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 KASTILIEN 

GRUPPEREJSE - KASTILIEN

Vi begynder denne herlige tur med et besøg i byen 
Toledo, der var hovedstad under vestgoternes 
herredømme. Det var her, den græske kunstner El 
Greco boede størstedelen af sit liv, og uden tvivl satte 
sit præg på byen med sin fantastiske kunst. Den 
charmerende by Ávila har Europas bedst bevarede 
bymur fra Middelalderen, som vi skal høre mere om, og 
besøge nonnen Santa Teresas fødehus, som er kendt for 
at være grundlæggeren af ”De uskoede Karmeliter”. I 
Salamanca, som lå ved romernes berømte sølvrute, skal 
vi opleve Spaniens smukkeste plads og et af Europas 
ældste universiteter. Under vores besøg til Segovia skal 
vi udforske den største eksisterende akvædukt, der er 
tilbage fra det gamle Romerrige. På denne historiske 
rejse indgår også et besøg på slottet El Escorial, hvor 
kongen Felipe II regerede Spanien helt tilbage i årene 
1556-1598, og sammen skal vi lære om denne 
magtfulde konge. 

Vi slutter turen af i den imponerende hovedstad Madrid, 
hvor vi får lejlighed til at besøge nogle af verdens bedste 
kunstmuseer, og ikke mindst spise lækker spansk mad. 

Program
Dag 1:  Ankomst i Madrid
Dag 2:  Toledo – ½ dages gåtur gennem Toledo. 

Eftermiddag på egen hånd
Dag 3:  Ávila – byrundtur – Salamanca
Dag 4:  Byrundtur i Salamanca – besøg på det gamle 

universitet & katedral – på egen hånd 
Dag 5:  Segovia – byrundtur 
Dag 6:  San Lorenzo del Escorial, Spaniens største 

bygning – Madrid 
Dag 7:  Madrid – på egen hånd 
Dag 8:  Hjemrejse

Turen foregår i det smukke og historiske Kastilien, hvis navn kommer af de mange slotte, 
der ligger i området og som vi naturligvis skal aflægge besøg. Højt oppe på Kastiliens 
højsletter ligger hovedstaden Madrid, der er omgivet af en række historiske og spæn-
dende byer, som ofte overses. På denne rejse vil vi udforske den ene charmerende span-
ske by efter den anden. Glæd dig til en rejse, hvor Kastiliens historie, seværdigheder 
og hyggelige små byer er i fokus. Vores danske lokalkendte rejseleder sørger for høj 
stemning og gode historier på turen.

8 DAGE
FRA KR. 9.895,-  

Pr. person v/2 pers. i dbl. værelse

Inkluderet i prisen

   Fly Aalborg/Billund/København - Madrid t/r

   7 overnatninger på 3★ hoteller med  
 6 x halvpension inkl. vin og vand

  Transfer lufthavn - hotel t/r

  Udflugter med dansk rejseleder

  Udflugter (jf. faste programpunkter)

Tilkøb: Tillæg for enkeltværelse kr. 2795,-
Afbestillingsforsikring kr. 500,-. 

Afrejse fra: Aalborg/Billund/København
Afgang: 15/5 2019
Hjemkomst : 22/5 2019

OPLEV CENTRALSPANIENS HISTORISKE BYER 
- I SELSKAB MED VORES LOKALKENDTE REJSELEDER


