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Wij zijn onder andere aangesloten bij



Tip: Denk aan het milieu en je printer en lees 
deze brochure op een telefoon, tablet of deskop!
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Wij zijn een Nederlandse reisorganisatie, gespecialiseerd in de bestemmingen Andalusië, Portugal,
Marokko en de Sahara. 

 
Het lokale leven ervaren, contact met de lokale bevolking en slapen op bijzondere plekken staan bij
ons centraal. We bieden thematische reisroutes aan voor rondreizen, bouwstenen, losse activiteiten

en reizen op maat.
 
 

Wie zijn wij

De weergegeven informatie en prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud. Voor
de meest actuele informatie/prijzen, check onze website

www.barrio-life.nl                 020-2214178            reisvoorstel @barrio-life.nl  
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Wie is Barrio Life

Thematische reisroutes en
creativiteit
Reis per jeep, kameel, huurauto,
hippiebusje, al wandelend of met de
trein. Geef je reis een spontaan
karakter door 'reizen op maat' of
kies voor een echte thematische reis

Beleving, ook van de gebaande
paden
We bieden een tal opties: van de
gebaande paden tot het contact
met de lokale bevolking. Wandel
door de gebergte, ontmoet locals
in dorpen of help mee bij lokale
boederijen

Duurzame activiteiten en lokale
projecten
We compenseren de CO2 van je
gehele reis en investeren in lokale
duurzaamheidsprojecten. Hiervoor
werken wij ,onder andere, samen
met Greenseat

Contact met echte regiokenners
Wij zijn specialist in verschillende
regio's, in Marokko, Andalusië en
Portugal. Daarnaast wij kunnen je
goed adviseren om de reis te vinden
die het beste bij je reiswensen past

https://greenseat.nl/es/


Karakteristieke accommodaties: Je verblijft in
sfeervolle en karakteristieke accommodaties.
Deze zijn vaak kleinschalig en met een goed
comfortniveau. 

Leuke activiteiten en lokaal contact: De
activiteiten die je bij ons boekt zijn met goede
gidsen en privé of in kleine groepjes, zodat je écht
contact maakt. 

Goed georganiseerde reizen: Onze reizen zijn
goed doordacht, tot in de puntjes verzorgd, zodat je
onbezorgd kan genieten van je vakantie of rondreis.

Aanpassen op maat: Elke reis is bij ons aan te
passen naar wens. Een dagje langer of korter of
een reis helemaal op maat is allemaal mogelijk. 

Hoge prijs/kwaliteit verhouding: Profiteer van
onze directe contacten ter plaatsen, waardoor je
een betere prijs-kwaliteit van ons krijgt dan bij
andere reisorganisaties. Wij bieden reizen voor alle
budgetten, ook voor wie een klein budget heeft. 
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Zelf geschreven routeboek met
bezoeksuggesties: Je krijgt bij de boeking een
door ons zelfgeschreven routeboek boordevol met
bezoeksuggesties en lokale tips die je niet in de
reisgidsen vindt. Met de hand samengesteld voor
jouw eigen reisroute. 
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Wat bieden wij aan?



Andalusië is de meest zuidelijke regio van
Spanje, en vormt de culturele brug tussen
Europa en Marokko. Het is de
geboorteplaats van Flamenco muziek,
beïnvloed door 700 jaar Moorse
overheersing. Daarnaast staat Andalusië
bekend om de pittoreske witte dorpjes, de
Mezquita van Córdoba, en het Alhambra
paleis. De lente begint hier vroeg in het jaar
en de temperatuur is aangenaam tot ver in
december. Natuurliefhebbers kunnen hun
hart ophalen in de nationale parken
Doñana, el Torcal en de Sierra Nevada.
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Bestemming
Andalusië
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Tijdens de Fly Drive Andalusië 8 dagen hebben we de
hoogtepunten van Andalusië in één reis gegoten. De steden
Sevilla, Córdoba, Granada en Málaga zijn samen de 4
bekendste culturele steden van Andalusië. Bovendien mis
je met deze reis geen enkel hoogtepunt en heb je precies
genoeg tijd om deze prachtige steden te bewonderen! 

Je ervaart een mengelmoes van enerzijds de Moorse
(Arabische) invloeden en anderzijds de klassieke “typisch
Spaanse” meer katholieke kant van Andalusië. De Moorse
invloeden zie je terug komen in Granada en Córdoba, aan
het begin van de reis. De meer katholieke kant van
Andalusië is te vinden in Sevilla. Hier zijn het de
kathedralen en kerken die je doen denken aan Zuid-Spanje.
Ben je een natuurliefhebber? Vanuit Granada bevind je je
op een steenworp afstand van de Sierra Nevada en kan je
op weg naar Sevilla de olijvenstreek van Andalusië
bezoeken.

Fly Drive Andalusië 8
dagen naar de 4 grote

steden 
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Bij aankomst op het vliegveld van Málaga staat
er een huurauto voor je klaar en rijd je in
anderhalf uur naar Granada. Deze stad is
beroemd om het laatste overgebleven paleis van
de Moren, het Alhambra. Je verblijft de
komende twee nachten in een 1-2 sterren hotel
op basis van logies. Je kan vanmiddag erop uit
trekken om de Moorse wijk Albaicín te
bekijken. We adviseren je graag voor een mooie
wandelroute.

Dag 1, De Moorse wijk Albaicín Dag 2, Het Alhambra paleis

Een must voor elke bezoeker in Granada is het
laatste overgebleven intakte paleis van de
Moren. Dit enorme paleis, zichtbaar vanuit de
hele stad, is een bezoek van minimaal een
halve dag en kaartjes dienen van te voren te
worden gekocht. Na je bezoek kunnen we een
bezoek aan een Arabische Hammam voor je
boeken en afsluitend een (romantisch) diner
in een theehuis met uitzicht op het Alhambra,
om dit exotische avontuur af te sluiten.
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Reisprogramma per dag



Vandaag rijd je naar één van de Andalusische
culturele parels, de oude stad Córdoba. Andalusië
heeft een belangrijke Arabische (Moorse) historie
en waan je vandaag in de pracht van de oude
Joodse wijk en het sluitstuk van een bezoek, de
Mezquita van Córdoba, een oude moskee,
omgebouwd tot kathedraal. Je verblijft vanavond
in een 1-2 sterren pension op basis van logies. We
kunnen je tips geven voor een mooie
avondwandeling.

Vandaag is je aankomstplek de stad Sevilla.
Onderweg kan je een mooie omweg maken door
de olijvenregio van Córdoba te bezoeken, ten
zuiden van de stad. De olijfoliestreek heeft veel
historie en er zijn oude olijfoliemolens te
bezoeken. Ben je geïnteresseerd in de historie?
Dan kunnen we een bezoek en proeverij bij een
olijfolieboerderij voor je organiseren. Je kan er
ook voor kiezen om een wandeling te maken
door het Subbetica natuurpark of we kunnen
fietsen klaarzetten om over de oude
spoorlijnroute te fietsen, genaamd de Via Verde.
Je verblijft drie nachten in Sevilla in een 1-2
sterren hotel op basis van logies.

Dag 3, De Mezquita van Córdoba

Dag 4, Het klassieke Sevilla
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Heb je gisteren de hoogtepunten in het centrum
gezien, dan kan je vandaag een bezoek brengen
aan de Jordaan van Sevilla, Triana of de wijk
Macarena. Graag op pad met de fiets en een
tocht maken langs de rivier of één van de grote
stadsparken bezoeken? Geef het ons door en we
zetten fietsen voor je klaar voor een mooie
actieve dag door de stad. Graag meer zien van de
cultuur? We organiseren in Sevilla een
dominoworkshop met de lokale bevolking en we
kunnen je informeren over een bezoek aan een
sinaasappel- en een Iberico hamboerderij.

Vandaag zijn er tal van bezoeken te doen aan
musea, monumenten, pleinen en kerken. We
raden aan de dag goed voor te bereiden om er
het meeste uit te halen. We informeren je
graag over een mooie wandelroute en mocht
je een wandeling willen maken met gids is
dat ook goed mogelijk. Tevens organiseren we
voor vanavond in Sevilla een flamenco avond
of een tapaswandeling. Zo ervaar je hoe
Sevilla ook in de avond bruist en kom je op de
leuke plekken.

Dag 5, Andalusië op zijn best
in Sevilla

Dag 6, Fietsen langs de
Guadalquivir rivier
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Vandaag kan je nog uitgebreid de tijd nemen
voor een bezoek aan de musea en de leuke
wijken van Sevilla, alvorens je richting Málaga
rijdt. Onderweg kan je ook stoppen in het
Moorse stadje Ronda, bekend van de grote brug
boven het ravijn. Zo zou je erop uit kunnen
trekken om de Moorse baden, de
stierenvechtarena en het historisch centrum te
bekijken. Houd je van wandelen? Vraag ons om
de mooie wandeling door de kloof van Ronda. Je
verblijft de laatste nacht in Málaga in een 1-2
sterren stadspension op basis van logies.

Afhankelijk van je vluchttijd, kan je vandaag nog
de gehele dag in Málaga spenderen en het Picasso
museum bezoeken of één van de stranden
aandoen. Geïnteresseerd in het lokale
vissersleven? Vraag ons om het bezoek aan de
visserswijk van Málaga en zie hoe de traditionele
vissersboten worden gerenoveerd, afsluitend met
gegrilde sardientjes en witte wijn. Op het vliegveld
van Málaga kan je de huurauto weer inleveren en
check je in voor je vlucht.

Dag 7, De brug van het
Moorse stadje Ronda

Dag 8, Málaga bezoeken en
vlucht naar Nederland

10

© 2021 Barrio Life www.barrio-life.nl                  020-2214178            reisvoorstel @barrio-life.nl  



Tijdens deze reis overnacht je in vier steden. De accommodaties per stad staan hieronder
beschreven op volgorde van de reis. 

 
De pensions en hotels die wij aanbieden in Granada, Córdoba, Sevilla en Málaga zijn allemaal

gelegen in het centrum. Het uiterlijk van de gebouwen ziet er karakteristiek Spaans uit met soms
historische en soms moderne kenmerken. De kamers van alle accommodaties zijn fris, degelijk en

comfortabel. Sommige kamers hebben een traditionele inrichting en andere een moderne
inrichting. Daarnaast hebben ze allemaal een eigen badkamer op de kamer. Een aantal hebben

algemene ruimtes met comfortabele stoelen waar je even tot rust kunt komen. Ook hebben
sommige accommodaties buitenfaciliteiten als een terras en tuin, waar je gebruik van kan maken. 

 
Onderstaande foto's en beschrijvingen van de accommodaties kunnen afhankelijk van de

periode van je reis iets afwijken.
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Accommodaties

Dag 1-2: Granada - Hotel - 1-2 sterren
De eerste nachten verblijf je in een toeristische wijk van Granada, 5 minuten van het centrum af. Het
hotel bevindt zich in een klassiek Spaans gebouw. In de buurt van het hotel vind je het Alhambra, de

kathedraal en het stadhuis van Granada. De kamers zijn comfortabel en hebben een traditionele
Spaanse inrichting met een badkamer op eigen kamer. Daarnaast biedt het hotel ook een aantal

algemene ruimtes. Zo kan je gebruik maken van het terras en de tuin.
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Dag 7: Málaga - Pension - 1-2 sterren
De laatste bestemming is Málaga. Je verblijft hier in een karakteristiek en bloeiend stadsdeel, in het

culturele centrum van Málaga. In de buurt van het pension vind je het Picasso museum, het Alcazaba en
het Romeinse theater. Het pension is gelegen in een modern pand of historisch pand uit de 18e eeuw
met barokstijl. De kamers hebben een traditionele inrichting met moderne faciliteiten en beschikken
over een eigen badkamer. Ook in dit hotel zijn er algemene ruimtes aanwezig die sfeervol en ruim zijn

ingericht.
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Dag 3: Córdoba - Pension - 1-2 sterren
Je verblijft in het toeristische centrum van Córdoba, op enkele minuten lopen van de kathedraal

Mezquita. Verder zijn de Romeinse tempel, de Calahorra-toren en de kathedraal van Córdoba in de
buurt van het pension te vinden. Het pension bevindt zich in een mooi karakteristiek Spaans gebouw.
De kamers zijn modern en strak ingericht met een eigen badkamer op de kamer. Daarnaast kan je ook

gebruik maken van de gezamenlijke tuin.
 

Dag 4-6: Sevilla - Hotel - 1-2 sterren
De volgende bestemming is Sevilla. Je verblijft hier in een hotel in het hart van Sevilla. Het hotel is

gevestigd in een karakteristiek Spaans gebouw met een neomudéjar-stijl. Vlakbij het hotel bevindt zich
de kathedraal en het Koninklijk Paleis van Sevilla. De kamers zijn fris en degelijk ingericht met een

traditioneel of modern tintje en beschikken over een nette, eigen badkamer. Er zijn ruime en
comfortabele algemene ruimtes aanwezig.
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Reisdetails & prijs

De weergegeven informatie en prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud.
Voor de meest actuele informatie/prijzen, check onze website
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Veilig en garant op reis

Retourvlucht van Nederland naar Málaga, inclusief 10 KG handbagage
7 overnachtingen in 1-2 sterren pensions en hotels op basis van logies
Huurauto all-risk verzekerd voor alle reisdagen
Uitgebreid reisbescheidenpakket met compleet routeboek
24/7 bereikbaarheid via telefoon en Whatsapp voor tips tijdens de reis
Administratiekosten (€20 per boeking) en boekingskosten (€25 per persoon)

Bovengenoemde prijs is inclusief

Ruimbagage bij te boeken
Borg (ca. €750-900 (klein model)), benzine, tolwegen, parkeerkosten
in de grote steden (ca. €20 per dag)
Onbijt, lunch en diners
Reis- en/of annuleringsverzekering
Fooien, souvenirs en persoonlijke uitgaven
Toeristenbelasting

De bovengenoemde prijs is exclusief

Reissoort: Andalusië/Fly & Drives/ 1 week/Fly Drive Andalusië 8 dagen

naar de 4 grote steden
Reisduur: 8 dagen

Beste seizoen: Eind september tot begin juni

Reissom vanaf: €695 p.p. o.b.v. 2
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Stap 1: Ga naar www.barrio-life.nl
Stap 2: Ga naar Andalusië en selecteer 'Fly & Drives' of 'Alle Andalusië reizen'
Stap 3: Klik op 'Fly Drive Andalusië 8 dagen naar de 4 grote steden' (8 dagen)
Stap 4: Rechts op de pagina staat de knop 'Offerte aanvragen'

'

Stap 5: Vul je gegevens in samen met je vragen/opmerkingen. Eenmaal
ingevuld, klik op 'versturen'. Eén van onze reisspecialisten zal z.s.m. reageren!

Vraag een vrijblijvende offerte aan voor je geplande reisdatum/periode.
Deze wordt z.s.m. gevolgd met het boekingsprocess

© 2021 Barrio Life

Hoe te boeken?

Geïnteresseerd in deze reis? 

Veilig en garant op reis
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Heb je langer of korter de tijd? Wil je een extra nacht boeken op locatie? Of

heb je een andere activiteit in gedachte? Geef ons je wensen door. Wij

sturen je de brochure die past bij jouw reiswensen, of we doen je een

voorstel voor een reis op maat.

Hoe kan ik deze reis aanpassen?
Stap 1: Stel jezelf de vraag: 'Wat wil ik aanpassen?'

Stap 2: Ga naar de website www.barrio-life.nl, en selecteer Andalusië/ Fly & Drives of

Alle Andalusië reizen/ Fly Drive Andalusië 8 dagen naar de 4 grote steden (8 dagen)

Stap 3: Druk op de knop 'Reis op maat?' 

Wil je deze reis aanpassen?
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Stap 4: Vul je wensen in en wij komen z.s.m. terug met een passend voorstel
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Meer informatie hierover? 

Bezoek onze website: www.barrio-life.nl, of bel ons op 020-2214178 
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Hike

History

Explore

Meet

Take Care

Inspire

Taste

Reisthema's

Fly-drive van 1, 2 of 3 weken

Familiereizen

Steden- en treinreizen

Luxe-paradoresreizen

Natuur- en wandelreizen

Kampeer/Glamping reizen

Soort reizen
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Is deze reis toch niet helemaal naar wens?
Wij bieden een scala aan van diverse type reizen in Andalusië: kort,

lang, eenvoudig en luxe reizen. Daarnaast bieden we ook

verschillende reisthema's aan:
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https://barrio-life.nl/hike/
https://barrio-life.nl/history/
https://barrio-life.nl/explore/
https://barrio-life.nl/meet/
https://barrio-life.nl/take-care/
https://barrio-life.nl/inspire/
https://barrio-life.nl/taste/


Wij hanteren de volgende kantoortijden
Maandag tot en met vrijdag: 09:00 – 18:00

Weekend en feestdagen: Gesloten

Vragen, opmerkingen of wil je een reis boeken?
Neem contact met ons op! 
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Wil je up-to-date blijven van onze laatste reizen? Volg ons op social media

@Barrio Life Nederland @barriolifenl @Barrio Life

Adres: Vredebestlaan 3, 2685AJ Poeldijk
Nederland

Telefoon (binnen en buiten kantoortijden): 020-2214178
Website: www.barrio-life.nl 
E-mail: info@barrio-life.nl

Of stuur ons een chat via de website!

Wil je iemand meenemen? Deel deze brochure (PDF) online! 
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