


Dinsdag 14 februari vertrekken we vanuit Eindhoven naar Malaga voor een be-
zoek aan deze prachtige stad. ’s Avonds genieten we van de gastronomie op 
de rooftopbar van ons hotel waar we twee nachten verblijven. De volgende dag 
begint met een autorally daarna brengen we een bezoek aan een wijngaard.

Nadat u Malaga heeft ontdekt vertrekken we donderdag naar Sevilla voor de 
wedstrijd Sevilla – PSV. Op vrijdag sluiten we af met een lunch op een prachtige 
locatie, voordat we met het vliegtuig terug naar Eindhoven vliegen.



We maken in zowel Malaga als in Sevilla gebruik van luxe viersterren hotels. 
Deze Spaanse hotels staan bekend om hun frisse en moderne uitstraling. Het 
personeel kent een hoog serviceniveau, het eten en drinken is uitstekend ver-
zorgd en de kamers zijn netjes en ruim. Dinsdag en woensdag verblijft u in Ma-
laga. Op de dag van de wedstrijd verblijven we in het historisch centrum van 
Sevilla.



We starten met een heerlijk ontbijt om vervolgens de briefing te krijgen over de 
autorally. De ochtend zijn we en route en rijden we langs de mooiste plaatsen in 
de bergen van Andalusiè. Na de rally wordt u naar een prachtige wijngaard ge-
bracht voor een rondleiding met wijnproeverij en een lunch met prachtig zicht 
op de ‘Puente Nuevo’ brug. ´s Avonds dineren we in het centrum van Malaga en 
bent u vrij om uw avondprogramma zelf in te delen. 



De eerste wedstrijd in een tweeluik voor plaatsing in de volgende ronde van 
de Europa League. We hebben speciaal voor u VIP-plaatsen gereserveerd op de 
hoofdtribune naast de directies van beide clubs. De hospitality in het stadion is 
helaas vol, vandaar dat we recht tegenover het stadion een ruimte hebben ge-
reserveerd om ons goed voor te kunnen bereiden op de wedstrijd. Na de wed-
strijd gaan we onze overwinning vieren in een lokale bar.



Er zijn voor alle dagen mooie restaurants gevonden om onze groep te voorzien 
van heerlijk eten en drinken. Geen standaard restaurants, allemaal locaties met 
iets unieks. Een tipje van de sluier hiervoor is ons lunchrestaurant op vrijdag in 
Sevilla. We gaan dan naar “Abades Triana”. Een prachtig restaurant aan “Canal 
Alfonso de XIII”, de slagader van Sevilla.



Ons wedstrijdarrangement bestaat uit de volgende onderdelen:

- Economy vliegticket Eindhoven – Malaga;
- Economy vliegticket Sevilla – Eindhoven;
- 3 overnachtingen in luxe hotels, incl. ontbijt;
- Autorally door de bergen van Andalusiè; 
-  Bezoek aan wijngaard incl. proeverij en lunch;
- Lunch op donderdag en vrijdag;
- Diner op dinsdag, woensdag en donderdag;
- Hospitality tickets voor Europa League wedstrijd Sevilla – PSV; 
- Transfers in Malaga en Sevilla;
- Nederlandse reisbegeleiding.

Wij hanteren de volgende tarieven op basis van twee-persoonskamers, waarbij 
losse bedden op basis van beschikbaarheid wordt verstrekt: 

 €1795,- per persoon, ex. BTW.

Op verzoek kunnen wij de volgende extra’s verzorgen, op basis van beschikbaar-
heid, tegen een meerprijs:

- 1-persoons kamers: €275,-
 


