KONST OCH
ARKITEKTUR I SPANIEN

5 – 12 APRIL 2016

Hjärtligt välkomna till denna vårresa till Spanien i sällskap med Ulla Tengberg. En resa
inriktad på konst och kulturhistoria där Alhambra i Granada , La Mezquita i Cordoba, El
Grecos Toledo, muséernas Madrid och slottet El Escorial är några av sevärdheterna.
5/4 Tisdag – Flyg till Malaga
Flyget från Kastrup avgår 11:15 och landar i
Malaga 14:55. På flygplatsen i Malaga väntar
vår ciceron Josephine Berne,
Efter c:a 2
timmars bussfärd är vi i Granada, där vi tar in
på centralt belägna Hotell NH Collection
Victoria **** .
Granada intogs av morerna på 700-talet.
Stadens storhetstid inföll mellan 1238 – 1492,
då konstnärer, köpmän, filosofer och
vetenskapsmän bidrog till dess världsrykte
som kulturellt centrum.
I de gamla kvarteren Albaycin kan vi finna
mycket av arkitekturen från morernas välde
före 1492.
Efter middag och promenad i Albaycin kan det
väl passa bra med en drink och Flameco.
(Middag)

6/4 Onsdag – Granada

”För araberna låg paradiset i trädgårdarna
och himlen vid Alhambra”. En kunnig
lokalguide visar oss runt i den sagolika ”röda
borgen” som dominerar Granada. Vi ser
blomsterprakten i de moriska konungarnas
sommarpalats Generalife och besöker
katedralen med dess kungliga gravkapell
Capilla Real, där kungaparet Ferdinand och
Isabella vilar och där man även kan se en
samling flamländska tavlor av hög kvalitet.
Praktfull spansk barock möter vi i
cartusianerklostret La Cartuja.
(Frukost, lunch)
7/4 Torsdag – Córdoba
Còrdoba har ett av världens mest enastående
byggnadsverk, La Mezquita. Denna f.d. moské
med en skog av kolonner, som möts och
förlängs så långt ögat kan nå, var under
Córdobakalifatets glansdagar den näst största
moskén efter Mekkas.
Intill moskén ligger de gamla moriska och
judiska kvarteren. På promenad längs
slingrande gränder , mellan vitkalkade hus
och blomstersmyckade patios, återskapas

stämningar från morisk tid. Många är verkliga
konstverk och varje år utdelas en utmärkelse
till den vackraste pation. Här äter vi lunch.
Övernattar gör vi på Hotel Hesperia
Cordoba****, ett fint hotell med perfekt läge.
(Frukost, lunch)
8/4 Fredag - Cordoba till Toledo
På väg till Toledo blir det paus i Valdepeñas,
som står för en betydande del av Spaniens
vinproduktion liksom det vidsträckta La
Mancha, Don Quijotes hemtrakter med de
berömda väderkvarnarna i Consuegras.
Lunchen äter vi i Puerto Lápiche på värdshuset, där Cervantes lät sin romanfigur Don
Quijote dubbas till riddare under spott och spe
av värdshusgästerna.
Vi når så den gamla huvudstaden Toledo,
spansk, arabisk och judisk på samma gång.
Övernattning på Hotel AC Toledo****, ett
trevligt hotell med underbar utsikt över
staden.
(Frukost, lunch)
9/4 Lördag – Toledo till Madrid
Rundvandring genom de smala gränderna till
den mäktiga katedralen och till den f.d.
synagogan Santa Maria Blanca från 1000-talet,
samt till Santo Tomékyrkan med El Grecos

mästerverk ”Greven av Orgaz begravning”.
Efter lunch fortsätter vi till Madrid och får en
orienterande stadsrundtur innan vi checkar in

på Hotel Catalonia Puerta del Sol, beläget på
gångavstånd till Plaza Mayor, Puerta del Sol
och alla muséer, som vi ska besöka.
(Frukost, lunch)
10/4 Söndag - El Escorial
På programmet idag står utflykt till klostret
och slottet El Escorial, som Filip II lät uppföra
på 1500-talet. Trots åtskillig förstörelse under
krig och eldsvådor har slottet bevarat en
mängd skatter, bl.a. ett berömt bibliotek med
klassiska och arabiska handskrifter. En särskild
tavelsamling omfattar värdefulla verk av
nederländska och spanska mästare som
Rogier van der Weyden, Hieronymus Bosch, El
Greco med flera. Anläggningen är upptagen på
UNESCO:s världsarvlista. Vi passar på att äta
lunch i El Escorial. (Frukost, lunch)
11/4 Måndag – Madrid
På Pradomuséet ska vi koncentrera oss på den
spanska konsten med Velazquez och Goya
samt ta en titt på någon av de flamländska
mästarnas verk.
Inte långt från Pradomuséet ligger Museo
Reina Sofia, som främst innehåller konst från
början av 1900-talet till nutid, även om den
tidigare gränsen är satt till 1881, Pablo
Picassos födelseår.
Museo Reina Sofia
innehåller främst målningar från 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, middag)
12/4 Tisdag – Hemflyg
Innan vi tar oss till flygplatsen hinner vi med
den valencianske konstnären Joaquin Sorollas
hem, som numera är ett underbart museum.
Sorolla (1863 – 1923) blev berömd utomlands
efter att ha ställt ut på världsutställningen i
Paris 1901. Hans impressionistiska målningar

ger utsökta glimtar av livet i Spanien under
förra sekelskiftet.

Pris: 14.995:- sek/person i dubbelrum
Enkelrumstillägg: 3.780:-

Från Sorollas hem och museum går färden
direkt ut till flygplatsen för flyg till Köpenhamn
15:00 – 18:15. (Frukost)

Avbeställningsskydd: 6% av resans pris med Europeiska/ERV
Priset inkluderar:
- Flyg i ekonomiklass med Norwegian enligt ovan.
- Transfer från och till flygplatserna
- Del i dubbelrum på 4-stjärniga hotell enligt ovan.
- Halvpension med frukost och lunch alternativt middag.
- Inträden till sevärdheter i programmet.
- Svensk reseledare
- Svensktalande lokalguider
- EU-moms 2, 67%
Anmälan görs till Kerstin Lindström på Tre K Travel AB Tel. 076 946 5577 snarast men senast 15/1
2016. Vi skickar faktura på anmälningsavgiften 4.000:- sek/person. Slutbetalning senast 1/3 2016.
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 15/1 2016 blir
kostnaden anmälningsavgiften 4.000:- sek. Om avbokning sker mellan 16/1 – 1/3 blir kostnaden 80%
av resans pris och om avbokning sker efter 1/3 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 Europeiska/ERV www.erv.se .
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår 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 Ulla Tengberg Tel. 0418 – 81127.

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

Tel. 0769465577

www.treK-travel.se

