
  

 

 

KULTURRESA 

Madrid och Kastilien 
7-14 april 2014 

  
DAG 1 
Köpenhamn - Madrid    

Flygresa med SAS 
Avresa Köpenhamn: 08.55 
Ankomst till Madrid: 12.20 

Madrid är inte bara Spaniens huvudstad utan också kulturellt centrum för hela den spansktalande världen. Staden är en 
dynamisk metropol som aldrig sover. Storstadsområdet Madrid har idag drygt 7 miljoner invånare, vilket gör Madrid till 
EU:s tredje största stad efter London och Paris.  

I bussen från flygplatsen till hotellet ges en övergripande guidning genom Madrid. Vi stannar till på något trevligt torg för 
att insupa stadens atmosfär och äta en sen lunch eller ta en fika. Incheckning på centralt beläget 4*hotell. 
Välkomstmiddag på trevlig restaurang.      

  
DAG 2 
Madrid – Toledo - Madrid  

    
Vi startar med att lämna Madrid för att besöka Toledo, den forna huvudstaden i kungariket Kastilien och i dag ansedd som 
Spaniens historiskt viktigaste stad. Toledo är en utmärkt introduktion till resan då staden rymmer lämningar från alla 
huvudströmningar i Spaniens kultur och historia. Under resan dit, som går genom La Manchas slätt, gör vi ett stopp i 
Consuegra med Don Quijotes berömda väderkvarnar.  

 

Efter att ha sett ut över Toledo från en utsiktspunkt utanför staden, gör vi en rundtur till fots genom den gamla medeltida 
stadskärnan som innefattar bland annat besök i katedralen och synagogan. Höjdpunkten i Toledo är verken som finns här 
från 1500-talskonstnären El Greco. Vi gör ett besök i det berömda Museo del Greco som är inhyst i konstnärens gamla 
hus. I det lilla kapellet Santo Tomé ser vi också El Grecos stora mästerverk El entierro del señor de Orgaz.  

Mot kvällen återvänder vi till Madrid där middagen väntar på hotellets restaurang.  



  

 

 

KULTURRESA 

Madrid och Kastilien 
7-14 april 2014 

DAG 3 
Madrid 
 

Vi inleder dagen med en rundtur till fots genom det gamla 
Madrid. Under Thomas ledning upplever vi den gamla 
stadskärnan med många fina kyrkor och vackra palats.  
 
Vår vandring för oss också förbi det stämningsfulla Plaza de 
la Villa och inte minst det vackra Plaza Mayor med sina 
många balkonger, torn, takfönster och branta tak. Torget, 
som ser ut som en teaterscen, har varit med om blodiga 
begivenheter som tjurfäktningar, avrättningar och till och 
med fungerat som rättssal under den spanska inkvisitionen. 
 
Under rundturen gör vi ett besök i Monasterio de la 
Descalzas Reales, ett kungligt kloster mitt i Madrid. I 
muséets samlingar finns bl.a. Titans ”Cesars pengar” samt 
bonader efter mönster av Rubens. 

 
Efter lunch och tid på egen hand träffas vi åter för ett besök på Museo Sorolla där vi får en guidning av muséets egen 
guide. Sorolla är speciellt intressant för svenskar då han var nära vän till Zorn. De båda konstnärerna inspirerade 
varandra och deras konst har många likheter. Muséet är inhyst i Sorollas forna hem. 
 
Gemensam middag på kvällen. 
 
 
DAG 4 
Madrid 

 
Detta blir den stora museidagen och vi tar med oss 
en egen konstguide som visar oss tre berömda 
konstmuséer i Madrid.  
 
Vi inleder med ett besök på Pradomuséet, Madrids 
stolthet. Dess samling av äldre spanskt måleri är 
enastående men muséet omfattar även bland annat 
italienskt och nederländskt måleri. Samlingen 
sträcker sig från 1100-talet till 1800-talet. 
 
Efter en kort kaffepaus fortsätter vi till 
Thyssenmuséet som ligger alldeles i närheten. Här 
är höjdpunkten Velazquez’ målning Las Meninas 
samt Goyas alla verk. 
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Sedan blir det tid på egen hand för lunch innan vi åter 
träffas för ytterligare ett konstmuseum, Reina Sofia. Museet 
invigdes 1992 och fick namnet Museo Reina Sofía för att 
hedra Spaniens drottning. 
 
Här ser vi modernare verk av exempelvis Dalí och Picasso. 
Bl.a. ett av världens mest berömda konstverk; La Guernica. 
Målningen är mäktig och stor, nästan åtta meter lång och 
tre och en halv meter hög.  
 

Efter en intensiv och fullspäckad dag ges det en kväll på egen hand. Den som vill kan emellertid välja att följa med på en 
konsert, opera eller liknande. Program och prisuppgift kommer senare. 
 
 
 
 
DAG 5 
Madrid– Segovia – Madrid 

Idag har vi åter med oss en egen guide för en heldagsutflykt. Vi 
inleder med El Escorial, klosterslottet strax norr om Madrid där vi får 
en intressant rundvandring. 

Efter en kaffepaus åker vi vidare till Valle de los Caidos, ”De fallnas 
dal”. Här vilar offren från inbördeskriget tillsammans med general 
Franco. Detta minnesmärke som uppfördes av krigsfångar på 
Francos order har under senare år skapat stor debatt, men 
fortfarande ligger alltså diktatorn begravd mitt inne i den väldiga 
kryptan. 

 
Dagen avslutas i Segovia med sin berömda romerska akvedukt och det sagolika 
slottet Alcázar. Efter en lunch på egen hand får vi en guidad genomgång av 
denna historiska stad med sin överväldigande katedral, vackra gator, torg och 
mycket annat sevärt. 

Väl tillbaka i Madrid väntar middagen på hotellet. 
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DAG 6 
Madrid 

El Palacio Real de Madrid, är det officiella residenset för spanska kungahuset, även om kungen nu för tiden använder det 
enbart för att fira olika statsceremonier såsom galafester, officiella mottagningar, överlämnande av utmärkelser etc. Med 
sina nästan 3500 rum är detta det största kungliga slottet i Europa. Vi får en guidad rundvisning och får bl.a. se slottets 
vackra porslin, gobelänger, rustningar, möbler och målningar. 

Efter slottsbesöket blir det tid på egen hand för lunch innan vi samlas för ett 
besök på Museo Lazaró Galdiano. Detta är ett fantastiskt litet museum som 
visar upp en privat samling i ägarens vackra hem. Förutom alla målningar 
kan man även njuta av andra konstföremål och smycken. 

Bussen tar oss därefter tillbaka till hotellet. Middagen äter vi på hotellet 
alternativt en närliggande restaurang.  

 
DAG 7 
Madrid – Alcalá de Henares -  Mejorada del Campo – Chinchón 

Vi checkar ut från hotellet och beger oss iväg ut från Madrid för en upplevelsefylld dag.  
Vårt första stopp blir den gamla lärdomsstaden Alcalá de Henares som idag är ett centrum för det spanska språket. Vi 
tittar bl a på Cervantes födelsehus och universitetet och strosar sedan genom den fina stadskärnan. Innan avfärd blir det 
tid för en fika eller lunch. 

På vägen mot Chinchón stannar vi till i den lilla byn Mejorada del Campo. Här kommer vi att få se en sanslös skapelse, 
en hemgjord katedral som byggts av en ensam eremit som Thomas en gång gjort ett reportage om.  

Efter ett kort stopp åker vi vidare till den pittoreska staden Chinchón, ca fem mil öster om Madrid, där vi checkar in på den 
klassiska paradoren som är inhyst i ett gammalt kloster. Här spenderar vi resans sista natt. 

Vi gör en rundtur till fots i den vackra småstaden där framför allt det stora torget Plaza Mayor är värt att beskåda. Här 
finns sedan tid att på egen hand ta det lugnt, kanske avnjuta en kaffe eller ett litet glas med Chinchóns berömda anis. 

Avskedsmiddagen intar vi på vår Paradors förstklassiska restaurang. 

Måndag 14 april  
DAG 8 
Chinchón – flygplatsen - Köpenhamn 

Efter utcheckning tar bussen oss till flygplatsen för hemresa.  
Avresa Madrid: 13.10 
Ankomst Köpenhamn: 16.35 
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Färdledare och ciceron under resan är journalisten och hispanisten Thomas 
Gustafsson som också var färdledare vid vår konst- och kulturresa till Andalusien 
våren 2012.  

Efter att ha levt i staden under ett tiotal år, känner han till Madrid som sin egen 
hemstad. Thomas arbetade som Sveriges enda korrespondent i Spanien under 
många år och räknas i dag som Sveriges främste Spanienkännare. Han är också 
författare till flera fackböcker om Spaniens historia, kultur och det spanska 
samhället och har även skrivit en reportage- och guidebok om just Madrid. 

Thomas välkomnar er på denna resa och ser fram emot att få visa upp sitt älskade 
Madrid. 

 

 


