PROGRAM: SPANIA ANDALUCIA HUELVA 4 MARS 2023

EVENTYRLIGE ANDALUCIA
7 frokoster, 4 lunsjer og 4 middager inkludert

Dag 1

Avreise Oslo ankomst Málaga, til Sevilla og Huelva
Middag
Vi flyr fra Oslo om formiddagen med Norwegian (direktefly) og ankommer Málaga flyplass
om ettermiddagen. Her møtes vi av reiseleder som sørger for at vi kommer oss videre. Vi tar
et stopp i vakre Sevilla og strekker litt på beina, før vi ankommer Huelva og hotellet vårt, NH
Luz Huelva. Beliggenheten er upåklagelig, med kort vei til det meste.
Middag spiser vi på en lokal restaurant mens vi ser frem til fine dager med mange varierte
opplevelser.
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Dag 2

Doñana nasjonalpark, kysten og vinsmaking
Frokost, lunsj
Dagen begynner med frokost, så skal vi vi ut å se nærmere på Huelva og hva som finnes. Hva
er bedre enn å innlede med nasjonalparkens besøkssenter "El Acebuche"? Vi skal så bevege
oss sørover i parken.
Nasjonalparken Doñana er et av Europas mest imponerende og viktige våtmarksområder.
Flere økosystemer finner vi her: myr, laguner, pinjeskog, aloe vera, sanddyner, klipper og
mange kilometer med sandstrender med kritthvit sand. Et rikt fugle- og dyreliv hører med.
Når vi har hatt omvisning med lokalkjent guide og sett litt ulike deler av parken, avslutter vi
ved munningen av elva Guadalquivir foran Sancular de Barrameda.
Det er alltid nyttig med andre perspektiv på ting, nå blir det båt langs munningen. Historien
er også ivaretatt. El Castillo de las Siete Torres var det som skulle forsvare elven og
bosetningene rundt. Tenk at det var herfra Magellan seilte i 1519 på ekspedisjon jorden rundt.
Med et av skipene, Nao Victoria kom han også tilbake hit i 1522.
Den økonomiske oppblomstringen her i området kom med vinproduksjon som tok til på
1800-tallet. Etter natur og nasjonalpark, venter lett lunsj som tapas og vinsmaking av
områdets dyrebare, dyrkede dråper i den flotte Bodega La Cigarrera. Det er alltid
velkomment å lære om det som produseres lokalt. Om ettermiddagen blir det videre med
båt tilbake til besøkssenteret i parken og tilbake til hotellet vårt.
I kveld er det middag som organiseres av reiseleder for den som vil.

Dag 3

Ut på tur til fots og til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost skal vi ser mer av den spesielle naturen som omringer Huelva. Vi går cirka 11
kilometer i dag i lett terreng. Vi skal inn i landet og da er målet Sotiel Coronada, en liten
landsby. Herfra skal vi gå på tur langs en sti som går parallelt med elven Odiel som vrir og
bukter seg gjennom landskapet. Underveis ser vi en gammel mølle som står så forlatt ved
elvebredden. Konstruksjoner som dette, får tankene til å vandre tilbake i tid den gang da
regionen brukte kreftene fra elven til å få mat på bordet. Alt av korn ble til slik. Området har
også utstilt rester av gammel gruvedrift. Den mineralrike jorda gir utrolige farger til vannet i
elva. Det ser noen ganger uekte ut der de okergule og grønne nyansene gir farge til både elv
og omgivelser.
Vi legger opp til piknik nede ved elven.
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Om ettermiddagen venter båttur på elven langs kysten av El Rompido, en liten kystby som
ligger ved Rio Piedras. Solnedganger er alltid flotte, og vi satser på en skikkelig fin en fra
båten mens vi selv koser oss med lokale produkter, gambas (reker) og noe godt i glasset.

Dag 4

Til Aracena via månelandskap og grotter
Frokost, middag
Vi spiser frokost og sjekker ut fra hotellet. Vi skal videre og vi skal se noe helt spesielt, delvis
naturlig, men som har blitt storindustri.
På veien stopper vi ved Riotinto-gruvene som er et forunderlig sted. Snakk om
månelandskap av dimensjoner - for dette er digert! Gruvedrift tuftet på mineraler betyr
fargeskala til tusen. Rosa, rødt, gult sammen med nyanser av oker, brunt og grått. Og for et
stort menneskeskapt krater som er i skalaen kilometer! Mineralforekomstene førte til
småbyer og innflyttere. Det har blitt et landskap innenfor landskapet. Skal vi tro på myter,
var det her kong Salomons miner lå. Deler av fjellet er fortsatt kjent som Cerro Salomon.
For å få mer følelse av hva dette er, har de et gammelt tog som tøffer gjennom deler av
gruveområdet, og vi får med guide som forteller underveis. Vognene ble tidligere brukt til å
frakte mineralene, forresten. Det finnes også en gjenskapning av en gammel, romersk gruve
inne på området. Besøket avsluttes i landsbyen Riotinto der vi kanskje tar litt kaldt å drikke
mens vi ser modeller og informasjon om hvordan alt ble som det ble. Vi får også se inn i det
britiske kvarteret og et av rommene der de fra ledelsen holdt til.
Deretter skal vi fortsette temaet "under jorden" når vi skal se "Gruta de las Maravillas" i
Aracena. Her slåss fargene og naturens fortrinn om oppmerksomhetene. Innsjøer blinker i
turkis, formasjonene i gyllen kalkstein speiler seg i vannet. Det er et innfløkt system av
underjordiske ganger og passasjer. Lengden på disse gjør den til et av de mest unike i hele
landet.
Så er vi fremme i Aracena der vi skal ha base resten av oppholdet. Spanske byer har alltid noe
ved seg, det har også Aracena. Plazaen er omkranset av hvite, lekre bygninger. Oppover i
høyden ligger borgen. De fleste har hørt om Alhambra i Granada - Al-Andalus og maurernes
mesterverk. Borgen, Castillo de Aracena, er opprinnelig fra denne perioden. Man tror det
var en bosetning her som refereres til i islamske tekster. Senere, i middelalderen, bygget
man bymurer og byen ble en festningsby.
I kveld spiser vi middag på en lokal restaurant her i Aracena.
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Dag 5

Lett vandring mellom vakre landsbyer
Frokost, lunsj
Frokosten spiser vi først, før vi tar på oss lette vandresko. Vi går cirka 6 kilometer.
Seks kilometers vandrestier binder byen Galaroza sammen med en av de aller vakreste
landsbyene her. Stien går langs skoger der elven titter frem og gamle eiketrær hvisker i
vinden. Her har de stått lenge og lengre blir det. Speil, speil på veggen her, hvilken landsby
sies å være den fineste? Mange svarer: Castaño del Robledo. Navnet er tuftet på overfloden
av kastanjetrær som blander seg med de nevnte eiketrær. Sjarm og autentisk atmosfære i
massevis. Det beste er bare å rusle rundt hjørner og smale gater å ta inn alt.
Så fortsetter vi ca 4 kilometer til den mytiske Peña de Arias Montano. Utsikten og
plasseringen over Alájar er perfekt, men hva er historien bak og hva sies det på folkemunne?
Vi skal i hvert fall langt tilbake i tid. Og med fokus på ro, meditasjon og bønn - det hviler en
ro her. Hit søkte både eremitter og andre fred og det er en helligdom for Jomfru Maria.
Oppe på høyden her finner vi roen og vi har også med oss piknik.
Vi reiser videre med buss til Almonaster, nok en vakker hvit by med spenn i historien. Navnet
hinter til kloster. For det som tidligere var en moské fra 900-tallet, ble senere kirke. I tillegg
finner vi en tyrefekterarena her. Et godt eksempel på å bringe elementer sammen som
skaper en interessant by. Arkitekturen har mange elementer fra islam og utsikten fra toppen
er upåklagelig.
I kveld organiserer reiseleder middag for den som vil være med.

Dag 6

Dag til egen disposisjon eller valgfri utflukt
Frokost
Frokost først, så blir dagen til som den kommer. Vil du dykke mer ned i natur og skogens
smaker - anbefaler vi utflukten du kan lese mer om under. Ellers tar du livet med ro.
Reiseleder organiserer dagen for deg som vil finne på noe.
I kveld organiserer reiseleder middag for den som vil være med.
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Valgfri utflukt: Skogens smaker og kokkekurs (forhåndsbestilles)
Vi skal nyte av det å være ute i friske vårfarger og vi skal smake på både sopp og vin.
Våren er tiden for så mye fint. Det grønnes og blomstrer, det er frisk luft og gode dufter. I tillegg er det
spennende og gode saker som kan plukkes: sopp som sjampinjong. Jordens gull. Joda, det vokser sopp
også om våren, veldig gode er de også! Vi skal i dag lære mer om hvilke som er best, hvordan de plukkes
og hvordan man bør tilberede sopp i matlagingen. På spansk vis.
Vi vandrer litt gjennom skogen underveis, plukker sopp, for så skal vi møte en som kan mye om dette:
Kjøkkensjefen på restaurant Monteluz vil lære oss oppskrifter der vi bruker ingrediensene vi har plukket
med oss. Vi gjør det til en skikkelig kortreist lunsj med ulike smaker fra området sammen med lokale
viner.
Kr 1 490

Dag 7

Jabugo-skinke fra a til å
Frokost, lunsj, middag
Frokost først, så skal vi ut å lære om områdets stolthet: jabugo-skinken. Og det er ingenting
som overlates til tilfeldighetene her. Tradisjon, håndverk - omhyggelig og ingen snarveier.
Ruta del Jabugo kalles den, det er et nett av mange turstier som alltid kommer tilbake til
dyrene og deres betydning. Hvordan de lever og hvor de lever finner man ut av ved å gå fra
område til område. Historisk sett har røkt, tørket skinke vært en stolt ambassadør for Spania
enda lengre tilbake enn romertiden. Disse spesielle grisene har alltid hatt stor betydning for
hele samfunnet - fra landsbyene til skikkene og landskapet. Så viktig at vi også skal vie mye
av tiden til jabugo i dag. En hel dag med skinke høres kanskje merkelig ut, men det er så mye
som skjer.
Den nøye fulgte prosessen med å foredle og lagre skinkene skal vi inn på i dag. Det finnes
også en organisasjon med et hovedkontor som ivaretar produksjonen og de skal vi først
innom for å få bakgrunnsinformasjon og kunnskap.
Men vi må ut i natur og frisk luft for neste steg som er smaking og forklaring på hvordan man
skjærer opp skinka. Det er en såkalt "Master Cutter" som står for visningen. Og man skjærer
ikke med hvilket som helst redskap, tradisjon her også. Vi kan absolutt kalle det for ritualer.
Det samme med lagringsmåtene og hvor lang tid det tar. Minst tre år! Dette håndverket og
denne kunnskapen overføres fra generasjon til generasjon og generer en god porsjon
stolthet og ære.
En "dehesa" er stedet hvor mange typer dyr tradisjonelt holdes her sørvest i Spania. Det er
store naturområder og økosystemer, som med menneskelig hjelp, sørger for at ulike
dyrearter trives og avles til ulike formål. Utryddingstruede eller ei. Det være seg til
tyrefektning, bevare den spanske gaupa eller som her - boltreplass for jabugo-grisen. Det er
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ikke bare dyr som hører til , også naturlige produkter som honning og sopp. Joda, dette med
"dehesa" er ganske så unikt, bærekraftig og tradisjonsbundet. Jabugo-grisene i dette
området fores utelukkende med eikenøtter og holder til her hvor de har holdt til i uminnelige
tider. Og har sin egen passer - en porquero.
Vi skal etter hvert spise lunsj her ute, det dekkes opp under eiketrærne. En god avslutning på
en interessant og fin dag ute i landlige omgivelser. Her smaker vi på kostbare og viktige
kvalitetsprodukter som ville kostet "skjorta" hjemme i Norge.
Om kvelden blir det middag på en lokal restaurant.

Dag 8

Aracena - Malaga - Oslo
Frokost
Etter frokost og litt tid på egen hånd, er det på tide å si «hasta luego».
Vi får transport til flyplassen i Málaga, det tar cirka 3,5 timer. Her følger reiseleder oss inn,
hjelper til med innsjekk, men blir igjen i Spania.
Norwegian sitt direktefly tar oss hjem til Norge og beregnet ankomst er sent om kvelden.
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