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Andalucian linnat ja palatsit  2-8.5.2018 Sevilla- Carmona- Cordoba- Granada-Malaga   

ANDALUCIAN PERINTÖ 
Espanjasta löytyy toinen toistaan kauniimpia linnoja ja palatseja. 
Matkareitti vie meidät syvälle Andalusian historiaan ja kulttuuriin.  
Saamme mahdollisuuden ihailla taitavien käsien töitä, nauttia keittiötaidon anneista, tutustua kyliin ja kansan 
elämään sekä kaupunkeihin, joissa Andalusian oma kulttuuri kukkii vuosisataisin perintein. 
 

Matkaohjelma  lyhyesti 

 

1.     päivä  2.5 Keskiviikko Helsinki-Malaga-Sevilla 

Suora lento aamulla Helsingistä Malagaan. Lentokenttämuodollisuuksien jälkeen kuljetus Sevillaan. (n. 210 km, 2,5 t.)  

Puolen päivän jälkeen majoittuminen hotel Alfonso XIII 5 tähden hotelliin. 

Iltapäivä vapaa-aikaa mm. omatoimiseen lounaaseen kaupungilla tai hotellilla.  

Kuningas Alfonso XIII rakennutti tämän ylellisen palatsin hovilleen ja vierailleen. Upea hotelli avattiin 1928 ja kunnostettiin 

täysin vuonna 2012 kunnianosoitukseksi maurien arkkitehtuurille Sevillassa ja Andalusiassa.   

Sevilla on eteläisen-Espanjan kulttuurin, taiteen ja liike-elämän keskus Guadalquivir-joen rannalla.  

Sevillan kukoistus nousi huippuunsa Uuden Maailman löytymisen myötä, kun sinne sijoitettiin kauppakamari, jolla oli 

yksinoikeus kauppaan Amerikoihin.  Kaupunki kasvoi tuolloin 150 000 asukkaallaan Euroopan kolmanneksi suurimmaksi.   

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Espanja
https://fi.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir


  
Yhteinen Illallinen Alfonso XIII hotellissa.  

Yöpyminen. 

 

2. päivä  3.5 Torstai Sevilla 
Aamiainen hotellissa. 
Päivän ohjelmassa tutustumme kaupungin nähtävyyksiin kuten Santa Cruzin kaupunginosaan ja vuonna 1929 Sevillan 
isännöimää maailmannäyttelyä varten rakennettuun Plaza de España -aukioon upeine rakennuksineen. Kuninkaalliset 
palatsirakennukset Alcázares Reales sijaitsevat Plaza de Trinfon aukiolla. Myös niiden puutarha on tutustumisen arvoinen.   
Santa Marían katedraali rakennettiin 1400-luvulla vanhan moskeijan paikalle.  
Moskeijasta on säilynyt vain Sevillan kaunein rakennus, 104 metriä korkea minareetti.  
Kirkossa on espanjalaisten taidemaalarien Goyan ja Murillon maalauksia sekä Kristoffer Kolumbuksen hauta.  
Päivän aikana Yhteinen lounas.  
 
Ilta vapaa-aikaa, mm. omatoimiseen illalliseen kaupungilla. 
Yöpyminen. 



 
 
3.päivä   4.5  Perjantai Sevilla-Carmona-Cordoba 
Aamiainen hotellilla.  
Matkamme jatkuu n. puolen tunnin päähän Sevillasta jossa tutustumme Parador de Carmonaan 
http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-carmona 
Parador toimii 1300-luvulta peräisin olevassa maurilaisessa linnoituksessa ja on hieno esimerkki maurilaisesta 
arkkitehtuurista. Siinä on ihastuttavia muotoiluyksityiskohtia, mm. upea sisäpiha, holvikattoja,  
alkuperäisiä kivielementtejä ja tilavia terasseja. 
Päivän aikana vapaa-aikaa mm. omatoimiseen lounaaseen. 
 

 
Carmona on kaupunki, johon sen pitkän historian aikana eri kulttuurit ovat jättäneet jälkensä. Kirkot, palatsit ja muurit 
muodostavat tärkeän taideperinnön vanhassa kaupungissa. 
 
Vierailun jälkeen jatkamme Córdobaan (n. 110 km, 1,5 t.) 
 
Majoittuminen Parador de Córdobaan.    http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-cordoba 
Cordoban Parador on moderni, tyylikäs rakennus, joka sijaitsee kumpuilevassa maastossa 3 km kaupungin ulkopuolella. 
Aikoinaan paikalla oli kalifin kesäpalatsi, jonka somisteeksi istutettiin Euroopan ensimmäiset palmut. Hotellia ympäröivä 
kasvusto kukkaistutuksineen muodostaa todella viehättävän kehyksen uima-allasalueelle. 



        
Yhteinen illallinen hotellissa  
Yöpyminen.  
 

4.päivä  5.5 Lauantai Cordoba 

Aamiainen hotellilla. 

 
Monen arabihallitsijan unelma tuli todeksi kun Omeya-Kalifaatti teki Cordobasta valtakuntansa pääkaupungin.  

Siitä muodostui tuon ajan henkinen ja älyllinen keskus. Cordobassa ja sen ympäristössä on näkyvillä arabikulttuuria 

edustavien historiallisten rakennusten ja aukioiden koko loistokkuus. Näistä ovat hienoimpia esimerkkejä Cordoban  

Moskeija-Catedraali ja Vanhakaupunki. 



Näkemisen arvoisia ovat myös Synagoga, Kaupungin muurit, Roomalainen silta, Kuninkaalliset hevostallit ja monet museot. 
Näistä on mainittava ainakin Julio Romero de Torres, Arkeologinen Museo, Taidemuseo ja Taurine.  
Viimeksi mainittu on omistettu Cordoban härkätaistelijoille. Eksyminen Cordoban kauniiden kujien kulmilla on suoranainen 
ilo kaikille aisteille. On maailman laajuisesti vaikea löytää toista yhtä tiivistä ja rikasta kaupunkikeskustaa, jonka sisältää yhtä 
paljon matkaajan mieltä kiehtovia ainesosia.   
Retken päätteeksi vapaa-aikaa mm. omatoimiseen lounaaseen ennen yhteistä paluuta hotelliin. 

 
Yhteinen Illallinen hotellissa.  
Yöpyminen.  
 
 
5.päivä  6.5 Sunnuntai Granada 
Aamiainen hotellilla. Cordobasta matka suuntautuu Granadaan. (n. 210 km, 2,15 t.) 
Matkalla nautitaan yhteinen lounas Parador de Jaénissa. http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-jaen 
Cordobasta Jaénin on matkaa 120 km. 
 

 
Tämä 1200-luvun linna sijaitsee Santa Catalina -kukkulan huipulla Jaen kaupungin yläpuolella.  
Se on kunnostettu kauniisti, ja sen valtavat kiviseinät ja monet historialliset piirteet on säilytetty. 
Parador Jaénin sisätiloissa kävellen ja alkuperäisiä piirteitä ihastellen matkustat ajassa taaksepäin 1700-luvulle. Voit 
ihastella korkeaa holvikattoa, puupalkkeja ja kauniita laattalattioita koko rakennuksessa. 
 
Almoravidit liittivät Jaénin valtakuntaansa vuonna 1091 ja Almohadien dynastia valloitti sen vuonna 1148. Linnan 
rakennutti al-Ahmar Suuri 820 m merenpinnan yläpuolelle. Täältä avautuvat näkymät auttavat meitä ymmärtämään, miksi 
Jaénin sijainti oli niin merkittävä Nasrid-Dynastian valvoessa liikennettä Granadaan. Kaupungissa kannattaa tutustua 
arabialaiseen kylpylään Magdalenan alueella, missä sijaitsee myös Vaillardompardon Palatsi. Jaénin Katedraali ja monet 
kirkot ovat myös näkemisen arvoisia, esimerkiksi San Juan, San Ildefonso ja Magdalena.  
Upeita palatseja ovat mm Condestable, Quesada-Ulloa, Velez ja Vilches.  



 
Lounaan jälkeen matka jatkuu Granadaan, jonne matkaa Jaénista 94 km. 

 
 
Majoittuminen Parador de Granadaan http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-granada 
 
Parador de Granada sijaitsee kauniilla paikalla, Alhambran palatsin alueella. Tämä ylellinen hotelli sijaitsee 1400-luvun 
luostarissa. Hotellin ravintola on saanut suuren suosion tarjoten perinteisiä andalusialaisen keittiön ruokia. 
Ravintolan terssilta on upeat näkymät Alhambran puutarhaan.. 
Paradorissa trendikäs ja nykyaikainen sisustus yhdistyy alkuperäisiin piirteisiin, kuten kivisiin holveihin, kattopalkkeihin ja 
antiikkihuonekaluihin. Jokaisessa huoneessa on kiinteä internet-yhteys, taulu-tv, ilmastointi ja täysin varustettu kylpyhuone.  
Hotellissa on myös perinteinen patio, jossa vieraat voivat rentoutua drinkin kera. 
Paradorista on 10 minuutin kävelymatka Granadan vanhaankaupunkiin ja katedraalille.  
Bib Rambla -aukio ja sen baarit ja kahvilat sijaitsevat vajaan 1 km:n päässä hotellista.  
 
Illallinen hotellissa  
Yöpyminen. 



 
 
6.päivä  7.5  Maanantai Granada 
Aamiainen hotellilla. Tutustuminen Alhambraan.  
Granada kuuluu Espanjan kulttuurikohteiden pääsarjaan. 
Alhambran palatsin upeus jättää varjoonsa koko kaupungin myös kirjaimellisesti. 
 

 
 
Alhambra on kuin oma pieni kaupunkinsa. 
Espanjan Andalusiassa sijaitsevan Granadan kaupungin maailmankuulua vetonaulaa Alhambran palatsia rakennettiin 700 
vuotta. Pohjois-Afrikasta Espanjaan valloittajina saapuneet maurit rakensivat komeuden islaminuskonsa ja hallintonsa 
suojaksi. 
 



Pienen kaupungin kokoinen rakennus toimi maurilaishallitsijoiden palatsina ja tuomioistuimena.  
Maurien muutaman sadan vuoden mittaisella valtakaudella Alhambrasta levitettiin sivistystä pimeällä keskiajalla eläneen 
eurooppalaisväestön keskuuteen. Palatsin viimeinen arabihallitsija antautui espanjalaisille vuonna 1492, jolloin maa 
vapautui islaminuskoisten vallasta. 
Islamilaisen arkkitehtuurin toiseksi suurimmaksi saavutukseksi arvioitu rakennustyö viimeisteltiin vasta espanjalaisten 
valtakauden aikana 1500-luvulla. Linnoitus sai nimensä savesta rakennettujen ulkomuuriensa punertavasta sävystä. 
 
Alhambran linnaa on sanottu ”maailman kauneimmaksi kirjaksi” sen seiniin kirjailtujen tuhansien ornamenttien vuoksi. 
Luettava on kirjailtu kaikkiaan 142 000 neliötä sisäänsä sulkevien muurien väliin. 
Kierroksen jälkeen vapaa-aikaa mm. omatoimiseen lounaaseen. 
 
Yhteinen lounas tai  illallinen hotellissa  
Yöpyminen. 
 
7.päivä   8.5 Tiistai Granada-Malaga 
Varhainen aamiainen hotellilla. Kuljetus Malagaan. (n. 135 km, 2, t.). Suora lento Helsinkiin, jonne saavutaan iltapäivällä. 
 

Lennot  
2.5. Helsinki-Malaga 06:10-09:55  

8.5. Malaga-Helsinki 10:35-16:10 

Majoitukset: 

Hotel Alfonso XIII (www.hotel-alfonsoxiii-seville.com/) 5 tähden hotelli sekä     

Parador-matka on antoisa unohtumaton elämys, joka muodostuu laadukkaista aineksista; majoituksesta, aterioista sekä 
ympäristön tarjoamista aktiviteeteista. Tätä ovat ¨Experiencias Pararadores¨. (www.parador.es/es) 
 

7 päivän matkan arvioitu* hinta: 2.387 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa 

Hintaan sisältyy: 
* Lennot turistiluokassa   
* Kaikki ohjelmassa mainitut kuljetukset  
* Bussin verot ja tullit 
* Majoitus 6 yötä 5-tähden hotelleissa kahden hengen huoneessa 
* Hotelliaamiaiset päivittäin 
* Ateriat ohjelman mukaan (vähintään 1 ateria päivittäin), juomat aterioilla (viini ja kahvi/tee) 
    yhteiset ateriat merkitty tekstiin ”kursiivilla ja tummenetulla”)   
* Asiantuntijana ja oppaana Liisa Väisänen 
* Opastetut kierrokset kohteissa 
* Paikallisoppaat 
* Arvonlisävero 
 
*Paradores hinnat tämän vuoden mukaan, 2018 hinnat tarkistetaan kun ne julkaistaan, arviolta syyskuun aikana. 
Matkan hinta edellyttää min. 25 lähtijää. 
ns. lähtökirje ja e-lentoliput lähetetään kotiin noin 1 kk ennen matkan alkua.  
Matkaehdot tulevat varausvahvistuksen liitteenä. Ohjelma sitoumuksetta.   
Ohjelmassa mainitut muutamat omatoimiset lounaat/illalliset eivät sisälly matkan hintaan. 
Matkatoimisto lähettää ravintolasuosituksia omatoimiaterioille ennen matkan alkua. 
 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä SoileTours Oy  
Kirkkotie 116a, 02570 Siuntio/ puh. 09-4129344   
www.soiletours.com/anne@soiletours.com   
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä Kuvi 40/89/MjMvU 
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995 

http://www.hotel-alfonsoxiii-seville.com/
http://www.soiletours.com/

