Sanlúcar de Barrameda & Jerez
11-12 Nov - 2 DAGAR
11Nov Fuengirola- Sanlúcar de Barrameda
Vi reser under morgonen längs kusten till Sanlucar de Barrameda.
Vid ankomsten besöker vi bodegan Barbadillo. Där får
vi lära oss om deras histora som började 1821 när
familjen Barbadillo hällde sin manzanilla ( sherry ) för
första gången på flaska och alla hemligheter som de
har bevarat sedan dess. Det blir även några
smakprov.
Vi äter lunch innan vi om eftermiddagen besöker
Doñanas nationalpark. Vi tar en seglingstur med
båten Real Fernando upp längs floden Río Guadalquivir, för att få
lära oss mer om djuren och livet i parken.
Middag och övernattning.
12 Nov Sanlucar de Barrameda - Jerez
Efter frukosten tar vi oss till
Jerez, gör en panoramisk rundtur
som slutar vid Real Escuela de
Equestre där vi kommer se deras
populära hästuppträdande,
”como bailan los caballos
andaluces”. Vi äter lunch och
innan vi återvänder till Fuengirola
besöker vi en bodega med information och smakprov.
Pris per person: 235.00 €
Enkelrumstillägg: 25.00€
Priset inkluderar: Buss, hotel, helpension, besök vid bodega i Sanlucar,
Besök i Doñana med båt, inträde till hästshow, bodega i jerez .
Skandinavisktalande reseledare.

Sanlucar de Barrameda har
varigt bebott sedan den
förhistoriska tiden. Under
medeltiden, efter
återerövringen blev Sanlucar
en del av Konungariket
Sevilla. Mellan 15-1800-talet
var det strategiska lägen av
Sanlucar viktigt inom
prospektering, koloniserin
och handel.
1833 blev staden en del av
det nyinrättade provinsen
Cadiz. På 1800-talet
ändrades den ekonomiska
aktiviteten i staden till
vinodling och sommarturism.
Doñana är en stor (543 km²)
nationalpark och
vildmarksreservat i sydöstra
Spanien. Parken har tre olika
ekosystem: våtmarker,
vandrande dyner och stabila
sandområden eller ”cotos”.
med en artrikedom som är
unik i Europa. Faunan i
Doñana består av en
betydande mångfald av arter,
av vilka fåglarna är de mest
framträdande. Här finns även
en mängd utrotningshotade
djurarter och det iberiska
lodjuret (Lynx pardina) är ett
rovdjur endemiskt för den
Iberiska halvön som har

blivit symbol för
nationalparken.
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