd worden.  

Sevilla vrije maaltijd  Niet inbegrepen Niet inbegrepen 

Málaga vrije maaltijd Niet inbegrepen Niet inbegrepen 

Totaal 144,25 euro  

Tabel 98 Restaurants met huurfiets 

5.8.4.4 Excursies en bezienswaardigheden 

Wat Prijs Extra 

Drankje Albaicín 7,00 euro Prijs per persoon. Er worden 

8 flessen aangekocht 

waarvan met maximaal 18 

personen tweemaal 

gedronken kan worden. Prijs 

voor 8 flessen is 56,00 euro.  

Alhambra 20,50 euro Prijs per persoon voor de 

toegang (14,00 euro) en de 

audiogids (6,50 euro).  

Hamman Al Andalus 30,00 euro Prijs per persoon. De 

hamman met massage en 

thee is inbegrepen.  

Bevestigen in januari. 

Koetsen Sevilla 16,25 euro Prijs per persoon voor een 

gedeelde koets (4 personen) 
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voor 1 uur. De prijs voor 1 

koets bedraagt 65 euro.  

Totaal 73,75 euro  

Tabel 99 Excursies en bezienswaardigheden met huurfiets 

5.8.4.5 Extra’s 

Wat Prijs Extra 

Kosten chauffeur 154,63 euro De totale kost van de 

chauffeur bedraagt 1237,00 

euro. Verdeeld over 8 

reizigers is dit 154,63 euro 

en over 16 reizigers 77,31 

euro. 

Fooi chauffeur Niet inbegrepen Niet inbegrepen 

Kosten begeleider 189,31 euro De totale kost van de 

reisleider bedraagt 1514,48 

euro. Verdeeld over 8 

reizigers is dit 189,31 euro 

en over 16 reizigers 94,66 

euro. 

Vergoeding begeleider 156,25 euro De totale vergoeding voor de 

chauffeur is 1250,00 euro 

(125,00 euro per dag). 

Gebaseerd op 8 deelnemers 

moet elke reiziger 156,25 

euro betalen). 

Totaal 500,19 euro  

Tabel 100 Extra’s huurfietsen 

5.8.4.6 Verkoopsprijs fietsers met huurfiets 

Element Prijs Uitleg 

Basis 713,25 Vervoer: vlucht Jetairfly, 

vervoer fiets, huurwagen 

met aanhangwagen, GPS, 

brandstof en parking. 

Exclusief btw en 

luchthaventaks 

 496,00 euro Accommodatie (dubbele 

kamers – kamer en ontbijt) 
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Exclusief btw 

 144,25 euro Maaltijden  

Exlusief btw 

 73,75 euro Excursies en 

bezienswaardigheden 

Exclusief btw 

 500,19 euro Extra’s  

Exclusief btw 

Totaal netto 1927,44 euro  

+ Winst (10%) 192,74 euro 10% winst op 1927,44 euro. 

X1 2120,18 euro  

+ btw (2,73%) 57,88 euro Voor een pakketreis tegen 

een globale prijs 

georganiseerd door een 

Belgisch reisbureau wordt er 

een forfaitaire marge van 

13% op het btw-bedrag van 

21% gerekend. Het 

basisbedrag is 2120,18 euro, 

het forfaitaire marge is 13%, 

de maatstaf van heffing 

bedraagt 275,62 euro, het 

btw-percentage is 21% en 

het btw-bedrag is 57,88 

euro. 

X2 2178,06 euro  

+ onderdelen vrij van btw 

(luchthaventaksen) 

6,00 De luchthaventaksen zijn 

inbegrepen in de prijs. 

Hierop mag geen btw 

berekend worden. 

X3 2184,06 euro  

Garantiefonds Reizen op X3 

(0,1995%) 

4,37 euro De bijdrage voor het 

garantiefonds wordt 

gerekend op 2184,06 euro. 

Verkoopsprijs 2188,43 euro Dit is de prijs die de klant 

betaalt. 

Tabel 101 Verkoopsprijs fietsers met huurfiets 
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5.8.5 Prijzen voor partners 

5.8.5.1 Vervoer 

Wat Prijs Extra 

Vliegtuigtickets 173,98 euro Prijs per persoon, heen-en 

terug. 

De Luchthaventaksen 

bedragen euro per persoon 

en zijn vrijgesteld van btw. 

Deze worden dus niet in het 

bedrag exclusief btw 

opgenomen. (zie bijlage 1.2) 

Huurwagen: Nissan 

Primastar of gelijkwaardig (9 

personen) 

115,00 euro De totaalprijs van de 

huurwagen is 460,00 euro 

voor 9 dagen. Er wordt 

rekening gehouden met een 

niet volledige bezetting. De 

prijs bij een bezetting van 4 

partners is 115,00 euro. De 

prijs bij een bezetting van 8 

partners is 57,50 euro. 

Brandstof 47,61 euro Prijs per persoon voor de 

volledige reisperiode 

Parking 49,55 euro Prijs per persoon voor de 

volledige reisperiode.  

Totaal 386,14 euro  

Tabel 102 Vervoer partners 

5.8.5.2 Accommodatie 

Wat Prijs Extra 

Hotel Monte Málaga 

Double (kamer en ontbijt) 

54,50 euro Prijs per persoon voor 1 

nacht. 

Prijs uit Gateway. De 

totaalprijs van de kamer 

bedraagt 109,00 euro 

waarvan 95,00 het netto 

reisagent bedrag is en 

14,000 euro commissie.  

Hotel Macià Real de la 90,00 euro Prijs per persoon voor 3 
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Alhambra 

Double (kamer en ontbijt) 

nachten.  

Onderhandelde prijs 

inclusief btw.  

Hotel Macià Alfaros 111,00 euro Prijs per persoon voor 2 

nachten. 

Prijs uit Gateway. De 

totaalprijs van de kamer 

bedraagt 222,00 euro voor 2 

nachten. Waarvan 193,00 

euro de netto reisagentprijs 

en 29,00 euro commissie.  

Hotel Sevilla Center 

Double (kamer en ontbijt) 

181,00 euro Prijs per persoon voor 2 

nachten. 

Prijs uit Gateway. De 

totaalprijs voor de kamer 

bedraagt 362,00 euro voor 2 

nachten. Waarvan 315,00 

euro de netto reisagentprijs 

is en 47,00 euro commissie.  

Hotel Barceló Málaga  

Double (kamer en ontbijt) 

59,50 euro Prijs per persoon voor 1 

nacht. 

Prijs uit Gateway. De 

totaalprijs voor de kamer 

bedraagt 119,00 euro. 

Waarvan 100,00 de 

reisagent prijs is en 19,00 

euro de commissie.  

Totaal 496,00 euro  

Tabel 103 Accommodatie partners 

5.8.5.3 Restaurants 

Wat Prijs Extra 

Restaurante Alumbre 25,00 euro Prijs per persoon voor menu 

1. De drank is inbegrepen. 

Bevestiging zo snel mogelijk. 

Restaurante Ermita Catedral 27,00 euro Prijs per persoon voor menu 

E-1. De drank en de btw is 

inbegrepen.  
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Restaurante Sibarius 35,00 euro Prijs per persoon voor 

Special Menu 1. De drank en 

de btw is inbegrepen.  

Hotel Macià Real de la 

Alhambra 

18,00 euro Prijs per persoon. Water en 

wijn inbegrepen. Bevestiging 

voor aankomst in het 

restaurant. 

Bodegas Mezquita 14,25 euro Prijs per persoon voor de 

dagmenu. De drank en de 

btw is inbegrepen. 

Córdoba vrije maaltijd Niet inbegrepen Niet inbegrepen 

Restaurante Albarama 25,00 euro Prijs per persoon voor menu 

1. De drank en de btw is 

inbegrepen.  

De reservatie moet 1 week 

vooraf bevestigd worden.  

Sevilla vrije maaltijd  Niet inbegrepen Niet inbegrepen 

Málaga vrije maaltijd Niet inbegrepen Niet inbegrepen 

Totaal 144,25 euro  

Tabel 104 Restaurants partners 

5.8.5.4 Excursies en bezienswaardigheden 

Wat Prijs Extra 

Rangers Safari Tour 

Andalusië 

76,00 euro  Prijs per persoon voor de 

safari van een hele dag met 

gids, chauffeur en een 3-

gangen lunch. Vanaf 6 

personen is de prijs 70,00 

euro.  

Drankje Albaicín 7,00 euro Prijs per persoon. Er worden 

8 flessen aangekocht 

waarvan met maximaal 18 

personen tweemaal 

gedronken kan worden. Prijs 

voor 8 flessen is 56,00 euro.  

Alhambra 20,50 euro Prijs per persoon voor de 

toegang (14,00 euro) en de 

audiogids (6,50 euro).  
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Bodegas Alvear 6,00 euro Prijs per persoon voor het 

bezoek en de proeverij. 

Bevestigen ten laatste 1 of 2 

weken op voorhand.  

Hamman Al Andalus 30,00 euro Prijs per persoon. De 

hamman met massage en 

thee is inbegrepen.  

Bevestigen in januari. 

Museo Taurino (Real 

Maestranza) 

7,00 euro Prijs per persoon voor het 

bezoek en de rondleiding. 

Groepsprijs pas mogelijk bij 

20 personen. 

Koetsen Sevilla 16,25 euro Prijs per persoon voor een 

gedeelde koets (4 personen) 

voor 1 uur. De prijs voor 1 

koets bedraagt 65,00 euro.  

Vespa Tour Marbella 70,00 euro 

+ 5,00 transportkosten naar 

Marbella 

Prijs per Vespa voor 24 uur. 

De transportenkosten 

bedragen 20,00 euro. Bij 4 

partners bedraagd dit dus 

5,00 euro en bij 8 partners 

2,5 euro. De aanvraag is 

bevestigd naar het storten 

van 10% voorschot en ten 

laatste op 15 maart 2014.  

Totaal 237,75 euro  

Tabel 105 Excursies en bezienswaardigheden partners 

5.8.5.5 Extra’s 

Wat Prijs Extra 

Kosten chauffeur 154,63 euro De totale kost van de 

chauffeur bedraagt 1237,00 

euro. Verdeeld over 8 

reizigers is dit 154,63 euro 

en over 16 reizigers 77,31 

euro. 

Fooi chauffeur Niet inbegrepen Niet inbegrepen 

Kosten begeleider 189,31 euro De totale kost van de 

reisleider bedraagt 1514,48 
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euro. Verdeeld over 8 

reizigers is dit 189,31 euro 

en over 16 reizigers 94,66 

euro. 

Vergoeding begeleider 156,25 euro De totale vergoeding voor de 

chauffeur is 1250,00 euro 

(125,00 euro per dag). 

Gebaseerd op 8 deelnemers 

moet elke reiziger 156,25 

euro betalen). 

Totaal 500,19 euro  

Tabel 106 Extra’s partners 

5.8.5.6 Verkoopprijs partners 

Element Prijs Uitleg 

Basis 386,14 euro Vervoer: vlucht Jetairfly, 

huurwagen, brandstof en 

parking. 

Exclusief btw en 

luchthaventaks 

 496,00 euro Accommodatie (dubbele 

kamers – kamer en ontbijt) 

Exclusief btw 

 144,25 euro Maaltijden  

Exlusief btw 

 237,75 euro Excursies en 

bezienswaardigheden 

Exclusief btw 

 500,19 euro Extra’s  

Exclusief btw 

Totaal netto 1764,33 euro  

+ Winst (10%) 176,43 euro 10% winst op 1764,33 euro. 

X1 1940,76 euro  

+ btw (2,73%) 52,98 euro Voor een pakketreis tegen 

een globale prijs 

georganiseerd door een 
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Belgisch reisbureau wordt er 

een forfaitaire marge van 

13% op het btw-bedrag van 

21% gerekend. Het 

basisbedrag is 1940,76 euro, 

het forfaitaire marge is 13%, 

de maatstaf van heffing 

bedraagt 252,30 euro, het 

btw-percentage is 21% en 

het btw-bedrag is 52,98 

euro. 

X2 1993,74 euro  

+ onderdelen vrij van btw 

(luchthaventaksen) 

6,00 De luchthaventaksen zijn 

inbegrepen in de prijs. 

Hierop mag geen btw 

berekend worden. 

X3 1999,74 euro  

Garantiefonds Reizen op X3 

(0,1995%) 

4,00 euro De bijdrage voor het 

garantiefonds wordt 

gerekend op 1999,74 

Verkoopsprijs 2003,74 euro Dit is de prijs die de klant 

betaalt. 

Tabel 107 Verkoopsprijs partners 
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6 Deel 3: Brochure 

De brochure is een apart document. Daarnaast werd ook een routemap(zie bijlage 41) voor 

de fietsers en een informatiebundel (zie bijlage 42) voor de partners gemaakt. Deze zijn aan 

de bijlagen toegevoegd. 
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7 Algemeen besluit 

Het ontwikkelen van ‘In het spoor van de Vuelta’ heb ik met plezier gedaan. 

Productontwikkeling is dan ook iets dat mij sterk interesseert. Ik hou ervan om nieuwe 

dingen op te zoeken en deze te delen met anderen. Voor dit eindwerk koos ik bewust voor 

een regio die mij minder bekend was, zodat ik zonder vooringenomenheid op verkenning 

kon gaan. Het opzoekwerk en de twee studiereizen die ik maakte voor de ontwikkeling van 

dit eindwerk vond ik dan ook heel leerrijk en interessant. Het uitwerken van een reis met 

een dubbel programma was een uitdaging die ik graag ben aangegaan. 

Zoals waarschijnlijk bij elke ontwikkeling van een nieuw product was het niet altijd even 

gemakkelijk om een geheel van informatie en prijzen te krijgen: onvolledige informatie, 

vragen die onbeantwoord blijven, e-mails die niet beantwoord worden. Dit laatste 

ondervond ik vooral bij restaurants waarvan ik ook vaak na meerdere pogingen geen 

antwoord kreeg. Ik ben echter steeds gemotiveerd blijven doorwerken aan dit project en kan 

dan ook met trots het resultaat nu aan u voorstellen.  

Productontwikkeling is zeker en vast iets dat ik ook in de toekomst nog graag zou doen. 
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11 Bijlagen  

De bijlagen zijn in een apart document gebundeld. 


