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Några Pärlor i Sierra Subbética   12 – 15 november 2018    
Pris € 280,-  enkelrum € 70,- (icke medlem € 310,-) Sista anmälningsdag 12.10 2018 

 

 
 

Här nästan mitt i naturparken, finner man de små trevliga städerna Cabras, Lucerna och Priego de 

Córdoba. Historiska städer omgivna av fridfulla olivlundar,arkitektoniska pärlor väl bevarade från tiden 

efter “återerövringen”. Givetvis med avtryck från den långa moriska epoken, borgar och fästningar som 

en gång i tiden bevakade vägarna genom landskapen. Moriska stadskärnor och judiska kvarter med nät 

av laburinter, men här och där en grön “oas”. Betydande gestalter härifrån kom att gå till den spanska 

historien. Gamla Córdoba, en gång i tiden romersk provinshuvudstad och senare i en gyllene period i 

nära 400 år under islamska kalifatet, en stad med tre helt olika kulturer.                                               

Hur kunde då muslimer, judar och kristna leva tillsammans i fred?    
Om detta och mycket mer får vi veta på vår rundtur i provinsen. 
 
Dag 1. Avresa från Torrevieja, kaffe- och lunchpaus på vägen. Vi besöker staden Cabra vid kanten av 

Sierra de Cabra där legenden om Manulete föddes. Det blir en promenad i de medeltida kvarteren. 

Därefter Museo del Aceite där man producerar olivolja sedan tidigt 1800-tal. Eventuellt hinner vi med 

fabriken där man tillverkar alpargatas. I utkanten av staden finner man Fuente del Rey en överdådig 

barockfontän med bassänger – även en oas för både kropp och själ. Middag på kvällen. 
Dag 2. Efter frukost beger vi oss mot staden Priego de Córdoba, förutom den moriska borgen och de 

moriska kvarteren ser vi barockpalatsen från stadens blomstrande period. Under 1700-talet tillverkades 

här sidentyger och förmögna köpmän uppförde dessa eleganta palats. Även kyrkan Iglesia de la 

Asunción är en häpnadsväckande byggnad. I kvarteren kring Barrio de la Villa får man se vitkalkade 

små hus vid smala gränder och blomsterprydda torg. Middag på kvällen.   
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Dag 3. Frukost på hotellet, först tar vi oss till Medina Azahar, provinsens nya världsarv nr 4,       

därefter ser vi de gamla kvarteren i Córdoba. Här kan de som vill besöka La Mezquita kyrkan Sagrada 

Corazón och de judiska kvarteren samt synagogan. På upptäcksfärden får vi veta mer om historien och 

ett besök på en trevlig bodega är givet. Middag på kvällen. 

Dag 4. Frukost och därefter beger vi oss till Lucerna. Under kalifernas tid var staden ett       

betydande centrum för handel och utbildning i en självständig judisk församling La Perla de       

Sefarat. Idag har man en omfattande mässing- och kopparindustri. Efter en kort vandring och       

lunch kan vi se Santuario Araceli vid Sierra Aras för att njuta av utsikten över nästan hela  provinsen 

innan resan går tillbaka mot Torrevieja. 

 

 

I resans pris ingår: Buss t/r enligt program                        Påstigningsplats                  Preliminär tid 

Hotell **** inkl halvpension                     Avda Valenciana Shell/Ford         08.00                                  

Ev. byte middag mot lunch en dag             La Zenia / Consum                       08.20                 
Besök på bodega & en almazera                 Exakt tidtabell fastställes senare !                                                                              
Entré avgifter (dock ej La Mezquita)                     

Försäkring, IVA. Klubbens reseledare       För resans genomförande krävs minst 25 personer. 
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