Granada (1u rijden) - Eeuwen geleden was het de hoofdstad van het
toenmalige Rijk van Granada en het Moorse Al-Andalus.
Al Andalus. In Granada bevindt
zich één van de beroemdste monumenten van Spanje, het Alhambra, een
gigantisch historisch paleis vol met overblijfselen
overblijfselen van zowel de Moorse als
Katholieke cultuur en UNESCO werelderfgoed. De kathedraal van Granada met
de grafkapel van het katholieke koningspaar (Ferdinand II van Aragon en
Isabella van Castilië) behoort tot de grootste kerkgebouwen in Spanje. De
culturele rijkdom van de stad, met invloeden van de Moren, Joden en
Katholieken maakt Granada één van de belangrijkste culturele centra van
Spanje. LET OP! Indien u het Alhambra wenst te bezoeken, reserveer uw
tickets dan ruim vooraf de volgende officiële website.
website

Cordoba (1u rijden) - In de 10e eeuw was het de op één na grootste stad ter
wereld, met een voor toen ongekend hoog inwonertal van 500.000. Córdoba
was de hoofdstad van het middeleeuwse Kalifaat van Córdoba. Uit deze
glorietijd zijn talrijke monumenten overgebleven,
overgebleven, waarvan de Mezquita het
beroemdste voorbeeld is. Sinds 1984 staat het historisch centrum van de stad
als een geheel dan ook op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. De Mezquita
is een uniek architectonisch monument. Het werd vanaf de achtste eeuw
gebouwd als moskee, maar is deels, na de christelijke overname van Córdoba
in de dertiende eeuw, tot kathedraal van het bisdom Córdoba omgebouwd. In
de loop der eeuwen hebben verschillende verbouwingen plaatsvonden, zodat
tegenwoordig zowel de Moorse als de christelijke invloeden duidelijk
herkenbaar zijn. Ook het nabijgelegen Alcazar paleis van Cordoba, een burcht
die gebouwd is onder bevel van de koning Alfonso XI van Castilla in het jaar
1328, is een bezoek waard.

Malaga (1u rijden) - Proef de authentiek sfeer tussen de vele
bezienswaardigheden in Málaga. Een paar hoogtepunten zijn bijvoorbeeld de
recent heraangelegde jachthaven, het Romeins theater, het Gibralfaro kasteel,
het Alcazaba, de Plaza de toros en de kathedraal. Ook de overdekte markt is
een bezoek meer dan waard! En natuurlijk het Picasso Museum en geboorthuis.

Sevilla (1.5u rijden) - Sevilla is de hoofdstad van Andalusië, een prachtige,
historische stad en een uitermate veelzijdige reisbestemming. Je vind hier zon,
licht, warm weer, cultuur, historie, folklore en een sprankelend buiten- en
nachtleven. De belangrijkste monumenten van Sevilla zijn de Kathedraal, de
Giralda Toren, het Alcazar paleis en Los Archivos de Indias. Ze liggen aan
eenzelfde plein en zijn gezamelijk verklaard tot werelderfgoed door de
UNESCO. Direkt achter deze groep monumenten ligt de meest karakteristieke
en bezochte wijk van Sevilla: Santa Cruz. Ook bekend en populair is Plaza de
España (het Spaanse plein) in het weelderige María Luisa Park.
De Flamenco is hier geboren, het stierenvechten wordt hier nog volop beleefd
en bedreven, en met zekere regelmaat zijn er processies te zien, ook buiten de
beroemde Semana Santa en Feria van Sevilla.

Ronda (1.5u rijden) - Ronda ligt in een bergachtig gebied in centraal Andalusië,
op ongeveer 750 meter boven zeeniveau. De rivier Guadalevín splitst het
stadje in tweeën en heeft een diepe kloof, bekend als El Tajo, uitgesneden
waaroverheen drie beroemde bruggen van Ronda zijn gebouwd. Gedurende de
Moorse overheersing was Ronda de hoofdstad van de provincie Takurunna en
later werd het een zelfstandig taifa. Vooral in die periode kreeg het historische
centrum vorm en werden de baños Árabes ("Arabische badhuizen") gebouwd.

Archidona ( 25 minuten rijden ) - Aan de voet van de Sierra de Gracia , is het
gezellige dorpje Archidona .
MONUMENTEN & plaatsen van historisch belang :
Plaza Ochavada
De belangrijkste plaats om te bezoeken in Archidona is de Plaza Ochavada . Dit
is een achthoekig plein, gebouwd tussen 1786 en 1789 , het belangrijkste
gebouw uit de 18e eeuw . De bouwstijl is Spaanse barok . De bouwers waren
de lokale bouwmeesters Francisco Astorga Frias en Antonio Gonzalez Sevillano.
Het plein is volledig ommuurd en heeft drie bogen die de communicatie met
de buitenwereld mogelijk te maken. Elk van de acht gevels is anders maar
harmonisch met het geheel. De muren van de gebouwen zijn witgekalkt , maar
er is rode baksteen die een contrast geeft . Deze structuur wordt beschouwd
als een van de belangrijkste barokke gebouwen in Andalusië, en een van de
mooiste . Het plein werd gebruikt voor stierengevechten tot 1960 .
Tegenwoordig bevat het stadhuis en daarnaast het bureau voor toerisme.
Het Moorse kasteel
Ten tijde van de Moorse bezetting was het ondoordringbaar , met zijn drie
lagen van wallen en met een imposante rotswand er achter.
De Hermitage van La Virgen de Gracia
Deze hermitage ( Ermita ) en heiligdom is gewijd aan de toewijding van de
patroonheilige , La Virgen de la Gracia . Dit is een unieke locatie in Andalusië ,
omdat het is gebouwd op de oorspronkelijke site van de Arabische moskee ,
terwijl vele anderen werden vernietigd .

Antequera (30 minuten rijden) - Antequera ligt aan de voet van de bergketen
El Torcal en El Arco Calizo Chimenea, 575 m boven zeeniveau. De stad kijkt uit
over een vruchtbare vallei, aan de zuidzijde grenzend aan de Sierra de los
Torcales en aan de noordzijde aan de rivier de Guadalhorce. De ligging van de
stad is indrukwekkend: met vele overblijfselen van oude stadsmuren en een
Moors kasteel dat op een overhangende rots boven de stad uittorent.

In de directe omgeving van de stad ligt de zoutwaterlagune Fuente de Piedra,
een van de weinige broedplaatsen van de flamingo (Phoeniccopterus ruber) in
Europa.
Aan de overzijde van de rivier de Guadalhorce ligt de opmerkelijke Peña de los
Enamorados ('Rots der Geliefden'), genoemd naar de legende van een jonge
christen en zijn Moorse geliefde die samen van de rots sprongen terwijl zij
werden achtervolgd door Moorse soldaten.
Het natuurgebied El Torcal de Antequera is op 18 juli 1989 uitgeroepen tot
natuurpark, waardoor het speciale bescherming geniet. De merkwaardige
rotsformaties van het gebergte waren ooit zeebodem en zijn ontstaan door de
opwaartse druk van vulkanische activiteit in combinatie met winderosie. Het
gebied kent een bijzondere flora en fauna. Het relatief kleine gebied (11,7 km²
binnen het natuurgebied) vormt een van de meest indrukwekkende
kalklandschappen in heel Europa. In geologisch opzicht kan het gebied worden
onderverdeeld in verschillende zones: Sierra Pelada, Torcal Alto, Torcal Bajo,
Tajos en Laderas.
De Nacimiento del Río de la Villa: in dit dal ontspringt het riviertje dat door
Antequera stroomt, aan de voet van het natuurpark El Torcal de Antequera.
Deze plek is voor Antequera van zeer groot belang, aangezien hier het water
uit de grond opborrelt dat door de stad voor haar drinkwatervoorziening wordt
gebruikt. Daarnaast is de plek ingericht als recreatieplaats, met bankjes, een
kunstmatig meertje en een camping.
Belangrijke gebouwen zijn onder andere de vele prachtige kerken, het 18eeeuwse paleis van Nájera, nu het Gemeentelijke Museum, en de Real Colegiata
de Santa María la Mayor uit de vroege 16e eeuw, een nationaal monument dat
over de gehele stad heen kijkt. Een andere kerk, de Iglesia del Carmen, is in
2008 geheel gerenoveerd. De kerk is een goed voorbeeld van de barokke
architectuur waardoor veel kerken in Antequera worden gekenmerkt en doet
nu dienst als museum.
De arena, daterend van 1848, is vanaf 1984 herbouwd in een stijl die de
diverse architectonische invloeden van de stad weerspiegelt en wordt
algemeen beschouwd als een van de mooiste arena's in Spanje.

Antequera bezit archeologisch waardevol erfgoed dat teruggaat tot 2.500
v.Chr. In de wijken ten oosten van de stad ligt een van de grootste grafheuvels
van Spanje, de Dolmen de Menga daterend uit de Bronstijd, met ondergrondse
kamers die tot een diepte van 20 m zijn opgegraven. Daarnaast kan men nog
twee grafheuvels bezoeken: Dolmen de Viera en Dolmen del Romeral.
In 1998 werd bij toeval het bestaan van de Romeinse thermen ontdekt, aan de
voet van de Real Colegiata de Santa María la Mayor, op een steile helling van
het terrein. Het gaat om een openbaar thermencomplex met enkele
constructies die gedateerd zijn rond het midden van de 1e eeuw na Christus.
Ook aan de rand van de stad, wanneer men Antequera binnenkomt vanuit de
richting van Málaga, zijn er resten van een thermencomplex gevonden. Vanaf
de weg ziet men de resten van een 53 meter lang zwembad.
Op een heuvel in het historische stadsgedeelte verheft zich een Moorse
vesting. Deze is van 2006 tot en met 2008 gerenoveerd en eind 2008 weer
voor het publiek geopend. Het murenstelsel van deze islamitische medina
bestaat uit twee delen: de 'Alcazaba' zelf, die de volledige heuveltop in beslag
nam, en een tweede ring, die naar beneden loopt vanaf de Puerta de la Villa,
doorliep tot aan de Postigo del Agua en de 'Puerta de Málaga' (Poort van
Málaga), om dan terug te keren naar de Alcazabe, nabij de 'Torre Blanca'
(Witte Toren), die dienstdeed als woontoren. De belangrijkste toren is de
'Torre del Homenaje', die vierkant van opzet is en die voornamelijk werd
gebruikt door de soldaten. Men betreedt de toren via een valpoort met aan
weerszijden twee enorme gladde zuilen. De toren beschikt over verschillende
etages. Boven op de toren is in het jaar 1582, nadat Antequera was heroverd
op de Moren, een klokkentoren gebouwd. De klokkentoren huisvest de
grootste klokken van de stad.
Vlak bij de ingang van de Alcazaba staat de 'Arco de los gigantes'. Deze
indrukwekkende triomfboog, ontworpen door de architect Francisco de
Azurriolawerd, werd gebouwd in het jaar 1585.

