
Nerja, aan de Middellandse
Zee. Pittoresk, levendig en
een heerlijke plek voor een
ontspannen vakantie vol
leuke activiteiten en lekker
eten. Van 23 juni - 1 juli
2023 organiseren we in deze
mooie badplaats een
gezellige week. Kleinschalig
en persoonlijk. Met de
gastvrijheid die je van ons
gewend bent.

Het Alhambra in Granada,
stranden, een bezoek aan het

bruisende Málaga, wandelingen
en lekker eten. Dat klinkt als

vakantie, toch?! 

We hebben voor deze week een
prachtige haciënda met zwembad
en een grote tuin gehuurd in Nerja,
op zestig kilometer van Málaga,
aan de Middellandse Zee. De
haciënda biedt uitzicht op zee en
heeft zes riante slaapkamers met
voldoende privacy, ook als je een
kamer wilt delen. Voor de
liefhebbers verzorgen we dagelijks
vervoer naar de stranden, die op
vijf minuten van ons verblijf liggen. 
Aan de andere kant ligt een
schitterend natuurpark, dat ook
het ontdekken waard is.

Dit is een reis vol strand, cultuur
en natuur voor iedereen die er even
lekker tussenuit wil net voor het
echte hoogseizoen begint. 
Alleen, met een vriend of vriendin,
broer of zus…, wees welkom en
geniet van de ontspannen
Mediterrane sfeer.  

Bij veel interesse voor deze reis
kunnen we een tweede villa huren in
de buurt. 

Het hele programma van de reis,
meer praktische informatie en foto´s
vind je op de volgende pagina´s.

NATUUR, CULTUUR
EN STRAND NERJA

Op reis met Evert
en Judith in een

Spaanse haciënda
aan de kust

Verblijf van 8 nachten.
Ontbijt en avondeten
1 keer uit eten aan het strand
van Burriana
Entreekaartje voor het Alhambra
in Granada
Fietstour in Málaga met gids
Wandelingen begeleid door
Judith, i.v.m. de warmte gaan we
vroeg op pad.
Alle transfers, ook de shuttle
naar stranden van Nerja

Reis- en annuleringsverzekering
Vliegticket 
Lunches en drankjes.

Inclusief

Exclusief

 

€ 799,-

BOEK via
spanjeactief@gmail.com



PROGRAMMA € 799,-
Dag 1
Transfer van vliegveld Málaga naar Nerja om 18 uur en daarna
heerlijk dineren in de tuin met zeezicht. 

Dag 2
We wandelen naar het centrum van Nerja, langs de mooie baaitjes
en de stranden van Nerja. Koffie, lunchen, zwemmen en lekker
struinen door deze pittoreske badplaats. 

Dag 3
Vandaag bezoeken we Frigliana, dat het mooiste dorp van Andalusië
wordt genoemd, en ´het verlaten dorp´ El Acebuchal. Een klein
pareltje midden in het natuurgebied met een prima barretje. Bij
goede temperaturen wandelen we van Frigiliana naar Acebuchal.

Dag 4
Een bezoek aan het Alhambra in Granada, de schitterende Moorse
paleizen zijn misschien wel de mooiste overblijfselen uit de Moorse
geschiedenis. 

Dag 5
We brengen vandaag een bezoek aan de weekmarkt in Nerja en
daarvandaan is het strand dichtbij. 

Dag 6 
Málaga op de fiets: vandaag gaan we naar de bruisende stad Málaga
waar je een rondleiding krijgt op de fiets onder leiding van een
Nederlands sprekende gids. Na de tour is er tijd om Málaga verder
te verkennen; lekker lunchen, het Picassomuseum, de kathedraal, de
moderne haven… er is genoeg te beleven in deze stad.

Dag 7 
Een vrije dag, lekker luieren bij het zwembad, naar het strand, een
bezoek aan de grotten van Nerja, de keuze is aan jou.

Dag 8
Een leuke wandeling voor de vroege vogels en daarna lekker naar
een van de vele strandjes in de omgeving. 

Dag 9 
De dag van vertrek. ´s morgens regelen we een transfer naar het
vliegveld van Málaga en daarmee zit de vakantie er alweer op.



PRAKTISCHE INFO € 799,-
PRIJS
€ 799,00 Inclusief de genoemde excursies, half pension en transfers.

Kies je voor een gedeelde kamer, dan krijg je € 150,00 korting. 

KAMERS
De meeste kamers beschikken over een eigen badkamer. Er zijn
ook twee kamers waarbij je de badkamer deelt. 

VLIEGREIS
Voor deze reis boek je je eigen vlucht. Als je wilt, kunnen we daarbij
helpen. Voor de heenvlucht zijn we uitgegaan van de vlucht op
vrijdagmiddag om 15:00 uur. Er vertrekt rond die tijd zowel een
vlucht van Eindhoven als van Amsterdam (Transavia en Vueling).
Voor de terugreis is dat de vlucht van zaterdag 1 juli om 11:00 uur,
zodat je op een normale tijd weer thuiskomt. We verzorgen een
transfer van het vliegveld naar Nerja om 18 uur. Op 1 juli is er een
transfer van Nerja naar het vliegveld.

BOEK OP TIJD
Boek je je vlucht op tijd, dan zijn de prijzen relatief laag, boek je
last minute dan betaal je al snel het dubbele, op dit moment (16
november 2022) betaal je onder de 200 euro voor een retourvlucht. 

Uiteraard kun je ook eerder afreizen of later weggaan, in dat geval
moet je zelf logies regelen in Málaga. Zorg dan wel dat je op vrijdag
op tijd bij de luchthaven bent voor de transfer naar Nerja.

HULP NODIG?
Zie je het niet zitten om zelf je vlucht te regelen? Laat het ons dan
weten. We kunnen het zonder extra kosten voor je regelen. Je
betaalt alleen de op dat moment geldende ticketprijs.

BOEKEN EN CONTACT
Voor boekingen en vragen of overleg kun je contact met ons
opnemen: 

 
Evert Busker en Judith Goeree

spanjeactief@gmail.com
0031 6 510 94 814
0034 561 978 753



FOTO´S € 799,-


