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ÁVILA – SALAMANCA – SEGOVIA, 5 dagar, 4-8 november 2019  

Anmälan senast 27 september, 295 €/medlem, icke medlem 320 €, enkelrumstillägg 85 € 

          

Ringmuren i Ávila                       Salamanca                                             Segoviaakvedukten 

Följ med Club Nordico till den enorma regionen Kastilien och Leon, Spaniens hjärta! 

Världsarvsstäder, mat och natur! 

ÁVILA, en romersk världsarvsstad, med en medeltida stadskärna, som är fylld av sevärdheter och har funnits 

på Unescos världsarvslista sedan 1985. SALAMANCA, universitetsstaden, med ett av Europas äldsta universitet 

och vackra byggnader, även kallad den ”gyllene staden”. SEGOVIA, med Spaniens största romerska 

byggnadsverk, akvedukten, katedralen vid torget och sago-slottet Alcázar, strax utanför centrum. 

Vi kommer att bo på ett och samma hotell alla nätter, Hotel El Castrejon i Cebreros.  

 I resans pris ingår: bussresa, vägavgifter, 4 nätter på hotell med frukost, lunch dag 1 och dag 5, middag dag 1 t o 

m dag 4 inkl vatten och vin, lokalguide i ovannämnda städer under en halv dag, entréavgifter ingår ej, 

reseförsäkring, moms och skatter samt klubbens reseledare. 

Resan bokas lämpligast via vår hemsida w.w.w.clubnordico.com, minimum 30 personer. 

Klubben har öppet från den 16 september, endast måndagar och torsdagar i september. 

 

Dagsprogram: 

Måndagen den 4 november:  

Avresa från respektive hållplats vid 7-tiden på morgonen, exakt tidpunkt kommer efter anmälningstidens 

utgång. Vi kör i riktning mot Madrid, för att nå vårt hotell i Cebreros vid lunchtid. Efter lunch egen tid för siesta 

och promenad i den lilla staden, för att upptäcka vad den har att erbjuda. Middag på kvällen. 
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Tisdagen den 5 november: 

Frukost, därefter avresa till ÁVILA kl 09.00, där vi har en engelsktalande lokalguide som väntar, för att berätta 

om denna historiska stad under en halv dag. Egen lunch och egen tid före hemresa. Middag på hotellet. 

 

Onsdagen den 6 november: 

Frukost, därefter avresa till SALAMANCA kl 09.00, även här blir det en guidad halvdagstur med engelsktalande 

guide. Egen lunch och egen tid före hemresa. Middag på hotellet. 

 

Torsdagen den 7 november: 

Frukost. Avresa till SEGOVIA kl 09.00. Guidad halvdagstur, därefter egen lunch och egen tid före hemresa. 

Middag på hotellet. 

 

Fredagen den 8 november: 

Frukost. Hemresedag. Först besöker vi staden Robledo de Chavela, där ligger en bas för att spåra satelliter, 

NASA och INTA, känd som MDSCC. Efter det här besöket återvänder vi ånyo till hotellet för att inta lunch före 

slutlig avresa mot Torrevieja. Exakt tidpunkt för hemresa samt ungefärlig hemkomsttid meddelas senare. 

 

Lite tips inför resan: Läs gärna lite om städerna, regionen samt sistnämnda besök på MDSCC. 
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