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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  

3

© 2021 Barrio Life

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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Welkom op de reizenpagina van 8-daagse Rondreis
Paradores Zuid-Spanje. Deze Paradores rondreis is gericht
op de hoogtepunten van West-Andalusië, met daarin de
stedelijke hoogtepunten zoals Ronda, Cadiz, Sevilla en
Málaga.

Deze 8-daagse Paradores Rondreis Witte Dorpen neemt je
mee op een ontdekkingstocht langs het erfgoed van het
westen van Andalusië. Niet alleen de grote steden zijn deel
van de reis, maar ook de spectaculaire witte dorpjes van het
binnenland. De reis is ideaal voor cultuur- en geschiedenis
liefhebbers, waarbij alle overnachtingen van deze reis ook
in een echte Parador (klassiek hotel) plaatsvinden.

Rondreis Paradores Zuid-
Spanje de witte dorpen

van Andalusië
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https://barrio-life.nl/ronda/
https://barrio-life.nl/cadiz/
https://barrio-life.nl/sevilla/
https://barrio-life.nl/malaga/


Deze Rondreis Paradores Zuid-Spanje start met
een directe vlucht van Nederland naar het
vliegveld van Málaga. Hier hebben we de
huurauto klaar staan op het vliegveld en rijd je
in een kleine anderhalf uur naar de Parador van
Ronda. Je verblijft hier voor twee nachten en
het verblijf is op basis van logies en ontbijt. Na
het inchecken heb je de rest van de dag en de
dag van morgen om Ronda in rustig tempo te
ontdekken. Voor vanavond is ook het diner bij
te boeken.

Dag 1, Vliegen op Málaga en
rijden naar Ronda

Dag 2, De brug van Ronda

De meest beroemde monumenten van Ronda
zijn naast de brug de stierenarena en de
Moorse hamam. Graag Ronda met stadsgids
bezoeken? We kunnen voor vandaag een
georganiseerde wandeling organiseren. De
omgeving van Ronda is tevens een wijnstreek
en we kunnen een bezoek en proeverij aan een
wijnbodega organiseren, alsmede een bezoek
per jeep door een stierenreservaat net buiten
Ronda. Tot slot geven we in onze complete
reisbescheiden ook tips voor een uitstapje per
boemeltrein door het Witte Dorpen gebied ten
zuiden van het Grazalema park.
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Reisprogramma per dag



Na het ontbijt check je uit en rijd je gemakkelijk
in anderhalf uur direct naar de volgende stop,
Arcos de la Frontera. Echter, hebben we als
alternatief in onze reisbescheiden een prachtige
rit door het Witte Dorpen gebied van het
Grazalema uitgestippeld. Er kan daarmee een
dagtocht gemaakt worden met mooie stops
onderweg. Bij aankomst in Arcos de la Frontera
check je in bij de Parador van Arcos de la
Frontera voor twee nachten op basis van logies en
ontbijt.

Arcos de la Frontera staat bekend om de
bijzondere ligging en de Moorse historie. We
kunnen voor vandaag een gids reserveren die je
meeneemt op een inspirerende wandeling en je
toegang geeft tot een aantal bijzondere huizen.
We kunnen voor vandaag ook een ballonvaart
bij zonsopgang boeken om de prachtige regio
vanuit de lucht te ervaren. Ook hebben we
contacten bij wijnbodega´s in de omgeving voor
een proeverij en rondleiding. Voor
golfliefhebbers, hebben we contacten voor een
ochtend of middag in de omgeving.

Dag 3, Het Grazalemapark en Arcos
de la Frontera

Dag 4, Arcos de la Frontera en
omgeving
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Carmona staat bekend om haar 5.000 jaar oude
historie met Romeinse, Barokke, Moorse en
Katholieke bouwwerken. Voor deze ochtend
kunnen we een stadswandeling met gids door
Carmona bijboeken. Sevilla ligt op een half uur
rijden van Carmona en is gemakkelijk op een
dagtocht te bezoeken. In Sevilla organiseren we
een fietstocht met gids, alsmede een ontspannen
boottocht over de Guadalquivir rivier en een
stadswandeling met kaartjes voor de Alcazar.
Laat ons je wensen weten en we helpen je graag
verder met onze reisbescheiden en lokale tips.

Na het ontbijt check je uit en rijd je in
anderhalf uur naar de volgende
overnachtingsplaats, het historische stadje
Carmona. Echter is het vandaag ook mogelijk
om in een uur naar de mooie havenstad Cádiz
te rijden en onderweg ook een bezoek te
brengen aan Jerez de la Frontera, alvorens je
doorrijdt naar Carmona. We kunnen in Jerez
een proeverij en rondleiding bij Osborne
Sherry reserveren, alsmede een bezoek aan
Andalusisch paardendressuur spektakel. In
Cádiz kunnen we ook een wandeling met gids
door de stad boeken.

Dag 5, Cadíz en Jerez de la
Frontera

Dag 6, Een bezoek aan Sevilla
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Na het ontbijt check je uit en rijd je in twee uur
naar de volgende overnachtingsplaats, de
Mediterraanse stad Málaga. Voor vandaag
hebben we echter een mooie route in onze
reisbescheiden opgenomen waarbij je onderweg
een aantal mooie plaatsen aandoet. Aangekomen
in Málaga check je in bij de Parador de Málaga
Gibralfaro voor één nacht op basis van logies en
ontbijt. Vanmiddag kan je gemakkelijk het
naastgelegen kasteel Gibralfaro bezoeken.

Op deze laatste dag van de reis staat de
terugvlucht gepland naar Nederland. Je checkt uit
en rijdt in een half uur naar het vliegveld van
Málaga, waar je de huurauto inlevert en incheckt
voor de vlucht terug naar Nederland. Afhankelijk
van de vluchttijden, is er mogelijkheid om
vandaag Málaga te bezoeken. Málaga staat naast
het Alcazaba ook bekend om het Picasso museum. 

Dag 7, Culturele rijroute naar
Málaga

Dag 8, Vlucht naar Nederland
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Tijdens deze reis overnacht je in vier steden. De accommodaties per stad staan hieronder
beschreven op volgorde van de reis. 

 
De Paradores die wij aanbieden in Ronda, Arcos de la Frontera, Carmona en Málaga zijn allemaal

gelegen in het centrum. Het uiterlijk van de gebouwen ziet er authentiek, traditioneel en
romantisch uit. De kamers van alle accommodaties zijn sfeervol, comfortabel en klassiek. Sommige

kamers hebben een traditionele inrichting en andere een moderne inrichting. Daarnaast hebben
ze allemaal een eigen badkamer op de kamer. Een aantal hebben ook een lounge, bar of restaurant
als algemene ruimte en buitenfaciliteiten, zoals een zwembad of zonneterras, 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: Ronda – Parador – 4-5 sterren
De eerste nachten verblijf je in een Parador in Ronda. De Parador ligt in het voormalig stadhuis van

Ronda en biedt een spectaculair uitzicht op de kloof van Ronda en de Puente Nuevo-brug. Verder is het
op loopafstand van vele bezienswaardigheden en de oude stad. De Parador ziet er karakteristiek en

romantisch uit. De kamer is modern en sfeervol met goede ambiance en een privé-badkamer. Daarnaast
zijn er ook nog een aantal algemene- en buitenfaciliteiten waar gebruik van kan worden gemaakt. Zo is

er een ruime lounge, restaurant, bar en een buitenzwembad aanwezig in de Parador.
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Dag 7: Málaga – Parador – 4-5 sterren
De laatste bestemming is Málaga. Je verblijft in een Parador in een karakteristiek en bloeiend stadsdeel

centraal gelegen in Málaga. De Parador is een groot gebouw met een mooie bouwstijl. De kamers zijn
modern en rijk uitgerust of traditioneel en Spaans ogend ingericht. Op de kamer bevindt zich een privé-
badkamer. Verder is er een lounge, buitenzwembad en zonneterras aanwezig, waar je kan ontspannen.
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Dag 3-4: Arcos de la Frontera – Parador – 4-5 sterren
De volgende bestemming is Arcos de la Frontera. De Parador bevindt zich midden in het historische

centrum en ligt dichtbij het kasteel en het stadhuis. Het uiterlijk van de Parador ziet er traditioneel uit.
De kamer is comfortabel en rustig ingericht met neutrale kleuren. De kamer beschikt ook over een
privé-badkamer. Verder is er nog een bar, restaurant, zonneterras en binnenplaats aanwezig in de

Parador.

Dag 5-6: Carmona – Parador – 4-5 sterren
In Carmona verblijf je in een Parador op een mooie locatie. De Parador ligt aan de rand van Carmona

met een spectaculair uitzicht op het landschap en rivier de Corbones. Het is een rustige omgeving, maar
op loopafstand is het stadje. De Parador ziet er authentiek uit. De kamer is klassiek ingericht met een

privé-badkamer. In de accommodatie vind je ook een algemene bar, restaurant, zonneterras, zwembad
en lounge.
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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 en 15 KG
ruimbagage
7 overnachtingen in genoemde Paradores op basis van logies en ontbijt
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

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

De bovengenoemde prijs is exclusief

Reissoort: Andalusië/ Luxe- en Paradoresreizen / Paradoresreizen /

Rondreis Paradores Zuid-Spanje de witte dorpen van Andalusië
Reisduur: 8 dagen

Beste seizoen: Eind september tot begin juni

Reissom vanaf: €1345 p.p. o.b.v. 2 personen
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Stap 1: Ga naar www.barrio-life.nl
Stap 2: Ga naar Andalusië en selecteer 'Luxe- en Paradoresreizen' of 'Alle
Andalusië reizen'
Stap 3: Klik op 'Rondreis Paradores Zuid-Spanje de witte dorpen van
Andalusië'(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 / Luxe- en
Paradoresreizen of Alle Andalusië reizen/ Rondreis Paradores Zuid-Spanje de witte
dorpen van Andalusië (8 dagen)
Stap 3: Druk op de knop 'Reis op maat?' 

Wil je deze reis aanpassen?

© 2021 Barrio Life

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! 

© 2021 Barrio Life

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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