Spanske MAURERE og KRISTNE
i felles storslått festival feiring
21 – 26. April 2022

Valencia: Det føles som om å ha
kommet til fremtiden samtidig som det
er å reise tilbake i tid når du er på
byvandring i Valencia. Kontrasten
mellom det hypermoderne og det
gamle er imponerende. Byen blir ikke
mindre vakker med sine flotte strender,
brede bulevarder med palmesus og
den beste strand-maten i Spania.
Faktisk er Spanias nye trend den
spanske nasjonalretten, paellaen.
Spanias tredje største by ble grunnlagt
av romerne, okkupert av muslimer, og
gjenerobret av de kristne i 1238. Byens
inn-flytelse vokste og ble en av de
viktigste Middelhavs-byene på 1500tallet. I dag tiltrekker Valencia omtrent
to mill. internasjonale turister hvert år.

.

Det er få land i Europa som er så dyktig til å lage
folkefester som spanjolene. Historiene, mytene og
legendene gjenoppstår under festival dagene med
en mengde fantasi, spektakulære show, kaleidoskop av fargekostymer, folkestemning, lidenskap
og kjærlighet – alt dette blir til en festival uten
likhet! Ta med ditt kamera og bli med for å oppleve
en over 500 år lang tradisjon. Dette må oppleves
minst en gang i livet!
«Moros y Cristianos festivalen» er godt kjent blant skandinaver som har
tilbrakt en sommer i Villajoyosa eller en september måned i Altea. Men
for spanjolene er det Moros y Cristianos i Alcoy som er den opprinnelige
og utvilsomt den mest kjente og vakreste av alle spanske festivaler.
Opptogene sendes direkte på TV over hele landet og billettene for å få
sitte på første rekke forhåndsselges som om det skulle være konsert
billetter. Vi har reservert kostbare sitteplasser! Normalt er festivalen
22,23 og 24 april. Men enkelte år kan tidspunktet flyttes dersom årets
påskefeiring i Spania kommer sent. Tidspunktet for Moros y Cristianos i
Alcoy er knyttet opp til San Jorges dag som markeres i mange land 23.
April. San Jorges er ridderen som kom ridende på en hvitehest og
reddet kristne i Europa fra de utroende. Han er ofte av-bildet sittende på
en hvit hest i ridderdrakt med et spyd som dreper en drage.
Moros y Cristianos festivalen er et vel organisert tradisjonelt og historisk
folketeater og grandshow. Under festivalen er det mange parader som
viser frem praktfulle og majestetiske kristne og fargerike, eksotiske og
spektakulære mauriske hærer. Ha kameraet klart! Et minne for livet!
Torsdag 21. april 2022

Oslo – Alicante – Alcoy

M

Vi flyr fra Norge til Alicante. Etter landing tar vi bussen videre ca. 1 time til festivalbyen
Alcoy. Vi skal bo på byens flotteste hotell Sercotel Ciutat d'Alcoi 4*. Resten av dagen
er fri til å rusle rundt for å utforske byen på egenhånd. Ta en kopp kaffe eller noe
annet på en av de koselige lokale kafeene og barene, sammen med venner og
medreisende. Vi treffes til middag på kvelden på vårt hotell.

PRIS kr 21 995
ved min 10 påmeldte

Enkeltrom tillegg
Kr 5 995

INKLUDERER
* Flyreise tur retur
* Alle måltider slik vist F,L,M
* Alle inngangsbilletter
* Sitteplasser på festivalen
* besøk hos vin og olivenolje
Produsent. Smaksprøver
* Transport i god turistbuss
* Overnatting på gode 4*
hoteller.
* Lokale guider og reiseleder
fra Travel and Learn

IKKE INKLUDERT
* Flyskatt for tiden kr
* Tillegg fly fra andre byer
* Tips til sjåføren og guider
* Reise- og avbestillingsForsikring
Forbehold om trykkfeil og
andre forhold som forandring
i kurser etc.

Fredag 22. april 2022

Maurernes og kristnes festival dag

F, M

Vi har reservert sitteplasser for den store festival dagen. Dere får utdelt programmet for
dagen med ulike prosesjoner og tidspunkt slik at dere selv kan bestemme hvor mye av
festiviteten og showet dere ønsker å få med eller orker. Vi foreslår å ikke ha noe nøye
organisert program denne dagen. Dette gjør det mere praktisk og gir dere større frihet til
å gjøre ting det dere har lyst på. Da dette er en folkefest, kan det forekomme en del venting
– så ta en ekstra dose av ventepiller eller smør dere godt med sterke faktorer av tålmodighet. Uansett blir det dere kommer til å oppleve et minnet for livet. Middag på hotellet.

Lørdag 23. april 2022

Vin smaking og barnas parade

F, L, M

Etter frokost møter vi vår lokalguide og kjører til Villena ca. 64 km. Der skal vi besøke
den kjente vinprodusenten Bodega Francisco Gomez. Her får vi en guidet tur gjennom
deres vinkjeller og få smake både utsøkt vin og olivenolje. Lunsjen spiser vi på den flotte
herskapelige vingårdens kjeller. Etter lunsj kjører vi til landsbyen Banyeres de Mariola
ca. 40 km. Her skal vi oppleve en berømt festival for barn med Maurernes og Kristnes
prosesjoner. Tilbake på vårt hotell i Alcoy ca, 21 km venter middagen.

Søndag 24. april 2022

Gamlebyen: Hipp, historisk og trendy

F, L

I dag skal vi til Valencia ca. 110 km. Guidet sightseeing i gamlebyen. Barokke klokketårn,
trivelige uteserveringer, appelsintrær, markeder og sjarmerende smågater. Det er 21
århundre med historiske skatter som Valencia-katedralen, Micalet, basiliken Virgin og
Almoina. Tårnet Torres de Seranos markerer inngangen til gamlebyen, og var en del av
den tidligere bymuren i. Katedralen er et godt utgangspunkt for å utforske den historiske
bydelen. Det gamle distriktet Barrio del Carmen vokste mellom to vegger; de islamske
og de kristne bymurene. Her kan du vandre langs de brosteinsbelagte gatene med praktfulle middelalderbygninger som transporterer deg tilbake i tid. En av kirkene du bør
oppleve er St. Nicolas-kirken. Valencia-katedralen er et vakkert byggverk, som faktisk
ble bygget over en moské. Katedralens aller største trekkplaster er ikke bare på grunn
av arkitekturen og den at interiøret er overveldende utsmykket. Det sies nemlig at det er
her du finner den hellige gral – Jesus’ drikkebeger fra det siste måltid. Denne delen av
gamlebyen er kjent for sine koselige kafeer, barer og restauranter. Ikke minst for Europas
største matmarked, Mercado Central – som er på UNESCOs verdensarvliste. Etter en
panorama sightseeing, besøker vi La lonja de la seda markedet – et gotisk mesterverk
fra 1400 tallet UNESCOs liste, Palacio del Marqués de Dos Aguas – keramikkmuseet.
Etter lunsj skal vi besøke Parroquia de San Nicolás de Bari og San Pedro Mártir kirke,
også kjent som «Valencianske Sixtinske Kapell». Resten av kvelden er fri til å tilbringe
etter deres eget ønske. Overnatting på flotte hotell Westin Valencia 5*

Mandag 25. april 2022

Valencia – Det futuristiske kvartalet

F, M

Tel 47 89 60 60

Den berømte spanske arkitekten, Santiago Calatrava, fikk hele 350.000 kvadratmeter å
boltre seg på og sparte ikke på kruttet. Akvariet er Europas største, og Vitenskapsmuseet
som er 220 meter lang og 54 meter bredt er fylt av fascinerende aktiviteter. Sistnevnte
er faktisk Valencias største turistattraksjon med vakre fontener og trivelige kafeer.
Ellers finner du en Imax-kino, et innovativt museum og opera- og konserthus. Dette
futuristiske området i Valencia er virkelig verdt et besøk. Vi besøker Europas største
akvarium i L’Oceanogràfic. Det mest spennende er for mange de lange undervannstunnelene som gir deg muligheten til å komme ansikt til ansikt med fiskene i deres eget
element. Fritid og lunsj på egenhånd på en av de mange spisestedene som du finner
over hele museumskomplekset. Etter lunsj er det et guidet besøk av Hemisfæren og
avsluttes med en 3Dfilm. Vi kjører tilbake til hotellet
og har fri frem til en felles avskjeds-middag på
kvelden på vårt vakkert hotell.

Travel and Learn er medlem
av

Tirsdag 26. april 2022 Hjemreise

PÅMELDINGSFRIST
10. JANUAR 2022
Ved påmelding betales et
depositum på Kr 5 000 restbeløpet betales 3 m før avreise.

Påmelding til
post @ travelandlearn.no

Vi tar fly hjem til Norge.
sgs 10.09.21
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