
  

    

 

Följ med till Mystikens Andalusien 2021 
 

1-9/10 Karlstad, Kristinehamn, Karlskoga, Örebro, Arboga, Västerås, Enköping 
 

Följ med oss på en resa där det mesta ingår i priset, med max 35 deltagare, och 
där du har den extra tryggheten med en färdledare som även är sjuksköterska. 

 
I Andalusien finns allt som krävs av en minnesvärd resa. Här finns inte bara det 
milda Medelhavsklimatet, stränder och salta vågor utan också genuina 
kulturstäder, höga berg och trevliga små byar. Tillsätt inflytandet från den 
arabiska kulturen, arkitekturen, landskapet och du får det oförglömliga 
mystikens Andalusien. En historisk del av Spanien som vi upplever tillsammans 
med vår svensktalande lokalguide.   
 

Dag 1 fredag 
Avresa med buss sen eftermiddag från vald avreseort, se tider längre bak i programmet. Vi 
stannar för en bensträckare och räknar med att vara på Arlanda flygplats och Radisson Blu 
Arlandia Hotel vid åttatiden på kvällen. Specialresors färdledare möter upp och ger 
information om resan. Därefter är det upp till var och en att utnyttja hotellets fina matsal 
eller bar för en stunds samvaro och avkoppling. 
 

Dag 2 lördag 
Efter en god natts sömn äter vi frukost och checkar ut från hotellet. Klockan är nästan fem 
på morgonen när vi kliver på transferbussen till terminal 5. Vi flyger direkt till spanska 
Malaga och provinsen Andalusien. Flygtiden är knappt fyra timmar och efter inflygning över 
den vackra solkusten landar vi på Malaga flygplats. Vi möts av vår spanska buss och 
svensktalande lokalguide som tar oss med för att äta lunch och sen kör vi österut till vår 
hemvist för resan, Almunecar. Almunecar är en lugn och trygg småstad på Costa Tropical 
med ett klimat som är subtropiskt, vilket beror på det varma havet och närheten till de höga 
bergen i Sierra Nevada. Endast 33 km skiljer skidbacke och badstrand åt under 
vinterhalvåret. I det gynnsamma kustklimatet odlas idag frukter som avokado, mango och 
inte minst den spännande cherimoyan. 
 

Mystik är utlovad och då förundras vi inte av att Aladdin, som hämtad ur ”Tusen  
och en natt”, hälsar oss välkomna utanför hotellets spegeldörrar. Hotel Suites Albayzin del 
Mar kallas även för spegelpalatset och har en alldeles egen stil som bryter det 
standardiserade hotellmönstret. Alla rum har balkong ut mot det fina poolområdet, hotellets 
egen cherimoyaskog och havet en bit bort. Almunecar är en stad som känns genuint 



  

    

”spansk” med ett levande vardagsliv. För den som vill bada i havet är det bara åttahundra 
meter till stranden. Vi checkar in under eftermiddagen, tar det lugnt och gör oss 
hemmastadda på vårt centralt belägna Hotel Suites Albayzin del Mar. Senare på kvällen äter 
vi en gemensam middagsbuffé på hotellet.  

 
Dag 3 söndag 
Efter en god frukost i hotellets restaurang finns möjlighet att lära känna omgivningarna lite 
bättre. En promenad under förmiddagen tillsammans med vår lokalguide gör oss mer 
hemmastadda i vår stad. Almunecar bjuder på trevliga butiker i gammal och ny stil samt 
sevärdheter som saluhall, Feniciernas gamla saltfabrik, San Miguel-borgen, romerska 
lämningar samt botaniska och ornitologiska parker.                         
 
Vid tvåtiden på eftermiddagen gör vi en utflykt till den populära solkuststaden Nerja. Här har 
vi egen tid för att gå ner till stranden eller kanske shoppa. Vid middagstid samlas vi vid kända 
piren, ”Balkong Europa”, för att fortsätta vidare till den vita bergsbyn Frigiliana. Frigiliana 
ligger sex kilometer norr om Nerja och är en charmig by populärt kallad ”Barribarto”. Här 
finns vitkalkade hus, smala, slingrande gator, ändlösa trappor och det moriska arvet anses 
vara det bäst bevarade i hela provinsen Málaga. Vi avslutar dagen med en gemensam 
middag i denna ljuvliga miljö. 
 

Dag 4 måndag 
Dagen är fri för egna aktiviteter. Någon kanske längtar efter en härlig promenad utmed 
havet eller att strosa runt i gamla stans gränder. Lunch kan vi varmt rekommendera på 
någon trevlig strandrestaurang. Pröva gärna friterad fisk, en lokal specialitet. ”Hemma” på 
hotellet kan man njuta på sin balkong och prova hotellets pool i fantastisk miljö med 
fontäner och en poolbar (poolen är uppvärmd av solens strålar). Hotellets SPA-avdelning har 
ett stort utbud av behandlingar som kan vara en skön avkoppling under dagen. Senare på 
kvällen tar vi en gemensam promenad till en lokal restaurang i gamla stan, för att äta middag 
på en typisk spansk flamencorestaurang. En medryckande tillställning! 
 

Dag 5 tisdag 
Idag åker vi norrut genom bergskedjan Sierra Nevada till Granada där vi även hittar 
Alhambra, Andalusiens mest kända sevärdhet. Ett unikt bevarat palatsområde av västlig 
islamisk arkitektur och självklart är denna storslagna plats med på UNESCO:s världsarvslista. 
Det var härifrån som de muslimska morerna styrde sitt mäktiga emirat Granada ända tills det 
föll till de kristna 1492 genom ”los Reyes Católicos” Ferdinand och Isabella. Vår expertguide 
följer oss genom Alhambras olika delar, vilka består av Generalife, Alcazaba, Palacio Carlos V 
och Palacios Nazaríes. Vi garanterar besök till tre delar av Alhambra, dock ej till Palacios 
Nazariés. Promenaden med vår specialistguide tar oss även till Generalife, ”den himmelska 
trädgården” som var ett sommarnöje för Granadas moriska härskare. Mystiken i 
berättelserna, synintrycken och den vackra trädgården lämnar ingen oberörd. Vi äter 
antingen lunch eller middag tillsammans, vilket beror av vilken entrétid vi tilldelas vid 
Alhambra. 
 

 
 
 
 



  

    

Dag 6 onsdag 
Dagen är fri för egna aktiviteter. Vi rekommenderar varmt en sväng till marknaden i 
Almunecar! Det är en stor fredagsmarknad som börjar vid niotiden och som innehåller allt i 
klädväg, lädervaror och allehanda ting. Den som föredrar lugnet och solen stannar en stund 
vid hotellets fina pool. Utflykter med lokalbuss, tåg eller hyrbil kan också arrangeras för den 
som vill utforska mer på egen hand. Specialresor hjälper gärna till med att lösa era specifika 
önskemål. Senare på kvällen återsamlas vi för mingel och en trevlig middag på hotellet. 

 
Dag 7 torsdag 
Idag väntar Las Alpujarras, en för många höjdpunkten på resan. Ett förtrollande vackert 
område som ligger på södra sidan av Sierra Nevada. Vi besöker de vita byarna Pampaneira 
och Capileira. Underbara hantverk som färgstarka trasmattor, keramik och intarsia finns att  
fynda här och vi kommer också att ha Spaniens högsta bergstopp Mulhacén i blickfånget 
under större delen av dagen. Husen i byarna är renodlat arabiska i sin arkitektur, taken är 
platta utan tegel och ligger i små klungor som förbinds med broar.  
Byarna är identiska med byar i marockanska Rifbergen. Under dagen kommer vi att få smaka 
traktens lokala delikatesser i form av goda tapas, med bland annat skinka, ost, bröd och till 
det dricker vi det lokala bergsvinet. Alpujarras är berömt för sin unika lufttorkade 
serranoskinka och givetvis gör vi ett besök hos ett familjeföretag där man torkar och säljer 
skinkor. Vi tas med på en fascinerande promenad genom familjens lokaler med tusentals 
skinkor hängandes i taket ovanför. Efter en härlig dag i bergen kör vi ner genom dalen, 
igenom kurorten Lanjaron till den eleganta vingården Bodegas Senorio de Nevada. Här 
väntar en guidad promenad bland vinrankor och jäsningsfat. Konceptet tillåter enbart 
kvinnor att plocka druvorna på gården. Självklart provsmakar vi ett glas vin och därefter äter 
vi en välsmakande middag med vacker utsikt över Sierra Nevadas bergsmassiv.  
 

Dag 8 fredag 
Efter en lugn morgon på vårt fina hotell ska vi besöka Malaga, den gamla feniciska staden 
Malaka som grundades cirka 1000 år f Kr! Vi får en guidad tur till fots genom staden och har 
också egen tid. I Malaga kan man förslagsvis besöka Pablo Picassos födelsehus och museum, 
se romerska amfiteatern, moriska borgen Alcazaba, upptäcka nya hamnpromenaden eller 
kanske pampiga renässanskatedralen ”La Manguita”. Givetvis finns här även trevlig och 
prisvärd shopping. Vi äter en gemensam lunch på en traditionell tapasbar. Efter att ha lärt 
känna den mysiga staden Malaga åker vi tillbaka till vårt hotell i Almunecar där vi också äter 
vår middag denna kväll. 
 

Dag 9 lördag 
Efter frukost checkar vi ut från hotellet och säger adios till vår nye vän Aladdin och kliver på 
bussen för att ta ett sista farväl av den soliga kusten som vi lärt oss tycka så mycket om. 
Skulle någon inte ha hunnit handla erbjuder flygplatsen bra shopping då terminalen är fin 
och har bra service. Efter att ha landat på Arlanda flygplats under sen eftermiddag kan vi se 
tillbaka på en upplevelserik vecka i Andalusien. På Arlanda väntar vår egen buss för att ta oss 
med hem till vald ort. 
 
 
 
 
 



  

    

 

Pris per person i dubbelrum: 16.460:-  
 

I priset ingår:  
• busstransfer från vald avreseort 

• flygresa med Norwegian, Arlanda - Malaga tur och retur inklusive bagage (tillåten 
vikt/storlek meddelas inför avresa), flygskatter och avgifter  

• bussresa enligt programmet i Spanien  

• åtta övernattningar i dubbelrum varav en i Sverige  

• utflykter och transfers med svensktalande lokalguide enligt programmet  

• guidning i Malaga, Frigiliana och i Almunecar 

• entré till och expertguidning (skandinavisktalande/översättning till svenska)  
av Alhambra samt trädgården Generalife  

• entré till och guidning av familjeägt skinkförädlingsföretag, inkl provsmakning 

• besök på vingård samt provsmakning (ett glas) 

• whispers (hörsnäckor vid guidning) 

• sju frukostar samt en frukostpåse  

• fyra luncher; två i Malaga, en i Capileira samt en i Alhambra (byts eventuellt ut till 
middag beroende på entrétider till Alhambra) 

• sex middagar; en 3-rätters och två bufféer på hotellet, en 3-rätters i Frigiliana,  
en 3-rätters i Almunecar med flamencomusik samt en 3-rätters på vinbodega 

• måltidsdryck i Spanien; ett glas (lunch) och två glas (middag) vin/öl/läsk, vatten och 
kaffe (oftast espresso)/te 

• dricks till lokalguide och chaufför 

• färdledare från Specialresor som även är sjuksköterskeutbildad  

• resegaranti via den statliga resegarantin 
 

Tillägg för enkelrum i åtta nätter: 2.390:- 
Avdrag för att ansluta till resan dag 2 på Arlanda: 500:- 
 

Se över ditt Reseskydd – Avbeställningsskydd och Reseförsäkring 
Vill du klimatkompensera din resa? Gå in på www.special-resor.se, Inför resan, för mer information. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.special-resor.se/


  

    

Vårt hotell - Hotel Suites Albayzin del Mar  
 

       
Hotellet är vårt bästa val, ett fint lägenhetshotell med ljusa och rymliga lägenheter av hög 
standard samt bra service och läge. Bokning i “dubbelrum“ innebär boende i en lägenhet 
med två sovrum, ett badrum, vardagsrum, kök och stor balkong. Servicegraden är som på ett 
vanligt hotell med bäddning och städning dagligen. Ett alternativ till “enkelrum“ är att dela 
en lägenhet med en god vän och man delar då badrum. Man får alltså varsitt eget sovrum 
och delar resten av lägenhetens bekvämligheter. www.hotelalbayzindelmar.com 

 
Vi erbjuder öppet köp t o m 30 juli 2021 
För att ni ska känna er trygga med att boka en resa under rådande omständigheter erbjuder 
vi öppet köp. Det betyder att ni betalar in anmälningsavgiften enligt nedan, och att den 
återbetalas om ni avbokar före ovan angivet öppet köp datum.  
 
Det finns ett begränsat antal platser! Anmälan sker direkt till Specialresor, ”först till kvarn”. 
Boka din resa på vår hemsida www.special-resor.se eller ring oss på 054-18 89 00 (telefontid: 
kl 10-12 och 13-15, fredagar stängt). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person 
och skall betalas inom 10 dagar efter erhållet bokningsbekräftelse/faktura, resterande 
betalas senast 40 dagar före avresa. Bokningsbekräftelse/faktura skickas via e-post i fall 
inget annat önskats. 
 
För anmälan krävs följande uppgifter: namn, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, 
personnummer samt eventuella matallergier och vem man önskar dela rum med. 

 
Avbeställning 
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor 
och Specialresors särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan). 
Med tillägget att ni har öppet köp enligt ovan. 
 
Besöket på Alhambra kräver en kopia av passet på alla besökare. Vid bokning bifoga/skicka 
passkopia via brev eller e-mail. Kopian behövs i ett tidigt skede av bokningen! Detta för att 
kunna erhålla biljetter till palatsområdet, på grund av byråkratin i Spanien. Notera att i vissa 
perioder kan vi inte garantera entré till alla delar av Alhambra. 
 

 
 
 
 
 

http://www.hotelalbayzindelmar.com/
http://www.special-resor.se/
http://www.special-resor.se/


  

    

Avresetider transfer till Arlanda  
1/10, kl 15.00 avresa från Karlstad, kl 15.35 Kristinehamn, kl 16.00 Karlskoga, kl 16.40 
Örebro, kl 17.20 Arboga, kl 17.55, Västerås och kl 18.25 Enköping.  
Ankomst Radisson Blu Arlandia hotell ca kl 20.00. 
2/10, flyget avgår från Arlanda flygplats kl 07.00, ankomst Malaga kl 11.25. 
Hemresa sker 9/10, flyget avgår från Malaga kl 12.10, ankomst Arlanda kl 16.35. Därefter 
busstransfer till vald ort.  
 
Vi flyger med Norwegian tur och retur. Utförlig information om avresan meddelas i det 
avresemeddelande som skickas ut cirka två veckor före avresa. 

 

Övrigt 
På resan förekommer en del promenader, i lugn takt, och ibland på ojämnt underlag. 
Kontakta Specialresor om du har frågor kring programmets upplägg och om du vill veta mer 
om svårhetsgraden. Specifik plats i bussen kan reserveras på de främre raderna i bussen 
endast då läkarintyg kan uppvisas vid resans start. 
Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om 
antalet deltagare understiger 25 personer.  
Vår färdledare på denna resa är även sjuksköterska. I första hand är färdledarens fokus att  
leda hela gruppen i sin roll som färdledare, men om en plötslig och oväntad situation  
uppkommer har vår sjuksköterskeutbildade färdledare sin adderade kompetens att luta  
sig mot i bedömningen och hanteringen av situationen. Läs mer om hur vi bemannar våra  
resor på vår hemsida.  
 
Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. 
 
Kom ihåg pass och har ni frågor är ni välkomna att kontakta Specialresor. 
 
 
Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen: 

 
 
 
Romstadsvägen 2 C 

653 42 Karlstad 
Tel: 054-18 89 00   
info@special-resor.se  
www.special-resor.se 

 
 

 

Vår idé som researrangör 
Vi använder oss av svensktalande lokalguider, för att 
kunna erbjuda den bästa reseupplevelsen.  
Vi handplockar våra hotell så de har bästa läget för 
resans inriktning och syfte. 
Vi väljer olika lokala restauranger för våra middagar, 
för att ge en bra mix mat och dryck.  
Vi vill att våra resenärer ska få prova på den lokala 
maten, för bästa möjliga smak- och kulturupplevelse. 
Vi inkluderar alltid dryck till lunch/middag, för en så 
smidig och avkopplande måltid som möjligt. 
Vi vill att det alltid finns någon nära till hands att 
fråga under resans gång, för att säkerställa resans 
kvalité för våra resenärer.  

 

mailto:info@special-resor.se
http://www.special-resor.se/

