
 

 

                           

LÖYTÖRETKI EXTREMADURAAN 18.-21.2 2019 

Ihastuttavinta ja unohdetuinta Espanjaa Unescon suojeluksessa 

 
Matkaohjelma 

18.2. Ma 1.päivä Torrevieja – Alicante-Madrid – Guadalupe  

Aamulla kuljetus Torreviejasta tilausajobussilla Alicanten rautatieasemalle.  
Nousemme luotijunaan, joka vie meidät maan pääkaupunkiin Madridiin. Matka kestää n. 2,5 tuntia.  
Saavumme Madridiin puolen päivän aikaan. Juna-asemalla meitä on vastassa erinomainen oppaamme  
Erkki Geravoi ja tilausajobussi, jolla jatkamme matkaa kohti Guadalupea. Matkaa Madridista Guadalupeen on n. 
280 km. Matkan aikana pysähdytään tauolle. 
 

Historiallisen Guadalupen kaupungin mukulakivisiä katuja reunustavilla rakennuksilla on paljon kerrottavaa 
menneistä ajoista. Kaupungissa on lukuisia monumentteja, mm. Nuestra Señora de Guadalupen luostari, 
jonka historia alkaa jo 1300 kuvulta. 

Myöhemmin iltapäivällä teemme mahdollisuuksien mukaan vierailun Guadalupen luostariin, josta 
Amerikan löytymisen myötä tuli yksi koko hispaanisen maailman tärkeimmistä pyhäköistä.  
Guadalupen neitsyt edusti Uuden maailman kristinuskoon saattamisen merkittävintä symbolia. 

            
                                           Nuestra Señora de Guadalupen luostari 



 

 

v.1993 UNESCO julisti Santa Maria de Guadalupen luostarin Maailmanperintökohteeksi. 
Alueen vetovoimaa lisää tosiseikka, että Guadalupe ja sen lähiympäristön vuoristokaupungit tarjoavat 
matkaajalle mahdollisuuden nauttia Extremaduren keittiöin parhaimmista anneista.  
Paikalliset herkkuruuat ovat yksinkertaisia, ja ne valmistetaan poikkeuksellisen laadukkaista raaka-aineista. 
Näiltä seuduilta on kotoisin myös ”Pata Negra”, musta sika. 

Majoittuminen hotelliin ja yhteinen illallinen hotellissa. 

 

Yöpyminen Guadalupessa tunnelmallisessa  luostarihotellissa.   
Hotel Hospedería Monasterio de Guadalupe on mukava majapaikka 1200 luvun Luostarirakennuksessa.  
Osa vanhaa rakennusta on edelleen fransiskaanimunkkien käytössä ja he vastaavat majoitusjärjestelyistä. 

19.2.  Ti  2.päivä Guadalupe – Merida – Guadalupe.  
Aamiainen hotellissa. Päivän ohjelmassa retki Meridan ”roomalaiseen” kaupunkiin.  
Ajomatka 125 km/suunta.  Extremaduran Hopea Reitin varrella sijaitseva historiallinen Merida, jonka 
roomalaiset perustivat jo v.25 eKr, ylläpitää loistavan Rooman valtakunnan perintöä. Meridan 6000 hengelle 
rakennettu teatteri ja 15000 katsojan amfiteatteri, jossa gladiaattorit taistelivat sekä jumalatar Dianalle 
omistettu temppeli, ovat Espanjan parhaiten konservoituja arkeologisia kohteita. Merida oli aikoinaan 
roomalaisen Lusitanian maakunnan pääkaupunki, sittemmin Länsigoottien pääkaupunki ennen Toledoa. 
Merida on ehdottomasti ansainnut asemansa UNESCOn suojelukohteena. 

Roomalaisajan vaikutus on upeasti nähtävillä kaupungin Roomalaisessa museossa. Extremaduran nykyisen 
pääkaupungin kulttuurikalenteri on täynnä mielenkiintoista tarjontaa. Näistä mainittakoon joka kesäinen 
kansainvälinen klassisen teatteritaiteen festivaali, joka lajissaan on Espanjan merkittävimpiä. 

Illalla yhteinen kävelykierros, jonka jälkeen omaa aikaa katsella kaupunkia ja nauttia sen ilmapiiristä 
ja tunnelmasta. Päivän aikana lounastauko.   Yöpyminen Guadalupessa. 

       
Meridan teatteri                       Roomalaisten rakentama  800 m. pitkä silta 

20.2.  Ke 3. päivä Guadalupe -Trujillo -Caceres -Guadalupe 

Aamiainen hotellissa. Päivän ohjelmassa retki Trujillon ja Caceresin historiallisiin kultakaupunkeihin.  

Päivän ajomatkat yhteensä n. 203 km 



 

 

Aamupäivän vietämme Trujillon pikkukaupungissa, jossa vieralukohteemme on Trujillon linna.  
Matkaa Trujilloon on Guadalupesta 80 km. 
Trujillo sijaitsee laakson pohjalla, joka on syntynyt Tojo- ja Guadina-jokien muodostamina.  
Trujillon ydin on upea kokoelma kirkkoja, linnoja sekä ylimystaloja, jotka ympäröivät keskusaukiota, Plaza Mayoria.  
Trujillosta oli kotoisin mm. Francisco Pizarro, yksi Amerikan valloittajista.  Francisco Pizarron ratsastajapatsas 
tarkkailee torin tapahtumia strategisesti hyvältä sijaintipaikaltaan. Aukio on julistettu suojelukohteeksi. 

Trujillo oli monien 1500-luvulla eläneiden, värikkäiden henkilöiden syntymäkaupunki.  
Nuoret miehet lähtivät valtameren taakse Uuteen Maailmaan onnea etsimään. Monet heistä palasivat 
kotiseudulleen taskut täynnä kultarahoja, joilla rakennettiin syntymäkaupunkia jättäen merkittäviä jälkiä 
Espanjan historiaan. Trujillo on osa halki Extremaduran kulkevaa Konkistadorien reittiä. 

Esihistoriallinen Turgalium edusti Trujillon varhaisinta asutusta. Roomalaisten ja Länsigoottien 
jälkeen Arabit pitivät täällä valtaa yli 500 vuoden ajan kaupunkia kehittäen.  

                   

  Trujillo                        Keskusaukiolla Francisco Pizarron ratsastajapatsas 

Trujillosta jatkamme matkaa Caceresiin, jonne on matkaa n. 50 km 

Caceresissa arabien rakentamat muurit ympäröivät historiallista keskustaa, jota dominoivat yli kymmenen 
tornia. Maalauksellisen kauniit kaupunkinäkymät muodostuvat mukulakivetyistä kujista, jotka kiemurtelevat 
keskiaikaisten, linnoitettujen asuintalojen ja renessanssipalatsien välissä. 

Caceres UNESCOn Maailman perintökohde vuodesta 1986, on todellinen helmi. Kaupungista löytyy 
muistomerkkejä kaikilta sen historian aikakausilta. Jo sen syntymisen ajoilta v. 34 eKr, maurien ajoilta, 
Espanjan takaisinvalloituksen ajoilta, Amerikan löytymisen ja kristinuskon leviämisen ajoilta. 

Caceresissa kävelyretken vierailukohteena mm. mielenkiintoiseen museo. Vanhassa kaupungissa aika 
tuntuu pysähtyneen. Sen muurien sisäpuolella on yksi Euroopan tärkeimpiä ja parhaiten säilyneitä 
historiallisten rakennusten kokonaisuuksia. Vierailu museossa on mielenkiintoinen ja antoisa. 

Paikallishistoria liittyy läheisesti Iberian Niemimaan historialliseen tieverkostoon. "Via de Plata", "Hopea 
Reitti" on roomalaisten rakentama, kivetty tie, joka yhdisti Sevillan Astorgaan. Sittemmin reittiä ovat 
käyttäneet mm. pyhiinvaeltajat matkallaan Santiago de Compostelaan. 



 

 

   

Extremaduran rotupossut  Caceresin torneja 

Vuohi-, lammas- ja possupaimenten reseptit yhdistettyinä luostarien tietotaitoon hanhien ja fasaanien 
kasvatuksessa tuottavat tukevan perustan alueen rikkaalle kulinaariselle perinteelle. Makuelämys on 
täydellinen, kun ateria nautitaan jonkin loistavan Caceresin viinin säestämänä. 

Norba Caesarina oli Caceresin nimi roomalaisten perustaessa sen v. 34 eaa. Suurimmassa loistossaan 
Caceres oli 1100-luvulla arabien hallitessa kaupunkia. Täältä palaamme Guadalupeen, jonne matkaa 
n. 123 km. Päivän aikana lounastauko. Yöpyminen Guadalupessa.   

 
21.2 To 4.päivä Guadalupe - Toledo  
Aamiaisen jälkeen jätämme jäähyväiset Guadalupen viehättävälle kaupungille ja suuntaamme kohti keskiajan 
kulttuurien lumoava sekoitusta  Toledoa. Ajomatka n. 205 km.  Matkan aikana pysähdytään tauolle. 

 

Näkymä yli Toledon. Kaupungin goottilainen katedraali vasemmalla, Alcázarin linna oikealla. 
 
Toledo oli keskiajalla Espanjan pääkaupunki, jota UNESCO on suojellut  vuodesta 1986. Keskiajalla kristittyjen, 
juutalaisten ja maurien harmooninen yhteiselo teki Toledosta kulttuurisesti ja taloudellisesti kukoistavan kaupungin.  
Toledossa on paljon taideaarteita ja kaunista nähtävää, joten pelkkä kävely sen kapeilla, sokkeloisilla keskiaikaisilla 
kujilla on kokemus sinänsä. Kaupungissa on roppakaupalla hyviä ravintoloita ja kahviloita.  
Yhteinen lounas Toledossa. 



 

 

Lounaan jälkeen lähdemme yhdessä tutustumaan Toledon suurimpaan nähtävyyteen mäen päällä sijaitsevaan 
tuomiokirkkoon. Kirkon suojissa on mittaamattoman arvokkaiden uskonnollisten esineiden lisäksi mm. upeaa 
maalaustaidetta Toledon kardinaalien muotokuvista El Grecon, Goyan ja Rubensin maalauksiin.  

  
Catedral de Santa María de Toledo (1226–1493)  

Toledon tärkein gastronominen erikoisuus on ilman muuta maankuulu mazapán de Toledo, jota valmistetaan 
manteleista ja sokerista.” Katedraalin vierailun jälkeen mahdollisuuksien mukaan aikaa vielä herkullisen 
marsipaanin maisteluun ja miekkojen tarkasteluun. 

Marsipaanin valmistaminen Toledossa juontuu jo arabivalloituksen ajalta ja Toledon sepät ovat muokanneet 
taidokkaasti terästä yli kaksituhatta vuotta. Sekä Hannibalin sotajoukot, että Rooman legioonat käyttivät 
aseita, jotka oli taottu täällä Tajo-joen varrella. Nykypäivänä kaupungissa on erilaisia teräseita riittämiin 
tarjolla, mutta vain kaksi aitoa toledolaisten teräsmiekkojen takojamestaria.  

         
Toledon miekka                                                                            mazapán de Toledo                                 

Myöhemmin Iltapäivällä siirrymme bussilla Madridiin, jonne ajomatkaa on 75 km. Madridissa 
nousemme luotijunaan, joka kuljettaa meidät takaisin Alicanteen. Alicantessa meitä odottaa 
tilausajobussi, jolla saavumme illalla monta elämystä ja kokemusta rikkaanpana! 
Nyt on hienojen muistojen ja kuvien aika!   
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Toledo_Cathedral


 

 

 
Junamatkat  luotijunalla 
Ma 18.2 Alicante-Madrid    09:40-  12:11 AVE 5093  
To  21.2  Madrid-Alicante  19.20 - 21.42 AVE 5392  

Majoitus   Guadalupessa 18.-21.2.2019   
Hospederia del Real Monasterio   
Calle Alfonso Onceno 
10140 Guadalupe, Extremadura, Spain 
www.hospederiaguadalupe.es 
tel + 34 927 36 70 00 
Luostarissa on 47 huonetta. Yksinkertaisissa, mukavissa huoneissa on kaikissa oma kylpyhuone ja televisio ja Internet-yhteys. 
 
Matkan hinta jaetussa 2 hengen huoneessa 677 €/hlö.  Yhden hengen huoneen lisämaksu 90 €/ 3 yötä yhteensä. 
Hinta edellyttäen 30 osanottajaa. 
 
Hintaan sisältyy: 
* Bussimatka Torrevieja-Alicante meno/paluu 
* Junamatka turistiluokassa luotijunalla Alicante-Madrid meno/paluu  
* Kuljetukset tilausajobussilla matkaohjeman mukaan 
* Majoitus Guadalupssa 3 yötä, kahden tähden luostarihotellissa  
* 3 aamiaista hotellissa 
* Tervetuloillallinen  Guadalupessa sekä 1 lounas Toledossa 
*  suomenkielisen asiantuntijaoppaan Erkki Gerovoin palvelut Madridista lähtien 
* Kokopäiväretket opastuksineen Meridassa, Trujillossa, Cáceressa ja Toledossa  
   vierailukohteet; Caceresin museo, Trujillon linna, Guadalupen  luostari, Toledon katedraali 

* SoileToursin edustajan palvelut koko matkan ajan 

* Kuulokkeet retkillä 

 * Arvonlisävero 
 
Muuta: 
Pidätämme oikeuden SoileToursista riippumattomista syistä hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin sekä hinnantarkistukseen 
esim. polttoaine-, viranomais- tai verokustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.   

Vastuullinen matkanjärjestäjä on suomalainen SoileTours Oy, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään 
matkanjärjestäjärekisteriin ja noudattaa kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen vuoksi 
sovellamme lisäksi erityisehtoja koskien maksu.-ja peruutusehtoja, joista asiakas on saanut tiedot matkan varauksen yhteydessä.  

Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen matkavakuutus, 

joissa on vakuutusehtojen mukaan erikoismatkoissa kattava peruutusturva. 

SoileTours Oy 
Kirkkotie 116 A,02570 Siuntio   
puhelin: 634316094/ +358 40 5568084   (Soile Nordstrom-Sahlberg)   
toimisto:+358 9 4129344 
Rekisteritunnus KKV 3725/00/MjMvU   
Small 24955 
www.soiletours.com 

http://www.hospederiaguadalupe.es/
http://www.soiletours.com/

