
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute
Sø 19.05 To 30.05 10.195,- C/2
Sø 08.09 To 19.09 10.195,- C/2

Se påstigningssteder og tider på side 83.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
hotelophold med 10 x middag, 11 x 

morgenbuffet, lokalguide i Barcelona dag 
7, 1 x frokost og 1 x vinsmagning dag 8, 
udflugter jf. rejseplan (ex. entréer), samt alle 
lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 1.900,- 
Fast plads i bussen: 360,-/240,-/180,- 
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

Rundrejse, 12 dage
• Middelhavskysten ved 

Roses

• Barcelona med lokalguide

• Det spektakulære Montser-
rat bjerg

• Ramblaen og den ufuldendte 
kirke La Sagrada Familia

• Pyrenæerne med Andorra

 -
bergen

Andorra
Figueres

Montserrat

Barcelona
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Man undgår ikke at blive fascineret af 
Catalonien. Her kan de det hele, og de 
har det hele. Lige fra skønne strande 
til betagende bjerge, kraftig rødvin og 
storby med kunst både på og uden for 
fodboldbanen. Tag med os på denne 
superinteressante kulturrejse ind i ca-
taloniernes sjæl, og få også et ”drys 
fristat” i form af Andorra med oveni 
hatten. Vi lover dig, at du bliver fasci-
neret og imponeret.
Rejsen giver dig dage ved Middelha-
vet, i Barcelona og i Andorra. Udflug-
terne er planlagt således, at der både 
er kunst, natur, storby og så naturlig-
vis lokale, kulinariske oplevelser.
Vi har overnatninger på *** Prestige 
Goya Park beliggende blot 400 m fra 
Middelhavet i Roses. I Barcelona bor 
vi på det centralt beliggende ***hotel 
Ronda House og i Andorra bor vi på 
****Andorra Panorama i Les Escal-
des. Læs mere om hvert hotel på vores 
hjemmeside.
Vi glæder os til at se dig på denne fan-
tastiske rundrejse.

REJSEPLAN
1. og 2. dag: Danmark – Midttysk-
land – Frankrig 
Rejsen går via Padborg til vores over-
natningshotel i Midttyskland. Vi an-
kommer midt på aftenen, hvor mid-
dagen venter. Efter morgenmaden 
fortsætter vi sydpå igennem Alsace 
og Bourgogne med overnatning ved 
Beaune. Middag ved ankomst.

3. dag: Sydfrankrig – Roses i Nord-
spanien
En meget smuk køretur venter os gen-
nem det sydfranske landskab, forbi 
Montpellier og langs med Middelha-
vet til Spanien og feriebyen Roses med 
dejlige strande. Her overnatter vi tre 
nætter, og bor lige ned til vandet.

4. dag: Figueres og Dalís museum. 
Udflugten går til Figueres, hvor vi skal 
besøge Salvador Dalí’s museum, som 
blev indviet i 1974. Dalí fik stillet by-
ens nedbrændte teater til rådighed, 
og han ledede selv indretningen af et 
museum, som man uden at overdrive 

kan kalde ”specielt”. På tre etager fin-
der vi, foruden en lang række af Dalí’s 
bedste malerier, skulpturer og skøre 
påfund samt værker af andre kunst-
nere. Efter museumsbesøget kører vi 
retur til Roses, hvor vi kan anbefale 
den flotte panoramasejltur rundt om 
halvøen Cap de Creus med de maleri-
ske bugter. Sejlturen købes lokalt.

5. dag: Girona 
Denne dag kan du tage med på ud-
flugt til Girona, sammen med vores 
rejseleder, der bl.a. viser os den smuk-
ke katedral og den maleriske, indre 
bydel. Frokost på egen hånd, inden vi 
kører retur til Roses. 

6. dag: Til Barcelona og sightseeing-
tur med bus
Efter morgenmaden forlader vi Roses 
og kører direkte til Barcelona, hvor 
vi kører en flot byrundtur i den store 
catalanske hovedstad. Naturligvis ser 
vi Det Olympiske Stadion, det kæm-
pestore havneområde m.m. Vi får tid 
til frokost og afslapning om eftermid-
dagen i centrum, inden vi kører til ho-
tellet for check-in og middag. Vi bor 
på Hotel Ronda House, som ligger tæt 
ved La Rambla. Vi arrangerer også 
adgang til Camp Nou, hvis nogen har 
lyst til det. 

7. dag: Barcelona og sightseeingtur 
til fods
Om formiddagen skal vi på en flot gå-
tur i centrum med vores rejseleder og 
lokalguide. Vi skal især koncentrere os 
om det gotiske kvarter, hvor vi bl.a. ser 
katedralen og går gennem den smuk-
ke gamle bydel. 
Der vil være tid til at besøge museer el-
ler blot nyde livet med en kop kaffe og 
udsigten til menneskemylderet på ga-
den eller ved strandpromenaden. Efter 
frokost er der mulighed for at besøge 
La Sagrada Familia. Aftensmaden 
denne aften er ikke inkluderet. Gå ger-
ne med rejseleder på lokal restaurant.

8. dag: Montserrat og Andorra
Vi forlader Barcelona for denne gang 
og kører til det spektakulære bjergom-

råde Montserrat, der til alle tider har 
stået som noget særligt, ja nærmest 
guddommeligt for catalonierne. Vi 
kører med tandhjulsbane til toppen, 
hvor vi får vi lejlighed til at besøge 
det imponerende Benediktinerkloster, 
og vi lytter desuden til drengekoret. Vi 
spiser frokost på Montserrat, inden vi 
fortsætter vores rejse. Hen på eftermid-
dagen stopper vi op ved en lokal vin-
bodega for at smage på egnens vin.  
Om eftermiddagen går turen videre 
nordpå til Cadi-tunnelen ind i den 
smukke dal, La Cerdaña, Vi kommer 
til Les Escaldes i Andorra sidst på ef-
termiddagen. Her skal vi bo i 2 nætter.

9. dag: Andorra
Andorra er speciel på mange måder. 
Man mener, at staten er grundlagt af 
Karl den Store. Andorra er på størrelse 
med Falster, og såvel indkomstskat 
som moms på varer, er minimale her. 
Derfor kan vi, udover at opleve natu-
ren og kulturen, også finde masser af 
varer af enhver art til helt andre priser, 
end vi kender fra det øvrige Europa. 
Om formiddagen nyder vi en panora-
misk køretur til Andorras smukkeste 
bjergtoppe og tilbage til Les Escaldes, 
hvor man har eftermiddagen fri til at 
shoppe i de mange butikker med pro-
dukter fra hele verden.

10. dag: Til Orleans
Vi tager afsked med Andorra og kører 
nordpå forbi Toulouse og gennem det 
smukke centrale Frankrig. Bl.a. kører 
vi forbi Cahors, i hvis nærhed Dron-
ning Margrethe ejer et vinslot. Vi over-
natter omkring Orelans.
 
11. og 12. dag: Ruhrdistriktet – Dan-
mark
Rejsen går forbi Paris og videre til vo-
res overnatningshotel i Ruhrdistriktet. 
Herfra videre mod Danmark.

Catalonien og 
Pyrenæerne
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