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Valencia ligger ungefär ”mitt på” den spanska medelhavskusten vid Costa Blanca och är välkänt för sin 
goda paella, sina solgula apelsiner, det framgångsrika fotbollslaget, sitt rika kulturutbud, men kanske 
framför allt för sitt ljus som inspirerat konstnärer i alla tider och sin fantastiska arkitektur.  

Här, i Spaniens tredje största stad, känner man historiens vingslag samtidigt som man fascineras av alla 
moderna byggnader. Valencia är en av få städer som harmoniskt har kunnat förena lämningar från 
forntiden, de äldsta från 138 f.Kr., med nyskapande avantgardistiska byggnader från det nya millenniet. 

 
Dag 1 Mån 25/4 
Köpenhamn – Alicante – Valencia 
 
06.30 Avresa Köpenhamn 
09.50 Ankomst Alicante 
 
I bussen från flygplatsen i Alicante till Valencia får vi chansen att se vacker landsbygd innan vi 
fortsätter den guidade bussturen som ger en panoramavy av stadens centrum. Vi stannar till på något 
trevligt torg eller mysig gränd där man kan äta en god lunch och samtidigt njuta av stadens atmosfär.  
Vi åker vidare till det klassiska konstmuseet Museo Bellas Artes där vi bland annat ser ett fyrtiotal verk 
av den välkända konstnären Joaquin Sorolla. Incheckning på Ayre Hotel Astoria Palace. 
http://www.ayrehoteles.com/en/hotel-astoria-palace/  
 
20.00 Välkomstmiddag på Restaurante Mon. Promenad dit och hem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ayrehoteles.com/en/hotel-astoria-palace/
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Dag 2 Tis 26/4 
Valencia 
 
Vi inleder dagen med att ta en stadstur till fots 
där vi främst ser de gamla delarna av staden.  
 
Första besöket blir på illustrationsmuseet; 
Museum of Illustration and Modernity som visar 
många intressanta utställningar från konstnärer, 
illustratörer, formgivare mm. Turen tar oss vidare 
till keramikmuséet som förutom sin utställning av 
vackra föremål dessutom bjuder på en fantastisk 
miljö i en imponerande byggnad. 
  
Efter lunch besöker vi den gamla stadsmuren och 
La Lonja, en fantastiskt välbevarad byggnad från i 
gotisk arkitektur, ursprungligen byggd för silkeshandel. Vi passar även på att uppleva den intill 
liggande matmarknaden Mercat Central som är Europas största. Här finns det tid att strosa runt på 
egen hand innan vi åter träffas på hotellet. 
 
Under sen eftermiddag blir vi upphämtade av buss och åker till det välkända moderna museet, IVAM. 
Museet visar upp tillfälliga utställningar som omfattar modern och samtida konst.  
 
Buss tillbaka och gemensam middag på hotellet. 
 
 
Dag 3 Ons 27/4 
Valencia 

Vi blir upphämtade av buss som tar oss till Calatravas 
Konst och Vetenskapsstad som är beläget på den 
uttorkade Turia-floden. Vi lär oss en hel del om den 
välkända arkitekten Santiago Calatrava och hans 
inverkan på Valencia, som också är hans hemstad.  
 
Efter en inspirationsrik förmiddag äter vi en långlunch 
på Hemingways favoritrestaurang La Pepica, belägen 
vid havet utanför Valencia. Här får vi prova deras 
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specialitet som är en riktigt god paella.  
 
Eftermiddagen spenderar vi i Valencias 
hamnområde som genomgått enorma förändringar 
inför Americas Cup tävlingar som hållits 2007 och 
2010. Vi tittar även på ”Tinglados” som är en före 
detta fiskmarknad och även ”Vels e Vents”, en 
byggnad ritad av David Chipperfield.  
 
Eftersom vi ätit en sen långlunch blir det middag på 
egen hand på kvällen. Precis intill hotellet finns 
flera restauranger med såväl gourmetmat, enklare 
husmanskost och tapas.  
 
 
Dag 4 Tor 28/4 
Valencia – Palma 
 
Vår kulturresa fortsätter från Valencia till Mallorca. 

Ända fram till 1400-talet ingick Valenciaregionen och Mallorca i samma kungarike och de har därför 
mycket gemensamt. Båda har också funnit nya roller under senare år. Mallorca är ett av våra mest 
älskade resmål. Här finns den sköna stämningen på tapasbarerna och bykrogarna. Böljande vallmofält, 
doftande olivlundar, hav, berg och ljuvliga stränder. Här finns shopping och kultur, golfbanor och 
vandringsleder. Och så den behagligt, svalkande Medelhavsvärmen – från början på april till mitten av 
oktober. Mallorca har även mycket att erbjuda konstintresserade. Få städer med 400 000 invånare kan 
visa upp så många konstmuseer och så mycket bra modern offentlig konst som Palma de Mallorca – håll 
ögonen öppna, det står nya verk lite varstans.  
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Vi checkar ut från hotellet i Valencia och beger oss med buss till Valencia flygplats för avresamed Air 
Europa till Palma, Mallorca.  

09.05 Avresa Valencia 
09.55 Ankomst Palma 
 
Vi lämnar våra väskor på Hotel Saratoga 
(www.hotelsaratoga.com)och får sedan en 
guidad promenad bland de kullerstens-
belagda, slingrande gränderna i Palmas 
gamla stadskärna. Vi besöker den storslagna 
gotiska katedralen som är kanske den mest 
kända symbolen för Palma. Katedralen  
började byggas på 1200-talet och har på 
senare år fått en ordentlig uppfräschning. 
Speciellt sevärt för konstintresserade är 
Barcelós altare, skapat av Spaniens största 
nu verksamma konstnär. En sanslös målning 
som skapar debatt men också fascination.  
 
Efter lunch på egen hand blir det ett besök på Museo de Mallorca som är inhyst i en vacker 1600-
talsbyggnad. Här finns romerska lämningar bevarade, morisk keramik, kristna målningar etc. 
 
Gemensam middag på hotellet 
 
Dag 5 Fre 29/4 
Palma 
 

Idag hämtas vi av buss som tar oss till det välkända 
konstmuséet Miró, som år 2004 slog upp sina portar 
inhyst i denna fantastiska byggnad bestående av 
2500 km² utställningsyta. Den berömda konstnären 
Joan Miró är starkt förknippad med Mallorca och 
hans verk dyker upp lite varstans i staden, men på 
Miró- museet i utkanten av Palma får man chansen 
att vara i direkt kontakt med konstnärens kreativa 
omgivningar. I Mirós privata studio som han 
jobbade ifrån år 1956 till hans död år 1983 kan man  
rekonstruera hans kreativa process genom att 

http://www.hotelsaratoga.com/
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begrunda målningar, objekt och verktyg som han använde.  
 
Vi fortsätter till den cirkulära borgen Castell Bellver 
som idag är en av de största turistattraktionerna på 
ön. Här besöker vi stadens historiska museum.  
 
Efter gemensam lunch i Gamla Stan ska vi se en av 
Spaniens viktigaste museum inom modern och 
samtida konst, Es Baluard Museum. En kollektion på 
över 500 arbeten från konstnärer är detta en 
katalysator för historia, samtida trender och 
utbildning.  
 
Kvällen på egen hand.  
 
Dag 6 Lör 30/4 
Palma – Sollér dagsutflykt 
 
En spännande dag väntar med en utflykt  till Sollér. 
 
Vi tar det gamla tåget, ”Röda Blixten”, längs den 
smalspåriga järnvägen till Sollér, en resa på mindre än 
en timme.  Järnvägen, byggd 1912, är mycket 
karaktäristisk och sträckan mellan Palma och Sollér är 
fantastiskt vacker.. 
 
I Sollér inleder vi med en liten tur i stadskärnan där 
det känns som om tiden har vridits tillbaka ett sekel. Vi gör ett besök på jugend-muséet Can Prunera, 
inhyst i en vacker Art Noveau-byggnad. Här ser vi vackra möbler, skulpturer och målningar. 
 
Det ges tid på egen hand för strövtåg och lunch. Den som vill besöka den Botaniska trädgården som är 
mycket uppskattad. Denna är en del av Historiska Muséet som också kan vara väl värt ett besök.  
 
Bussen hämtar upp och tar oss sedan till Deià, den världsberömda konstnärsbyn som länge var hem åt 
brittiska författaren Robert Graves. Stenhusen och kyrkan klamrar sig fast runt en kulle mellan taggiga 
bergstoppar och Medelhavet, ett utsatt läge med hänförande utsikt. Inte så konstigt att 1900-talets 
konstnärer gärna vallfärdade hit. Efter ett kort stopp här går resan tillbaka till Palma igen. 
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Avslutningsmiddag på restaurang Ombu. Promenad dit och hem. 
 
Dag 7 sön 1/5 
Palma – flygplatsen – Köpenhamn 
 
Efter utcheckning tar bussen oss till flygplatsen för hemresan.  
 
09.55 Avresa Palma 
12.55 Ankomst Köpenhamn 
 

Pris per person i delat dubbelrum (baserat på 35 deltagare)  15.150 kr 

Pris per person i delat dubbelrum (baserat på 30 deltagare)  15.650 kr 

Enkelrumstillägg            2.400 kr 

 

I resans pris ingår följande: 

- Flygresa Köpenhamn – Alicante  
- Flygresa Valencia – Palma 
- Flygresa Palma – Köpenhamn 
- 3 nätter inkl frukost på Hotel Astoria i Valencia 
- 3 nätter inkl frukost på Hotel Saratoga i Palma 
- Alla transfers enligt program 
- Välkomstmiddag på Restaurante Mon inkl. vin 
- Paellalunch på La Pepica inkl vin 
- Middag på Hotel Astoria exkl dryck 
- Middag på Hotel Saratoga exkl dryck 
- Lunch i Palma inkl vin 
- Avslutningsmiddag på Restaurante Ombu inkl. vin 
- Tåg mellan Palma – Soller 
- Alla inträden och guidade turer enligt program 
- Thomas Gustafsson som reseledare och ciceron under hela resan 

 


