Salamanca, Segovia och Avila
4 Dagar med AVE och buss
05 Nov. Malaga – Madrid – Segovia - Salamanca
Vi tar AVE tåget kl. till Madrid. Vid ankomsten byter vi till buss som tar oss till Segovia. Staden har ett
uppseendeväckande läge. Den gamla staden ligger högt på ett klipputsprång och omges av 2 floder. Segovia jämförs ofta
med ett skepp, längst ut på den skarpa klippspetsen ligger Álcazar som ett sagoslott. På den plats där nu el Alcazar ligger
fanns tidigare en keltisk fornborg. Sedan blev det Isabels slott när hon den 13 dec. 1474 utropas som drottning av
Kastilien. Slutet av medeltiden var en glansfull epok för staden, som efterlämnade betydande hebreisk litteratur och som
skapat basen för en kraftfull klädes industri och som utvecklat en praktfull gotisk arkitektur.
Borgen har varit skådeplats för många viktiga historiska händelser.
Den romerska akvedukten är ett av världens bäst bevarade romerska byggnadsverk.
Denna imponerande anläggning är byggd av stora granitstenar utan murbruk. Den var
fortfarande i bruk under 1800-talet och förde vatten från Fuenfrábergen till Segovia, en
sträcka på 17 km. Akvedukten har 119 mäktiga bågar, upp till 28 m höga, och är 728 m lång. Vi äter lunch innnan vi får en
ordentlig guidad tur av staden. Sist på dagen tar vi oss till Salamanca. Middag och övernattning på hotellet.

06 Nov. Salamanca – Alba de Tormes
Efter frukosten har vi ett guidat besök av staden som anses vara en av de mest praktfulla renässansstäderna i Europa
och som grundades för ungefär 2400 år sedan av kelter. Salamanca har genom historien styrts av olika imperier,
däribland under det romerska. Precis som ö vriga Spanien har den en historia av krig och staden var i allra högsta grad
påverkad av det spanska inbördeskriget, då Franco placerade sin regering i staden.
Salamanca har trots sin begränsade storlek mycket att bjuda på, En given
mötesplats i staden är La Plaza Mayor, det stora torget mitt i staden vilket uppfördes
under 1700-talet. Deras två katedralerna, vilka uppfördes under 1400 och 1500talen. Men det kanske mest kända för staden är ändå Salamancas universitet som
grundades redan 1218, och som har gjort Salamanca känd som kunskapens stad.

07 Nov. Salamanca – Toro – Rueda
Efter frukosten tar vi oss till Toro som har gjort sig ett namn världen över för sina kraftiga rödviner på druvan tinta de toro.
Vinregionen Toro sträcker ut sig över 62.000 hektar, men bara 5.800 är planterade med vingårdar godkända för
produktion av Toro-vin. Precis som många andra regioner i Spanien har man i Toro hittat amforor med vinrester från
romartiden. Toros viner blir kända på 1300-talet, men efter sin första glanstid. Tar tillslut
vinlusen fäste även i Toro och tar kol på vingårdarna. Dom planteras om, men Toros glans
kommer inte tillbaka så lätt.
Tinta de Toro är samma druva som tempranillo, men efter hundratals år i Toro har den
formats av sin omgivning. Idag är tinta de toro certifierad som en inhemsk druva med
väldefinierade ampelografiska* kännetäcken.
Rueda är en D.O, och fick sin status 1980. Vin har odlats här i många sekel, men det var först i början på 1970-talet som
det började hända saker. Rueda är mest kända för sina vita viner. Huvuddruvan heter verdejo, men man får också odla
viura och sauvignon blanc.. Klimatet här är extremt, med väldigt varma somrar. 40 grader på dagen är inte ovanligt och
på natten kan det krypa ner till 15 grader. Detta gör att druvorna kan behålla sina frisk syra och höga mineralitet.
Fräschören, vit frukt och gula stenfrukter är karaktäristiskt för verdejo. Vinerna sägs vara riktigt bra matviner.

08 Nov. Salamanca – Avila – Madrid – Malaga
Efter frukosten fortsätter vi till Avila, som mitt ute i den gråbruna ödemarken elva mil nordväst
om Madrid plötsligt tonar upp sig majestätiskt. Avila är Spaniens högst belägna
provinshuvudstad. Staden, som egentligen är en borg från elvahundratalet, omgärdad av en
två och en halv kilometer lång mur med åttioåtta torn och nio portar. Sedan länge är Ávila
klassad som nationalmonument. Avila har också spaniens första Gotiska katedral. Vi får ett
guidat besök om förmiddag. Vi äter lunch och tar oss sedan tillbaka till Madrid för att om sen eftermiddag fortsätta med
AVE tåget tillbaka till Malaga.

Pris per person: 548.00€ ( min. 20 pers. )

Enkelrumstillägg: 548.00€

Inkluderar: AVE Malaga – Madrid – Malaga i turistklass. 3 övernattningar, helpension på resan. Guidade besök i
Segovia, Avila och Salamanca med lokala engelsktalande guider. Ost och Bodegabesök i Toro & Rueda. Entréer till
Universitetet i Salamanca. Stadsmuren och katedralen i Avila. Skandinavisk reseledare på hela resan.

