
MÁLAGA – EN STAD I STÄNDIG UTVECKLING –Muséernas 
stad, den snart färdigbyggda tunnelbanan, fotbollslaget 
Málaga CF, ett 20-tal museer, över 600 hotell, den 
nyutbyggda hamnen som kan ta emot flera och större 
kryssningsfartyg. Málaga genomgår en av de största 
förändringarna någonsin, de satsar stort på att locka
hit turister från hela världen och kallas för “Det nya 
Barcelona”.

Det finns många sevärdheter, vi har den vackra 
Katedralen, fästningen Alcazaba, med sina vackra 
trädgårdar, som färdigställdes på 1000-talet. En annan 
sevärdhet med underbar utsikt över Málaga stad och 
hamn är det moriska slottet Castillo de Gibralfaro granne 
med Alcazaba (den bäst bevarade moriska fästningen i 
Spanien). Engelska Kyrkogården, Teatro Romano.

Liksom Barcelona ståtar Málaga med fina badstränder, det 
finns ett 15-tal stränder i och i närheten av staden.

Málaga är ett kulturellt centrum och har den första filialen 
av det franska Centre Pompidou. Av stadens cirka 20-tal 
muséer finns ett 15-tal av dem belägna inom samma 
område. 

Här finns det berömda Picassomuséet och Picassos 
hem, som numera också är ett museum, Museo del 
Vino, Flamencomuseum, Museo del Vidrio y Cristal 
(glasmuseum), ett dockmuseum och inte minst 
Thyssenmuséet som öppnade i mars 2011. Muséet ligger 
i Málagas gamla stadskärna, i Palacio de Villalón. Palatset 
byggdes på 1500-talet och i källaren finns romerska 
kvarlämningar från 200-talet. 

DETTA INGÅR I PRISET 9 900:-
Flyg från Stockholm • Transfer tur och retur flygplats

3 övernattningar inklusive frukost (del i dubbelrum) • 6 måltider exklusive dryck 
Guidad tur • 2 utflykter • Svensk färdledning under hela resan

~ Málaga ~ 
en mix av historia & modern kultur

Enkelrum, avbeställningsskydd och försäkring tillkommer.

Q80 ANDALUSIEN



Fredag den 21 oktober
Ankomst till Málaga flygplats tidig förmiddag 

Transfer till Málaga 

Incheckning på 3* hotell centralt i Málaga 

Lättare måltid 

Guidad tur i Málaga till fots  

Gemensam middag 

Lördag den 22 oktober
Utflykt olivoljeproducent med  
gemensam matlagning  
– paella står på menyn

Middag i Málaga på tapasrestaurang 

~ Málaga ~ 
Q80 ANDALUSIEN

Söndag den 23 oktober
Heldagstur till Granada och Alhambra inklusive lunch

Gemensam middag 

Måndag den 24 oktober
Tid för att upptäcka Málaga på egen hand  
tills det är dags för avresa 


