Op de grens tussen Europa en Afrika en te midden van de Atlantische Oceaan en de
Middellandse Zee, was Andalusië al zeer vroeg gegeerd door verschillende culturen.
Het grondgebied van Andalusië beslaat 17.3% van de totale oppervlakte van Spanje
en is ongeveer drie keer zo groot als België. De hoofdstad is Sevilla en de
belangrijkste luchthaven voor buitenlandse toeristen is Malaga.
Dankzij de diversiteit van de landschappen en het reliëf kunt u er van de warme
vallei van de Guadalquivir verder reizen naar de dichtbeboste bergen langs de
vulkanische landschappen zoals de woestijn van Tabernas of de sneeuwwitte toppen
van de Siërra Nevada.
Op minder dan veertig kilometer, verandert het
Alpenlandschap zich in een tropische streek langs de
kusten van de Meditteraanse Zee. De Andalusische
kuststreek, die zich uitstrekt over bijna 900 km,
beschikt over prachtige stranden en verschillende
stadjes.
Zowel grote steden met hun monumenten, als
kleine dorpjes, de inspiratiebron voor vele
artiesten, zijn belangrijke toeristische trekpleisters.
Vandaag is Andalusië een moderne Autonome Gemeenschap, voorzien van grote
infrastructuur, die zorg draagt voor haar bezoekers. In de overtuiging dat blijvende
modernisering belangrijk is, is ze er toch in geslaagd om de banden met haar
verleden niet te verliezen en het cultureel en architecturaal
erfgoed van vroeger optimaal te bewaren.
Het artistieke erfgoed van Andalusië getuigt van een rijk
verleden. Het Alhambra van Granada, de Moskee van
Cordoba, het Giralda en de oude stad van Sevilla maken
deel
uit
van
de
werelderfgoedlijst.
Daarnaast
weerspiegelen heel wat andere Andalusische steden en
dorpen op hun manier een artistiek verleden vol pracht en
praal.
De belangrijkste monumenten van Andalusië, haar
kastelen, forten en kloosters, her en der verspreid over haar grondgebied,
getuigen van de rijkdom van de Islamitische kunst, de Renaissance en vooral de
Barok. Andalusië is de geboorteplaats van Velázquez, Murillo en Picasso. Haar
kathedralen, kerken, kloosters, musea en paleizen zijn ware kunstwerken, of het nu
gaat over schilderijen, beeldhouwwerken, juwelen, afbeeldingen of archeologische
ruïnes.
Een niet te missen bestemming.. Andalusië heeft u lief.
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