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KULTURRESA 

Andalusien runt 
8 – 15 april 2013 

Måndag 8 april                   
DAG 1 
Köpenhamn - Malaga    

10.35 Avresa Köpenhamn 
14.20 Ankomst till Malaga där bussen väntar. 

Vi åker direkt  iväg för att titta närmare på Malaga som med sina 600 000 invånare är den största staden på Spaniens 
sydkust, Costa del sol. Under rundturen passerar vi bl a den vackra Santiagokyrkan där Picasso döptes och Teatro 
Cervantes, teaterpalatset där en av vår tids stora filmhjältar, Antonio Banderas, inledde sin karriär. Vid teatern ligger den 
moriska fästningen Alcazaba med sina vackra trädgårdar. Denna kvarleva från det arabiska kungadömet började byggas 
under 700-talet, men färdigställdes först under 1000-talet. Fortet Gibralfaro ligger granne med Alcazaba och bjuder på en 
slående utsikt.  

Efter rundturen åker vi till Hotel Barcelo för incheckning och middag.  

       
 
Tisdag  9 april    
DAG 2 
Malaga - Granada     

Vi börjar dagen med två av Malagas konstmuséer. Picassos födelsestad är framför allt känd för det stora Museo de 
Picasso, byggt 2003, där över 200 verk av konstnären visas. Museet har blivit en av Spaniens största turistattraktioner 
och här får vi en guidad rundtur på ca en timme. Därefter ges tid på egen hand för vidare utforskning av muséet och 
lunch.  

Tidig eftermiddag väntar ett guidat besök på Carmen Thyssenmuséet, ett relativt nyöppnat museum där baronessan 
Thyssen visar upp sin privata samling, ca 200 verk av kända och okända mästare.  

Därefter påbörjas resan mot det mångbesjungna Granada, morernas sista fäste. Staden ligger enastående vackert med 
det imponerande och nästan evigt snöklädda Sierra Nevada i bakgrunden. Vi anländer närmare kvällen och efter 
incheckning på Hotel Alixares väntar middag på hotellet. 

 
 
Onsdag  10 april    
DAG 3 
Granada - Cordoba    

Granada domineras av den "röda borgen" Alhambra och vi börjar dagen med 
en guidad visning av detta fantastiska byggnadsverk, en labyrint av innergårdar 
och gångar. Här finner man en mängd hopbyggda palats som alla är uppförda 
av olika kalifer, de s.k. Naziriska palatsen. Utanför borgen ligger området 

 

Trakai Castle - Vilnius 
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Generalife, de moriska härskarnas forna sommarpalats med sina strama cypressalléer, välskötta rabatter och magnifika 
springbrunnar. 

Vi beger oss sedan ut på en stadsrundtur och gör bl a ett besök i Capilla Real, kungaparet Isabella och Ferdinands 
mycket praktfulla gravkapell. Det var detta kungapar som inledde Spaniens storhetsepok genom att1492 erövra det 
självständiga muslimska Granada. Kort därefter samma år skickade de iväg Kolumbus på den banbrytande 
upptäcktsfärden västerut, vilken kom att förändra världen för alltid. 

Innan vi lämnar Granada ges lite tid på egen hand. Kanske lockar ett besök på en ”tetería”, ett arabiskt teställe typiskt för 
staden. 
 
Eftermiddagens resa går genom ett tilltalande, nästan exotiskt andalusiskt landskap med moriska borgar i så gott som 
varje by och olivträd så långt ögat kan nå. Närmare kväll når vi Córdoba, en gång huvudstad i det mäktiga kalifatet med 
samma namn. Vi checkar in på Hotel Ayre och intar middagen på hotellets restaurang. 

    
 
Torsdag  11 april       
DAG 4    
Cordoba - Sevilla  

Under den moriska glansperioden (800- till 1100-talet) skapades i Córdoba ett av den tidens mest imponerande 
byggnadsverk, La Mezquita, idag en f d moské, som i storlek endast överträffas av Meckas, och vars inre är en till synes 
ändlös skog av kolonner.  

Vi börjar med att besöka moskén och går sedan över till de intilliggande gamla moriska och judiska kvarteren. Under en 
promenad längs slingrande och smala gränder, mellan vitkalkade hus med blomstersmyckade gårdar, återskapas 
stämningar från morisk tid.  

Lunchen intas på egen hand och därefter besöker vi Museo de Julio 
Romero de Torres, ett fint litet museum, inhyst i konstnärens gamla 
bostad. Här kan man beskåda ett femtiotal målningar, flertalet 
föreställande hans favoritmotiv kvinnor. 

Färden går sedan mot det fascinerande och mytiska Sevilla, vars 
historiska stadsdelar inspirerat många poeter, musiker och konstnärer 
världen över. Redan under tidig medeltid var Sevilla en kosmopolitisk 
stad och under 1500-talet Spaniens viktigaste transatlantiska hamn. 
Andalusiens huvudstad har en unik och synnerligen rik historia, som 
avspeglar sig i det mesta i denna romantiska och vackra stad. 
 
I Sevilla hinner vi med att titta på Expo92 innan vi checkar in på Hotel 
Melia Lebreros där middagen väntar. 
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Fredag  12 april     
DAG 5 
Sevilla 

Vi inleder dagen med ett besök på Museo de Bellas Artes som huvudsakligen 
visar verk av spanska mästare från medeltid till tidigt 1900-tal. Tyngdpunkten 
ligger dock på 1600-talet med konstnärer som Murillo, Zurbáran och Valdes Leal. 
Här får vi en guidad rundvisning. 

Direkt därefter väntar ett besök i världens största romersk-katolska katedral Santa 
Maria de la Sede. Vi tittar även närmare på det berömda klocktornet, La Giralda. 

Vi avslutar dagen med ett besök på Hospital de Caridad, ett hospis för äldre med 
ett angränsande kapell som visar konst av bl a Murillo. Därefter går bussen 
tillbaka till hotellet. 

Kvällen är fri, men det finns möjlighet att följa med till Museo de Flamenco där det 
bjuds på en eldig, sprakande flamencoföreställning. Pris: 300 kr 

 

 
Lördag  13 april     
DAG 6 
Sevilla – Cadiz – Jerez – Puerto de la Santa Maria       

    
Vi lämnar Sevilla och färden går västerut på små landsvägar och så småningom når vi Atlantkusten och Cadiz, Europas 
äldsta stad. På grund av alla folkslag som passerat genom provinsen finns här en bred historia med många monument 
och arkeologiska fynd. Vi får en guidad rundtur och ser bl a det monument som utmärker sig mest, katedralen som 
påbörjades 1720.  
 
Vid middagstid gör vi ett besök på Hospital de Mujeres, en vacker barockbyggnad i centrala Cadiz. Det angränsande 
kapellet är rikt på målningar och skulpturer. Bl a finns "La visión de San Francisco" av "El Greco" här. 

Vi lämnar Cadiz och beger oss till Jeréz de la Frontera, vars engelska förvanskning gett namn åt den välkända drycken 
sherry. Staden är vackert belägen vid de bördiga fälten mellan bergen och havet. Här besöker vi någon av de berömda 
bodegorna, vandrar genom stora, svala och fuktiga salar där hundratals ekfat borgar för att sherryn har rätt slutarom när 
den successivt tappas nedåt från tunna till tunna. Efter att ha följt den ädla dryckens "skolning" avslutar vi naturligtvis med 
en sherryprovning.  

Mot kvällen åker vi de få kilometrarna ner till Puerto de la Santa Maria där vi checkar in på vårt hotell Bodega Real. 
Middag på hotellet! 
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Söndag  14 april    
DAG 7    
Puerto de la Santa Maria – Marbella - Ronda 

Längs kusten tar vi oss ner till Marbella, där vi stannar för att ta en titt på gamla stan 
med sina kyrkor och kullerstenslagda gränder. Utsikten mot havet nedanför Avenida 
del Mar är magnifik och parken med Dalís skulpturer sevärd.  
 
Avslutningsvis kommer vi till det magiska Ronda, vida känt över Spaniens gränser 
för sin natursköna belägenhet 723 m ö h vid en djup flodravin, som delar staden i 
två delar. En lång historia, som spänner över hundratals sekler gör Ronda till en 
pärla bland Andalusiska städer. 

Vid ravinen finns ett litet museum, Nuevo Puente, som vi besöker. Efter incheckning 
på Hotel Reina Victoria går vi på en liten stadsrundtur och gör ett besök på 
Spaniens äldsta tjurfäktningsarena som fortfarande är i bruk och tittar på det 
angränsande muséet. Ronda är resans sista övernattning och här äter vi en trevlig 
middag på en närliggande restaurang. 

 
Måndag  15 april    
DAG 8  
Ronda - Malaga  

 
Efter frukost påbörjar vi resan tillbaka till Malaga. Under vägen gör vi en lunchpaus på något trevligt ställe och anländer så 
småningom till flygplatsen. Flyget avgår från Malaga 15.10. Ankomst Köpenhamn 18.10. 
         
___________________________________________________________________________________________ 
 

Er Ciceron och reseledare, Sveriges främste Spanienkännare:  
Thomas Gustafsson  

 
Thomas Gustafsson är känd journalist och hispanist och 
författare till en rad fackböcker om den spansktalande världen. 
Han har skrivit om Spaniens utveckling ända sedan 
demokratiseringen och har under många år varit Sveriges enda 
ackrediterade utrikeskorrespondent i Spanien.  
  
Konst och arkitektur ligger honom varmt om hjärtat och han har 
således stor kunskap inom området. Thomas kommer att ta väl 
hand om gruppen från början till slut och med sin stora 
kunskap och entusiasm guidar han er genom Andalusiens 
skatter. 
 
Här kan man läsa mer om Thomas: www.tg-media.se   
 

http://www.tg-media.se/

