
Andalusië is een van de warmste en zonnigste gebieden van Europa.
Hierdoor zijn de temperaturen in het voor- en najaar zeer uitnodigend

voor een bezoek aan de zuidelijkste provincie van Spanje.
 

Andalusië kent een bijzondere geschiedenis. Verschillende volken,
waaronder de Romeinen en de Moren, hebben het gebied door de eeuwen

heen overheerst, waardoor er een mix van bouwstijlen en culturen is
ontstaan. Veel Moorse invloeden zijn vandaag nog te zien, zoals de

Mezquita in Còrdoba en het Alhambra in Granada. Deze rondreis laat je
kennismaken met de Andalusische steden Còrdoba, Sevilla, Càdiz, Ronda

en Granada.

CÓRDOBA
Historische stad met Moorse, Romeinse,

Byzantijnse, Syrische, Perzische en
Gotische kenmerken

RONDREIS ANDALUSIË

Ga naar www.thetraintraveller.nl voor meer informatie

www.thetraintraveller.nl

SEVILLA
Belangrijke cultuurstad en

geboorteplaats van de Flamenco

CÁDIZ
Historische havenstad op smalle

landtong met verschillende stranden

RONDA
Spectaculaire ligging met iconische brug

die het stadsbeeld bepaald

GRANADA
Belangrijke cultuur- en studentenstad

met als hoogtepunt het paleizencomplex
Alhambra

https://www.instagram.com/thetraintraveller.nl/
https://www.facebook.com/thetraintraveller/
https://twitter.com/TTT_treinreizen
http://www.thetraintraveller.nl/
http://thetraintraveller.nl/
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Heenreis
Vertrek in de middag vanuit Nederland en overnachting in de binnenlandse Franse nachttrein
in een eigen coupé. De volgende morgen reis je door Spanje met hogesnelheidstreinen en
kom je ‘s avonds aan in Córdoba.

Córdoba
Naast het historische centrum van Córdoba met talloze gezellige pleinen en straatjes, zijn er
genoeg bezienswaardigheden die de stad een bezoek waard maken. In Córdoba mag een
bezoek aan de Mezquita niet ontbreken. Deze voormalige moskee doet tegenwoordig dienst
als kathedraal. Het imposante gebouw kent een bijzondere geschiedenis en een unieke
architectuur. Je vindt er Moorse, Romeinse, Byzantijnse, Syrische, Perzische en Gotische
elementen in terug. Een ander bijzonder bouwwerk is Alcázar de los Reyes Cristianos, oftewel
het paleis van de christelijke vorsten. Het paleis heeft een sobere uitstraling aan de
buitenkant en is van binnen prachtig gedecoreerd. Het wordt omringd door een bijzondere
paleistuin. Juderia is de joodse wijk van Córdoba. De smalle straatjes, pittoreske huisjes,
tapasbarretjes, boetiekjes en de vele bloemen en planten nodigen uit voor een bezoek. Hier
bevindt zich een van de drie bewaardgebleven Spaanse synagogen. Córdoba wordt
doorkruist door de rivier Guadalquivir. De twee stadsdelen worden met elkaar verbonden
door de Puente Romano (Romeinse brug).

Sevilla
Sevilla heeft het grootste historische centrum van Spanje, en een van de grootste van Europa.
In het centrum vind je dan ook tal van historische bezienswaardigheden. De bekendste is
misschien wel de Kathedraal van Sevilla. Dit imposante bouwwerk is het grootste gotische
kerkgebouw ter wereld. Het Alcázar (koninklijk paleis van Sevilla) is een ander bekend
bouwwerk. Het paleizencomplex is een voorbeeld van de Mudéjar architectuur, een bouwstijl
tijdens en na de Reconquista door christelijke Spanjaarden met sterke Moorse invloeden. De
wijk Santa Cruz is een historische wijk met smalle, pittoreske straatjes, pleintjes en veel groen.
Naast de vele historische monumenten, pleinen, kerken en parken wordt Sevilla ook wel
beschouwd als geboorteplaats van de dans- en muziekstijl Flamenco. 

Cádiz
Cádiz is een Andalusische havenstad en ligt aan de Golf van Cádiz. De haven dient als vissers-
en passagiershaven. Door de ligging op een smalle landtong, wordt de stad aan drie zijden
door water omgeven. De boulevard in Cádiz toont sterke overeenkomsten met de beroemde
boulevard van Havana in Cuba. Mede hierdoor wordt Cádiz ook wel het ‘Havana van Europa’
genoemd. Cádiz heeft een belangrijke historische rol gespeeld door de strategische ligging. Zo
bloeide de stad op na de ontdekking van Amerika door Columbus. Later werd Cádiz ook de
uitvalsbasis van de Zilvervloot, waardoor de stad vele malen werd aangevallen - en soms
geplunderd - door de Britten en de Nederlanders. Eind zeventiende eeuw nam Cádiz de
positie van Sevilla als officiële haven voor de handel met Amerika over. De rol van Cádiz werd
langzaam kleiner na het verlies van de Spaanse koloniën in Zuid Amerika. Tegenwoordig vind
je nog verschillende historische bouwwerken, waaronder de Kathedraal van Cádiz, de
verdedigingswerken en een Romeins theater. Naast de bezienswaardigheden in het
historische centrum leent Cádiz zich door de lange kuststrook ook uitstekend voor een
bezoek aan een van de stranden die de stad omringen.

Ronda
Ronda ligt iets verder van de kust in een bergachtige omgeving. De stad is vooral bekend
vanwege de ligging aan twee zijden van de ‘Tago de Ronda’, een diepe kloof die de rivier
Guadalevín heeft uitgesleten. De naam Ronda komt van de Romeinse naam Arunda, waarmee
de Romeinen de ligging van Ronda met rondom de stad een strategisch uitzicht benadrukten.
Na de Romeinse periode waren het de Moren die de stad overheersten. Tijdens de
overheersing van de Marokkaanse Almohaden-dynastie werden de Arabische baden van
Ronda gebouwd. De stad wordt met elkaar verbonden door drie bruggen over de rivier,
waarvan de achttiende eeuwse Puento Nuevo (nieuwe brug) de bekendste is. Een ander
achttiende-eeuws bouwwerk is de Plaza de Toros, de oudste nog bestaande
stierenvechtersarena van Spanje.

Granada
Granada is een van de belangrijkste Spaanse cultuursteden. De Moorse, Joodse en katholieke
invloeden dragen hieraan bij. Daarnaast is de stad ook een van de belangrijkste Spaanse
studentensteden. In Granada bevindt zich een van de bekendste historische
bezienswaardigheden van Spanje: het Alhambra. In dit gigantische paleizencomplex
bewonder je veel overblijfselen van de Moorse en katholieke cultuur. Vanbinnen vind je er
veel fijn uitgevoerde islamitische kunst en vele kunstschatten. Ook de omringende
paleistuinen met vele bloemen- en plantensoorten, fonteinen en symmetrische vormen zijn
spectaculair. Door de quota voor bezoekersaantallen is het aan te raden om toegangstickets
ruim op tijd te reserveren. Tegenover het Alhambra ligt de authentieke Moorse wijk Albaicín,
met een doolhof aan smalle straatjes en sfeervolle pleintjes.

Terugreis
In de ochtend vertrek vanuit Granada, en ‘s avonds vanuit zuid Frankrijk met de nachttrein
naar Parijs. De volgende morgen reis je van Parijs naar Nederland. Aankomst in Nederland
aan het begin van de middag.
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