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Andalusien



Rejsen byder på forrygende fl amenco, fantastiske domkirker, 
frække aber og frydefuld sejlads på de fascinerende fl oder Guad-
alquivir og Guadiana. Man kan ikke undgå at blive revet med og 
boble over af begejstring! Vi sejler forbi fantastiske landskaber 
og besøger de skønneste byer. Hele området byder på et væld af 
forskellige sanseindtryk. Bliv forført af lyset, duften, vegetationen, 
maden, vinen og naturligvis af varmen. Andalusien er det sydlig-
ste område på Den Iberiske Halvø. Det er en selvstyrende region 
med fantastiske minder fra fortiden. Mange folkeslag har gennem 
tiden sat deres præg her - og det har skabt den fantastiske kultur, 
vi møder i dag. Glæd Dem til et fortryllende krydstogt!

MS Belle de Cadix
Franskejet skib bygget i 2005 med plads til 180 passagerer. Udv-
endige kahytter fordelt på 3 dæk. Lille badeværelse, føntørrer, tv 
og sikkerhedsboks. Koøjer på dæk 1(kan ikke åbnes). Vinduer på 
dæk 2 og store panoramavinduer på dæk 3. Aircondition overalt. 
Restaurant, salon med bar, stort soldæk med lille swimmingpool, 
dækstole og solsenge, butik, elevator - dog ikke til soldækket. 
Rygning er tilladt på soldækket.

Dag 1 - København-Malaga
Der er afrejse med Cimber Sterling fra København til Malaga. 
Videre med bus til Sevilla, der ligger ved bredden af fl oden Guad-
alquivir. Det fl otte skib MS Belle de Cadiz ligger ved kaj tæt ved 
den gamle bydel. Velkomstdrink og præsentation af besætningen 
inden velkomst-middagen. 

Dag 2 - Sevilla - Cádiz
Efter morgenmaden skal vi opleve det fortryllende Sevilla, hvis 
indbyggere kaldes Sevillanos. Byen er velsignet med en rig arabisk 
kulturarv, hvilket bl.a. kan ses og opleves i kunsten.
Vi besøger den fantastiske domkirke med Columbus gravmonu-
ment og går en tur i den gamle bydel. Her fi ndes en interessant 
række af bygningsværker - udnævnt til verdens kulturarv. Der 
er afsejling  under frokosten. Mens vi sejler ned ad fl oden, vil vi 
opleve en varieret natur. Bomulds- og rismarker står side om side 
med et rigt dyreliv. Dõana Nationalpark, som vi passerer på denne 
strækning, er især kendt for sine mange fugle. Ankomst til Cádiz 
om aftenen. Efter middagen går vi en tur i Cádiz, hvor der er en 
speciel stemning, når byen først vågner sidst på aftenen.

Dag 3 - Cádiz og udfl ugt til Gibraltar
Byrundtur med bus i Cadiz inden vi fortsætter ad “tyrenes vej” 
mod Gibraltar. Husk pas. Her skifter vi til minibusser og kører en 
tur på de smalle, stejle veje på halvøen. Vi kommer op på Europa-
point, hvorfra der i klart vejr er en herlig udsigt over vandet - helt 
til den marokkanske kystlinie. Vi besøger også Skt. Michaels Hule 
med fl otte stalaktitter. Udenfor ses ofte de berømte gibraltaraber, 
der ikke holder sig tilbage for at snuppe isen ud af hånden på 
én! I centrum er der lidt fritid til evt. at handle toldfrit. Tilbage til 
skibet og sen middag om bord.

Dag 4 - Algarve - Portugal
Nyd morgenens sejlads op ad Guadiana med Spanien til styr-
bord og Portugal til bagbord. Floden og dens landskab er en ren 
fryd for øjet. Bølgende bakker med hvide landsbyer strøet op ad 
skrænterne. Vi ankommer til Alcoutim, en typisk landsby i Algarve, 
midt på formiddagen. Her er der tid på egen hånd til at gå rundt 
i de stejle gader. Mulighed for at besøge borgen (entré ikke inkl.). 
Nyd evt. udsigten ned over fl oden fra en højtbeliggende café. 
Tilbage om bord serveres frokost, og der er afsejling til Vila Réal 
de St. Antonio. 
Middag med portugisisk tema om bord.

Dag 5 - Vila Real - Sanlucar de Barrameda
- El Puerto de Santa Maria
Afsejling tidligt om morgenen. Vi sejler ud i Cádizbugten til Sanlu-
car de Barrameda. Frokost serveres under sejladsen, og vi ankom-
mer først på eftermiddagen. Her besøger vi en berømt vinkælder, 
hvor nogle af hemmelighederne ved de specielle “Manzanillavine” 
vil blive afsløret for os. Vi skal også overvære et hesteshow, hvor 
det demonstreres, hvordan man danser fl amenco med en hest. 
Tilbage om bord er der tid til afslapning, måske tid til et hurtigt 
dyp i Atlanterhavet inden afsejlingen til El Puerto de Santa Maria. 
Mærk vinden i håret fra soldækket og se lodsen blive hentet, lige 
før vi passerer Spaniens højeste fyrtårn.

Dag 6 - El Puerto de Santa Maria - Jerez - Sevilla
Formiddagens udfl ugt står i tyrens tegn. Vi kører med bus via Je-
rez - hovedstaden for vin, heste og fl amencosang - til et “ganad-
ería”, hvor man opdrætter tyre. Her skal vi høre om dette levende 
symbol på spansk kultur. Tilbage om bord til frokost. Eftermidda-
gen fri til at nyde den dejlige by, El Puerto de Santa Maria, der er 
2800 år gammel og fyldt med historiske bygninger. De lifl ige vine 
og de dejlige strande er årsag til byens berømmelse. Gallamidda-
gen nydes, mens vi sejler mod Sevilla.
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Andalusien & Algarve
Krydstogt på 2 fl oder - 8 dage - vin, øl, vand & kaffe/te inkluderet til frokost og middag



Prisen inkluderer:
• Flyrejse København-Malaga t/r 
• Skatter og afgifter kendt pr. november 2009
• 7 nætters krydstogt MS La Belle de Cadix i valgt kategori kahyt
• Helpension på skibet fra middag første dag til morgenmad 
sidste dag
• Skibets vin, øl, juice, mineralvand og kaffe/the inkluderet under 
frokost og middag
• Drikkepenge til personale om bord
• Udfl ugter og entréer iht. program
• Dansk rejseleder på hele rejsen

Prisen inkluderer ikke:
• Afbestillingsforsikring 6 % af rejsens pris
• Rejseforsikring
• Personlige udgifter
• Drikkevarer om bord
• Ekstra udfl ugter
• Ekspeditionsgebyr kr. 150,- per person, dog max. Kr. 300,- pr. 
ordre 

NB! Udfl ugterne køres i lokale busser med engelsk-
talende guide, Ved seværdighederne og på udfl ugter 
til fods guider rejselederen på dansk.

Rejsen er uegnet for dårligt gående og gennem-
føres i samarbejde med 65-ferie, København.
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Dag 7 - Sevilla
Hold dagen fri i Sevilla eller tag med på en ekstraudfl ugt. Middag 
om bord.

Ekstraudfl ugt til Córdoba, 7. dag
Efter morgenmaden afgang med bus til Córdoba, de mauriske 
kaliffers residens. Córdoba var engang Europas største by. 
Byrundtur til fods i de smalle gader, som stadig har den samme 
krogede struktur, som maurerne i sin tid designede. Gennem det 
tidligere jødiske kvarter med de hvide blomstersmykkede huse. 
Se ind i de mange charmerende patios. Vi besøger den helt 
unikke moské-domkirke, der har en skov af ikke mindre end 856 
fl otte søjler lavet af jaspis, granit og kostbar marmor. Frokost på 
lokal restaurant og lidt tid på egen hånd, inden vi returnerer til 
skibet i Sevilla.  
Pris: kr. 625,-

Bestilles og betales hos rejseleder.

Dag 8 - Hjemrejse
Efter morgenmaden er det tid at sige farvel. Transfer med bus til 
Malaga og videre med Cimber Sterling til København.

Priser og fakta: 

Rejsedatoer: 

Priser pr. person 01.07
Dobbelt, dæk C kr. 13.775,-
Dobbelt, dæk B kr. 14.575,-
Dobbelt, dæk A kr. 14.975,-
Priser per person 16.09.
Dobbelt, dæk C kr. 13.990,-
Dobbelt, dæk B kr. 14.790,-
Dobbelt, dæk A   kr. 15.190,-

Tillæg enkeltkahyt:

Dæk C kr.  2.500,-
Dæk B  kr.  3.200,-



M/S Der Kleine Prinz

Oplev Donau på et klassisk fl odskib med hyggelig atmosfære og 
god service.

Skibet hedder M/S Der Kleine Prinz og har nogle af de største 
kahytter i sin klasse på Donau (16 kvadratmeter). 
Skibet er bygget i 1992 og er løbende blevet renoveret.

Det er hyggeligt og har plads til kun 86 gæster på 2 etager.
Alle kahytter er udvendige med stort vindue og har aircondition, 
tv, pengeboks, bad og toilet samt hårtørrer.
Skibet har restaurant og lounge med bar.

Der er reception med engelsktalende personale, elevator og et 
dejligt stort soldæk.
Skibet er røgfrit inden døre.

SKIBE  DONAU

ØVRE DÆK

NEDRE DÆK

A-kategori
Dobbeltseng
B-kategori
C-kategori
Tre sengs kahyt
Reception

DÆKSPLAN

Nilen

Skibet
Vi benytter et rederi, der har fi re skibe klassifi ceret som 1. klasses. 
De har stort set ens faciliteter, men der er forskel i indretningen. 
Skibene har alle soldæk og en lille swimmingpool, restaurant, bar 
og kiosk. Helpension er inkluderet på krydstogtet. 

Alle måltider indtages i skibets restaurant. Når man bestiller 
drikkevarer, skriver man blot under på en regning og betaler 
så samlet den sidste dag. Til morgenmad og frokost kan man 
komme klædt, som man vil – til aftensmaden forventes det, at 
gæsterne klæder om til lange benklæder for herrernes vedkom-
mende og pænt tøj for damerne.

Det er muligt at benytte bankboks i skibets reception. Det er værd 
at bemærke, at skibene, servicen og restauranterne er af lokal 
standard.

Kahytterne
Kahytterne er alle udvendige og over vandlinien, alle med eget 
toilet, brusebad og aircondition. Da skibet lægger til kaj ved siden 
af andre skibe hver aften, kan der ikke forventes nogen udsigt fra 

kahytten, når skibet ligger stille. Bemærk, at der altid er støj på et 
skib – motoren og generatoren enten på eget skib eller på 
skibet foran, ankerkæden der går, trin på dækket, kahytsdøre der 
smækkes m.m. 

Støjen er værst i kahytterne på det nederste dæk, og her kan også 
forekomme en smule diesellugt og vibrationer under sejladsen. 
Men mod tillæg er det muligt at købe plads på et af de to øverste 
dæk.
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