
10 bezienswaardigheden in Andalusië die 
je moet zien 
  
Andalusië trekt met zijn rijke geschiedenis horden toeristen aan. Naast een belangrijke            
uitvalbasis voor de Moren vertrok ook Columbus van hier naar Amerika. Bovendien herbergt de              
Andalusische natuur ook heel wat moois: van zeldzame vogels tot heerlijke delicatessen. Hier             
alvast een overzicht van tien bezienswaardigheden die je moet zien. 
  

1. Het Alhambra is een adembenemend Moors kasteel met uitzicht op Granada. Binnenin             
ontdek je fraaie terrassen, historische fonteinen en prachtig ingerichte zalen. 

2. De Mezquita, iconisch door zijn gestreepte bogen, is een moskee-kathedraal in Cordoba.             
Bij de bouw ervan was het de grootste moskee ter wereld. 

3. In Sevilla vind je het Alcázar, de Giralda toren en 's werelds grootste kathedraal. Deze                
monumenten bevatten elk elementen van de gotische, de barok, de mudejar en de             
Islamitische bouwstijl. 

4. Het Alcazaba de Almeria is een Moors fort. Het complex ligt op een berg boven Almeria                 
om zo de stad te beschermen. 

5. Vanuit Huelva vertrok Christopher Columbus op zijn ontdekkingsreizen naar Amerika. In            
de haven van de stad liggen replica's van zijn schepen aangemeerd. 

6. Malaga staat bekend als musea hoofdstad van Andalusië. Iedere liefhebber komt hier             
wel aan zijn trekken, of je nu op zoek bent naar een automuseum, een wijnmuseum, het                
Picasso museum, ... 

7. Vanaf 1926 startte Spanje met de bouw van een aantal luxueuze staatshotels, de              
zogenaamde paradors. Van alle paradors ligt het Parador Jaén het meest spectaculair.            
Het kasteel bevindt zich op een heuvel in de nabijheid van de stad en de bekende                
olijfgaarden. 

8. De mooiste stranden van Andalusië ontdek je aan de Costa de la Luz in Cadiz. Deze                 
kuststreek telt talrijke zonovergoten stranden met palmbomen en verborgen baaien. 

9. Het nationaal park Doñana prijkt niet voor niets op de Werelderfgoedlijst. Het park              
herbergt naast enkele zeldzame vogelsoorten immers ook de bedreigde Iberische lynx. 

 Sherry liefhebbers kunnen hun hart ophalen in Jerez de la Frontera met rondleidingen door de bodega's 

of sherry degustaties.  


