
Tocht van de held: lente 2020

maandag 6 april - woensdag 15 april 2020
Camino Mozarabe: Granada - Cordoba



Camino Mozarabe: Granada- Cordoba
Deze schitterende route verbindt de beroemde Moorse steden
Granada en Cordoba. Nadat we het prachtige Alhambra achter ons
laten, volgen we de Camino Real door de met olijfgaarden en
sinaasappels bedekte heuvels naar het westen. 
Onderweg passeren we een aantal versterkte stadjes zoals Alcala
Real en Alcuadete met hun indrukwekkende burchten. 
 
Het tweede deel van deze route volgt de Camino Mozarabe, de
oude Romeinse weg die Cordoba met Guadix verbond, we passeren
dan ook een aantal belangrijke Romeinse monumenten.
Ondertussen genieten we volop van de prachtige vergezichten over
het Andalusische landschap. 
Cordoba met zijn beroemde moskee - nu kathedraal en UNESCO
werelderfgoed - is een waardige afsluiter van deze zeer gevarieerde
wandelreis.



PROGRAMMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 6/4

samenkomst met de groep (+/- 18u)
overnachten in Granada

 

Dinsdag 7/4
ontbijt in Granada
19 km wandelen 
overnachten in Pinos Puente

 

Woensdag 8/4
ontbijt in Pinos Puente
16 km wandelen 
overnachten in Moclin

 



Donderdag 9/4
ontbijt in Moclin
21,8 km wandelen
overnachten in Alcala Real

 
Vrijdag 10/4

ontbijt in Alcala Real
23,7 km wandelen  
overnachten in Alcaudete

 
Zaterdag 11/4

ontbijt in Alcaudeta
24,6 km wandelen
overnachten in Baena

 
Zondag 12/4

ontbijt in Baena
20 km wandelen 
overnachten in Castro Del Rio



Maandag 13/4
ontbijt in Castro del Rio
19 km wandelen
overnachten in Santa Cruz

 
Dinsdag 14/4

ontbijt in Santa Cruz
25 wandelen 
overnachten in Cordoba

 
Woensdag 15/4

ontbijt in Cordoba
afscheid nemen van de groep rond 10u



ROUTEKAART: GRANADA - CORDOBA



PRIJS 
€ 1195 voor:

kennismakingswandeling in België
reisbegeleiding gedurende de hele tocht door Marianne Gilleir,
ervaren pelgrim, psychotherapeute en levensgenietster
9 x overnachting mét ontbijt (eenvoudige, degelijke slaapplaatsen)
verrassingspakket (pelgrimspaspoort, routebeschrijving e.a.)
terugkomdag in België

INSCHRIJVEN
Na het invullen en inleveren van de inschrijvingsfiche, krijg je
bevestiging over jouw deelname. Na de betaling is jouw
inschrijving officieel en gegarandeerd.
Je ontvangt vóór vertrek nog meer info omtrent de
kennismakingswandeling in België, benodigdheden, 
de route en andere.



VERVOER
Suggesties voor vervoer

heenreis naar Granada: Met het vliegtuig vanuit Zaventem,
Brussel, doe je er zo’n 4,5 uur over om Granada te bereiken,
afhankelijk van de plaats en tijd van de tussenstop. Je
kunt onder meer in Madrid of in Barcelona overstappen. Een
andere optie is vliegen op Malaga en een trein(2u) of bus(1u30)
nemen naar Granada.
terugreis vanuit Cordoba: Córdoba zelf beschikt over een kleine
luchthaven, die echter niet gebruikt wordt voor internationale
vluchten. De dichtstbijzijnde luchthaven is die van Sevilla op
zo’n 150 km van Córdoba. Vanuit Cordoba kan je met de trein
of bus richting Sevilla reizen. Zo zijn er sneltreinen vanuit
Cordoba die er slechts drie kwartier over doen om Sevilla te
bereiken.

Regel je dit liever niet zelf? Dan breng ik jou graag in contact met
de reisagente van Uniglobe waar ik mee samenwerk.

VERZEKERINGEN
Een reis- en/of annulatieverzekering is niet inbegrepen in dit pakket.
Dit is jouw eigen verantwoordelijkheid (ik raad aan om er een af te sluiten). 
Als je een formule neemt met bv. exclusieve voorwaarden, dan kan je één
persoon opgeven die geen familie is en waardoor je mag annuleren als er
met hem/haar iets zou zijn. 
(bv Exclusive Selection van Allianz-Assistance)



MEER INFO
Ben je nog niet bekend met het concept van een Tocht van de Held?
op http://semilla.be/meerdaagsewandeltochten.html vind je de
algemene, uitgebreide info.
Nog meer vragen? Aarzel niet en contacteer me.
Mail naar info@semilla.be of bel naar 0486/03.68.46 (Marianne)
 
Ik kijk er naar uit je te ontmoeten.
Enthousiaste groeten,
Marianne
 

http://semilla.be/meerdaagsewandeltochten.html

