VIN og KULTUR
En rejse til det mere ukendte Nordvestspanien.
Onsdag d. 6. april til torsdag d. 14. april.
Vi vil besøge fem vinproducenter i Castilla-Leon og Galicien, samt
kulturelle perler som de underjordiske gange i Rueda, kulturbyerne
Zamora og Segovia samt de spændende landskaber som Pilgrimsruten
"Caminoen" gennemløber.
Vi vil primært overnatte på "Paradorer" – som er spanske historiske,
kulturelle og gastronomiske perler, gamle borge, klostre og klassiske
hoteller. Morgenmaden, som er indbefattet på samtlige "Paradorer", er af
høj kvalitet, og alle værelser er ret så klassisk spanske.
På de forskellige vinerier vi besøger, vil der være mulighed for at bestille
kasser med de vine I er interesseret i, til meget favorable priser.
Medarrangør Jens Jørgen Hyldig (Gribskov Vinimport og Tisvilde Vin) vil
dernæst sørge for at samle de bestilte vine, og få dem transporteret til
Danmark. I vil inden vi besøger vinerierne få en prisliste der inkludere
transport, vinafgift og moms så I på forhånd har slutprisen på vinene
leveret i Danmark.
6. april.
Vi mødes i Kastrup lufthavn senest kl. ----Fly afg. kl. ? ank. Madrid kl. ?. Der venter vores bus (Som skal være
"vores" på hele turen) som vil køre os til Paradoren i TORDESILLAS.
7. april.
Vi kører efter morgenmaden til bodegas Yllera i Rueda, hvor vi er ventet kl.
10,30. Der vil vi blive vist rundt i produktionen, og dernæst "går vi under
jorden". Yllera har ca. 1 km underjordiske gange, hvor vine oprindeligt
blev både produceret og oplagret. I dag lagredes der stadig vine i disse
gange. Denne rundvisning tager ca. 1,5 timer. Derefter er en underjordisk
frokost inkluderet, med spanske delikatesser og med firmaets vine.
Hen på eftermiddagen kører vi til Paradoren i ZAMORA.

8. april.
Ved 11 tiden kører vi til Bodegas Fariña i Toro hvor vi vil blive vist rundt i
virksomheden, ligesom vi skal smage husets vine, fremstillet på egnens
klassiske drue tempranillo, og nyde en lokal frokost med div.
delikatesser/retter fra egnen.
Resten af dagen er fri i Zamora som er en meget gammel by ved Duero
floden med en interessant historie og mange gamle seværdigheder.
9. april.
Vi kører til Bodegas Prada a Tope i CACABELOS. Bodegaen er i et
gammelslot fra ca. 1730, som er med nyrenoverede værelser, hvor de
gamle materialer er genanvendt. En virkelig smuk og malerisk bodega. Alle
vine er økologiske, fremstillet på den lokale mencía drue. Bodegaen har en
større forretning hvor man sælger egne vine og confiture samt lokale oste.
Vi kan ligeledes blive kørt en tur i et lille "tog" for at bese vinmarkerne
omkring bodegaen. Her er aftensmaden med Pradas vine includeret.
10. april.
Efter Pradas morgenmad besøger vi den lille hvidvins bodega "Ramon Do
Casar, S L." udenfor Ourense i Galicien, hvor vi skal smage firmaets to
specielle hvidvine, og høre og se lidt om denne ret nystartede Bodega
(2013). Her anvendes de lokale druer med stor succes.
Efter besøget kører vi videre ud til Atlanterhavet hvor vi overnatter på
paradoren i BAIONA, en gammel borg som er kendt for beliggenhed og
udsigt. Fisk, skaldyr og cidra er et must at prøve!
11. april.
Efter morgenmaden kører vi til Paradoren i BENAVENTE, som er i en
gammel kongeborg fra det 12. århundrede. Turen går dels langs den
portugisiske grænse på en ny motorvej igennem det storladne galisiske
landskab. Der vil blive behørige ophold og frokost undervejs.
12. april.
Vi besøger turens sidste bodega "Vinos Malaparte" ved Cuellar. Her har
man bl.a. en meget god rosado og fire rødvine alle lavet på tempranillo
druen.
Vi ankommer til Paradoren i SEGOVIA, hvor vi skal se den gamle by med
bl.a. akvadukten fra romertiden.
13. april.
Morgenmad på Paradoren og ellers fridag.

14. april.
Efter morgenmaden kører vi til lufthavnen i Madrid kl. ??
afg. Kl. ??
ank. Kbh kl. ??

Informationer om Paradorerne (på engelsk) samt om Prada kan findes på
internettet, på disse adresser:
http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-tordesillas
http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-zamora
http://www.pradaatope.es/en/index.html eller
http://pradaatope.es/en/index.html
http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-baiona
http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-benavente
http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-segovia
Pris: kr. 9.500,- heraf a conto ved bestilling kr. 2.500,- Tillæg for
enkeltværelse kr. 2.000,Bankkonto: 5017 - 1235166
Tilmeldning senest 10. okt. 2015 (Grundet reserveringer af flybilletter og
overnatninger på Paradorerne)
Husk rejseforsikring, de fleste har sådanne i private/husforsikringer.
Husk blå sygesikringsbevis. Vores danske dækker ikke i udlandet!

