KONST I MADRID
6 – 10/10 2014
Apotekets Konstförening
Visste du att namnet Madrid betyder vattenkälla? Att Madrid räknas som Europas grönaste
storstad? Och att staden är hem för hela 91 konstmuseer? ” Här bor jag för maten, människorna och
ljuset” säger vår reseledare Josephine Berne, auktoriserad guide i Madrid sedan många år. Hon tar
oss med till några av de internationellt kända konstmuseerna, tapasbarer och mysiga kvarter med
småstadskänsla. Besök i den trisamma gamla staden Segovia och ”stålstaden” Toledo ingår också i
denna resa!

6/10 Måndag
Vi flyger med Norwegian enligt följande:
Stockholm – Köpenhamn 07.00 – 08.15
Köpenhamn – Madrid
10.20 – 13.30
På flygplatsen möter buss och vår
reseledare Josephine Berne. På väg in till
Madrid passerar vi ”Plaza de toros de las
Ventas”,
världens
största
tjurfäktningsarena och Retiroparken,
kunglig park fram till 1800-talet, där i dag
Madridborna promenerar och kopplar av.
I Barrio Salamanca, Madrids flottaste och
eleganstaste distrikt från 1800-talet,
stannar vi för sen lunch i spansk stil innan
vi fortsätter på den eleganta Paseo del
Prado, där tre av världens förnämsta
konstmuseer ligger Prado, ThyssenBornemisza och Reina Sofía.

Gran Via är Madrids ”stora gata”, kantad
av teatrar, biografer, hotell, affärer och
restauranger. Gran via är en översikt över
tidiga 1900-talsstilar med några av stadens
finaste exempel på modern arkitektur. Ett
besök på kungliga slottet ska vi hinna med
innan vi checkar in på Hotel Catalonia
Puerta del Sol, beläget i Madrids centrala
delar inte långt från Plaza Mayor och
Puerta del Sol.
(lunch)

7/10 Tisdag
Dagen börjar med besök i den valencianske konstnären Joaquin Sorollas (1863
– 1923) hem, som numera är ett
underbart museum. Sorolla blev berömd
utomlands efter att ha ställt ut på
världsutställningen i Paris 1901. Hans
impressionistiska målningar ger utsökta
glimtar av livet i Spanien från förra
sekelskiftet.

ser vi den romerska akvedukten som
byggdes redan första århundradet e. Kr.
och som under flera århundraden lett
vatten från Río Frío uppe i bergen in i
staden.
Den medeltida borgen Alcázar är en
annan av stadens sevärdheter. Till lunch
äter vi den lokala specialiten grillad
spädgris. (frukost, lunch)

Innan vi promenerar vidare till Museo
Reina Sofía, passar det bra med en
tapaslunch
på
en av de populära
lunchrestaurangerna i närheten.
Samlingarna på Museo Reina Sofía
innehåller främst konst från början av
1900-talet till nutid, även om den tidigare
gränsen är satt till 1881, Pablo Picassos
födelseår. Museet ligger i närheten av det
mera välkända Pradomuseet, som visar
konst från tidigare epoker dvs. konst som
målats eller skulpterats tidigare än 1881.
Museo Reina Sofía innehåller främst
målningar av Pablo Picasso och Salvador
Dali, men även andra spanska och
utländska konstnärer är representerade.
Den mest kända målningen är Picassos
Guernica från spanska inbördeskriget.
(frukost, lunch)

8/10 Onsdag
Idag åker vi till den magnifikt belägna
staden Segovia. Högt uppe på en klippa
ligger den gamla staden, omfluten av
floden Rio Eresma och Rio Clamores. Här

9/10 Torsdag
I den gamla huvudstaden Toledo vandrar
vi genom de smala gränderna till den
mäktiga katedralen liksom till den f.d.
synagogan, Santa Maria Blanca från 1000talet, och till Santo Tomékyrkan med El
Grecos mästerverk ”Greven av Orgaz
begravning”.
Lunchen äter vi på en trevlig restaurang.
(frukost, lunch)
10/10 Fredag
Vi har några lediga morgontimmar innan
transfer till flygplatsen. Flygtiderna är:
Madrid - Stockholm 14.55 – 18.45
Madrid – Köpenhamn 12.05 – 15.30
(frukost)

OBS! Det är möjligt att förlänga vistelsen i Madrid om så önskas. Detta måste i så fall uppges
när anmälan görs!
Pris: 8.250:- sek i dubbelrum
Enkelrumstillägg: 1725:Avbeställningsskydd med ERV: 6% av resans pris.
Priset inkluderar:
- Flyg enligt ovan, i ekonomiklass
- Hotell Catalonia Puerta del Sol****
- Halvpension med frukost och lunch enligt ovan.
- Transfer, sightseeintur samt utflykter till Salamaca och Toledo enligt ovan
- Inträden till Kungliga Slottet, Museo Sorolla Bastida, Museo Reina Sofia, Alcazar i Segovia,
och nämnda sevärdheter i Toledo.
- Svensk reseledare
- EU-moms 2, 67%
Anmälan görs till Kerstin Lindström Tre K Travel AB Tel 076-9465577 snarast men senast 1/5 2014. Vi
skickar faktura på anmälningsavgiften 2.500:- sek/person. Slutbetalning senast 1/9 2014.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travel´s särskilda resevillkor, dvs avbokning före den 1/9 2014
blir kostnaden anmälningsavgiften 2.500:- sek/person. Om avbokning sker mellan 1/9 –
15/9 blir kostnaden 50% av resans pris, sker avbokning mellan 16/9 – 30/9 blir kostnaden 80% av
resans pris och efter 30/9 blir kostnaden 100% av resans pris.
Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring ” eller liknande i sin
hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med kompletterande reseförsäkring
hos ERV. www.ERV.se
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför år kontroll, som ändring av
växelkurser, flygskatter, flygtider m.m. och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Kerstin Lindström, Tre K Travel
0769465577 eller till Kerstin Rosenlund , Apotekets Konstförening 0767610141.

Kråkebovägen 1, 396 85 Färjestaden
kerstin@tre-travel.se

Tel. 0485-580450, 0769465577
www.treK-travel.se

