
Sykkeltur i Andalucia i Spania 

6.-14. oktober 2021 

 

Program: 

6. oktober: Vi ankommer Malaga flyplass fra Norge, Sverige, Danmark og andre 

steder. Velkomst og resepsjon av guide som snakker skandinaviske språk, og 

deretter avgang til hotell. Sjekk-inn. Deretter valgfri aktivitet (velkomstmiddag, 

besøke øl-bryggeri, tapas-tur etc.). Overnatting i Malaga. 

 

7. oktober: Frokost på hotell, deretter møte guide i lobbyen. Avgang til 

omvisning i byen på sykkel. Pause i løpet av turen for å lade opp igjen med en 

aperitiff. Fri resten av ettermiddagen for å utforske Malaga på egen hånd. 

Overnatting i Malaga. Vi sykler totalt 20 km denne dagen.  

8. oktober: Frokost på hotellet, og avgang til Antequera. Ved ankomst vil vi få 

en spesiell omvisning av byen og besøke det spanske kulturarv- området 

"Antequera Dolmens Site". Der vil vi også få nyte all den vakre naturen El 

Torcal har å tilby. Ikke glem å smake den smakfulle Mantecado i løpet av 

oppholdet. Overnatting i Antequera. Vi sykler totalt 32 km denne dagen.  

 

9. oktober: Frokost på hotellet, møte med guide i lobby. Sykler videre til en 

sjarmerende by, muligens Villanueva del Rosario, en by med en rik natur, vakre 

landskap, huler, mineralforekomster, og mange andre turistattraksjoner. Som for 

eksempel Mollina, en by kjent for sine viner, eller du kan ta den kjente ruten til 

den kjente amerikanske forfatteren Washington Irving som hørte til den 

romantiske bevegelsen, fra Antequera til Loja. Piknik underveis. Overnatting i 

Antequera. Vi sykler totalt 30 km denne dagen. 



10. oktober: Frokost på hotellet, avgang til Ronda. Fri resten av dagen til å 

utforske Ronda på egen hånd. Overnatting i Ronda. Vi sykler totalt 30 km denne 

dagen. 

 

11. oktober: Frokost på hotellet, avgang til Ronda. Fri resten av dagen, dette gir 

deg muligheten til å oppdage den historiske gamlebyen i Ronda, kjent for sine 

juv, tyrefekterarenaener, arabiske bad, bymurer og mange museer. Du kan også 

bruke tiden til å shoppe og kose deg. Overnatting i Ronda. Vi sykler totalt 30 km 

denne dagen. 

 

12. oktober: Frokost på hotellet, avgang til Setenil. Vi tar stien Camino de las 

Canteras og vil nyte en piknik ved ankomst i byen. Vi fortsetter turen vår til 

Olvera, en sjarmerende by i provinsen Cadiz. Tilbake til hotell. Overnatting i 

Ronda. Vi sykler totalt 30 km denne dagen. 

 

 

13. oktober: Frokost på hotellet, avgang til Grazalema, en av de vakreste hvite 

landsbyene i Spania, og kjent som juvelen i andalusisk arkitektur. Denne 

landsbyen er plassert mellom frodig og grønn vegetasjon og skarpe, grå fjell. 

Piknik i løpet av turen. Farvel-middag. Overnatting i Ronda.  

14. oktober: Frokost på hotell, avgang til Malaga flyplass. Reise hjem.  

 

Sykkeletappene er minimumskravet. Man kan sykle mer hvis man ønsker. 

 

FORBEHOLD: Valuta- og prisendring. Vi forbeholder oss retten til forandring 

i programmet inkl. rute, bytte av hotell/overnattingssted, transport og reiseleder.  

 



Pris 

Pris per person (15 deltakere): 11 900 kr 

Pris per person (10 deltakere): 12 900 kr 

Pris per person (5 deltakere): 15 900 kr 

 

Dersom du skal ha enkeltrom vil det koste 4000 kr ekstra.  

 

Inkludert: 8 netter på 4-stjerners hotell. 8 frokoster. 3 pikniker på tur. Farvel-

middag. Lokal guide i Malaga. Sykkel-leie på de dagene vi skal sykle. Transport 

til og fra Malaga flyplass. Guide som snakker skandinaviske språk, tilgjengelig 

på telefon alle dager.  

Ekskludert: Flybilletter (3000-4000 kr). Noen lunsj og middager.  

Arrangør: OK reiser Kvinesdal, Medlem i Reisegarantifondet, Bike for Peace 

Reiseleder: Tore Nærland fra "Bike for Peace" eller Frank Tomlinson fra "Bike 

for Peace" 

 

Vi anbefaler alle som reiser på denne turen å være vaksinert mot Covid-19. Alle 

må ha egen reiseforsikring. 

Dersom du vil delta på turen, vennligst betal depositum på 7000 kr. Dersom vi 

blir færre enn 5 stk. vil turen bli avlyst og pengene returnert til deg.  

 

Vennligst betal depositum for oppholdet snarest og senest innen 1. august.  

Kontonummer: 33253775489 

 

 

Påmelding snarest til Tore Nærland 

93442279 eller 51487777 

Eller på mail: tore@bikeforpeace.no 

 

mailto:tore@bikeforpeace.no

