COMPETA 03 Apr
Avresa från Torremolinos kl. 09.00. Vi åker i riktning mot Malaga och Torrox och tar oss sedan uppåt till
Competa som ligger inbäddad med fin natur i bergsområdet axarquia. När vi kommer fram blir det en kortare
vandring för att se lite av denna vackra by med vitkalkade hus längs stenlagda ganska branta gator.
Competa är inte så stort bara 3900 invånare. Byn ligger bra till för att ha ett behagligt klimat med mycket
natur runt omkring där de tillverkar många lokala produkter. Mandlar, honung och tropiska frukter är några av
de viktiga råvarorna, men de har även många vin och olivodlingar.
Efter vandring besöker vi Museumet för populära seder.
Museumet tillkom av efterfrågningar av de egna booenden och
dess många besökare i byn som ville göra en hyllning till
landsbygden och bondefamilj, för att inte glömma dess seder
och traditioner. Detta representeras med noggranna
rekreationer, för att kunna bevaras och spridas väl. Här kan
man se hur man bodde och arbetade förr. Genom donationer
och bidrag av gamla redskap från huvudsakligen de egna
boende, inrymmer museumet saker från jordbruket (plöjning,
Pisa , ferrymen, etc.) och ekonomiska (butiker, slakt, vedugn,
snickeri, smide ...), kostymer och alla kulturella, konstnärliga
och folkloristiska uttryck.
Efter besöket tar vi oss till en närliggande bodega där vi får
information om framställningen av de söta viner som tillverkas av
moscatel druvan och smakprov.
Efter besöken i Competa är det dags för lunch. Vi åker till Casa Maria, en familj som i sitt
hus uppe bland bergen med en fantastisk utsikt över kusten bjuder på hemlagad mat
med lokala produkter efter gamla traditionella recept.
Om eftermiddagen återvänder vi till kusten och Torremolinos.

Pris: 55€ per person
Inkluderar: Busstransport, medföljande skandinavisk reseledare, Guidat besök i museumet, besök med
provsmak på bodegan och lunch hos Casa Maria.
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