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SPANIEN: Vinens land
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Vinproduktion er en vigtig del af den spanske kultur. Hvis du interesserer dig for vin
og vinproduktion, er Spanien det rette sted at gå på opdagelse. Der findes noget for
enhver smag, og der er rig mulighed for at kombinere din interesse for vin med
andre interesser. Indkvarteringsmuligheder er der også nok af – uanset om du er til
historie, landliv eller velvære.
Der er et hav af vinruter i Spanien. Der er guidede ture rundt i de forskellige
vindistrikter, hvor du kan få mere at vide
om den pågældende regions historie eller
besøge et af de mange vinmuseer rundt
omkring i landet. Du kan for eksempel vælge La Mancha-ruten, som følger
fortællingen om Don Quijote, hvis du interesserer dig for litteratur og historie. Eller
du kan følge en rute, som sætter fokus på gastronomi, hvis du er glad for spansk
mad.

Du kan også kombinere din interesse for vin med din interesse for sport. Du kan for
eksempel tage en af ruterne på cykel, hesteryg eller gåben og opleve landets natur
og landskab på nært hold, mens du nyder udsigten over vingårdene. Når du er
blevet træt efter en dags vandring i vinmarkerne, kan du slappe af med vinterapi
behandlinger eller massage.
Når druerne er klar til høst, fejres det med stor festivitas med flamenco shows,
hestevæddeløb, osv. Se nogle af vinhøstfestivalerne her
Læs mere om vinruter i Spanien her
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BALEARERNE: Bæredygtig turisme
Balearerne stiftede i 2004 et fond for bæredygtig turisme på øerne. Fondets formål
er at balancere forholdet mellem turisme og respekt for
naturen og miljøet. Som et led i den grønne sti har
Balearernes turistråd introduceret det ”grønne kort”,
som skal skabe de økonomiske ressourcer for bevaringen
af øernes natur og kultur. Kortet koster 10 euro og kan
bruges i 15 dage. Det giver rabat til mere end 900 steder, hvoraf kan nævnes diverse
kulturcentre, naturområder, restauranter,
offentlig transport, osv. Udover rabatter, giver kortet adgang til diverse andre tiltag
og projekter, som fondet har startet. Blandt andet kan nævnes diverse grønne ruter
og kulturcentret Costa Nord, som er oprettet af den
amerikanske skuespiller Michael Douglas, som udover
at være hovedsæde for fondet, også lægger hus til
koncerter, udstillinger og teaterforestillinger.
I dagene 15. oktober til 21. november kan du komme
med på en guidet tur rundt i Palma de Mallorca, hvor der vil blive fortalt lidt om
byens mange gårdhaver og arkitektur.
Læs mere om det grønne kort og de forskellige tiltag her

TENERIFE: Nyt stort fuglehus i Loro Parque
Loro Parque åbner nu dørene op for et nyt fuglehus, hvor man kan blive ét med
både naturen og fuglene. Fuglehuset, som har fået navnet Katandra Treetops, er af
de mest imponerende i verden og giver indsigt i fuglelivet i Australien og Asia.
Parken

har

genskabt

den

australske

fugtighed og frodige regnskovsatmosfære
med aromaer af eukalyptus og karamel, så
fuglene kan føle sig hjemme. Inde i huset er
der en høj hængebro, platformer, gåstier
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og trapper, så der er rig mulighed for at komme helt tæt på dyrene. Midt i huset er
der en sø, som gengiver et fantastisk spejlbillede af huset. Én af de fugle, man kan
se i huset, er en særlig farverig papegøjerace, som har den egenskab, at samme
papegøje kan have op til fem forskellige farver. Udover
papegøjer, indehaver huset blandt andet kakaduer,
undulater og ænder.
Katandra Treetops er et fantastisk sted at lære om dyrenes
verden. Derfor indbyder parken skoler og andre læreanstalter på besøg i fuglehuset,
hvor de kan få indblik i naturens økosystemer ved hjælp af videovisning, workshops
og diverse andre lærerige aktiviteter.
Læs mere om Loro Parque her

CORDOBA: Arabisk kultur i Spanien
Det arabiske indtog i Spanien i 600-tallet ses tydeligst i Andalusien og i særdeleshed
i Córdoba, som kaldes den muslimske hovedstad. Overalt i byen er der imponerende
bygningsværker, moskeer og andet, som indikerer den arabiske verdens
storhedstid. Et af de mest imponerende arkæologiske fund er Medina Azahara – en
paladsby, som ligger under jordoverfladen. Byen er fra det 10. århundrede, og indtil
videre er kun en tiendedel udgravet. Udgravningen finder stadig sted, og der er
netop blevet bygget et stort museum, som viser forløbet for udgravningen.

Museet blev åbnet af dronning Sofia 9. oktober. Det indeholder blandt andet en
udstilling, som viser, hvordan man levede i Cordoba i perioden 936-1013, et bibliotek
og en AV-sal, som viser en video over stedets historie. Hvert rum har sin egen
historie, og museet arrangerer ture, hvor du vil se de mest bemærkelsesværdige
fund. Formålet med museet er at informere om arabernes storhedstid i Spanien og
fremme dialogen mellem kulturer og vil indgå i mange skoleklassers
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undervisningsmateriale. Udover at fungere som museum, vil stedet også blive
benyttet til konferencer, koncerter og andre kulturelle aktiviteter.

TEMA: SPORTSTURISME I SPANIEN
Spanien er mere end sol og strand. Landet er også ideelt for sportsinteresserede –
hvad enten det er som udøver eller som tilskuer. Derfor sætter vi i denne udgave
fokus på den aktive ferie i Spanien.
Vandsport i Spanien:
Selvom fodbold er Spaniens nationalsport, er der også andre sportsgrene, som er
rigtig populære i landet. Blandt andet skal nævnes de mange forskellige aktiviteter,
som foregår på eller under vandet. Spaniens behagelige klima og gode vindforhold
gør landet ideelt til vandsport – det være sig windsurfing,
vandski, sejlads eller kajak. Hvert år besøger flere og flere
turister landet for at prøve vandforholdene af i et af de
mange vandsportscentre, som findes ved kysterne. Skal du
ikke også prøve? Vandsport er den perfekte måde at røre dig på, mens du nyder
vandet og solens stråler.
Læs mere om vandsportsaktiviteter i Spanien på www.seaspain.info eller
www.disfrutaelmar.com
MADRID: Også for sportsinteresserede
Selvom Madrid ikke blev valgt som værtsby for OL i 2016, har byen et bredt udvalg
af seværdigheder og aktiviteter inden for sportens verden.
Herunder følger nogle af de tilbud, byen har til den sportsinteresserede:
1. Cykling og atletik:
o Hvorfor ikke hoppe på cyklen i stedet for at sidde indespærret i en bus?
Madrid har ikke mindre end 10 forskellige cykelruter for dem, der vil
opleve byen på den tohjulede. For dem, der er mere interesserede i løb
og gang, er der seks forskellige ruter at tage. Ruterne fører dig rundt til
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de mest populære attraktioner og parker i byen, og det kan varmt
anbefales at opleve byen på denne måde.
2. For den sportsinteresserede:
o Hvis du ikke selv er aktiv sportsudøver, er der en lang liste over de
største sportsbegivenheder i byen samt messer, museer og andre
sportsrelaterede aktiviteter.
3. Fodboldens Madrid:
o Man kan ikke sige sport i Madrid uden at sige fodbold. Ikke mindre end
to af byens hold spiller i den bedste spanske liga, nemlig Real Madrid og
Atletico de Madrid. Besøg klubbernes stadion, museum og tilhængernes
faste tilholdssted, og du vil mærke stemningen, der omgiver landets
mest populære sportsgren.

FUERTEVENTURA: Aktiv ferie
Fuerteventura er ikke kun lækre strande og godt vejr året rundt. Øen er også et
oplagt sted for dem, der gerne vil være aktive i deres ferie. Udover diverse former
for vandsport og atletik, er øens vulkanske landskab meget velegnet til cykling.
Familieresortet Playitas Grand Resort i byen Las Playitas på Fuerteventura er nyeste
skud på stammen af sportresorter i Spanien. Hotellet har eget fitnesscenter, en 9hullers golfbane og 3 km fra hotellet ligger en atletikbane. Flere danske topatleter
har allerede besøgt Playitas for at træne, og cykelholdet Team Saxo Bank har
indgået co-sponsoraftale med hotellet. Du kan også prøve kræfter med terrænet på
Fuerteventura. Netop nu har du muligheden for at vinde en uges rejse til Playitas
Gran Resort. Læs mere om konkurrencen senere i nyhedsbrevet.
Læs mere om Fuerteventura her
Læs mere om Hotel Playitas her
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VALENCIA: Open 500 tennis turnering
Hvis du interesserer dig for tennis, så skal du tage til Valencia i slutningen af
oktober. Byen er i fuld gang med de sidste forberedelser til tennisturneringen
Valencia Open 500, som finder sted i dagene 31. oktober til 2. november.
Til turneringen deltager seks spillere fra verdens top ti, så der er linet op til nogle
spændende dage med verdensstjerner som Andy Murray, Andy Roddick og Nikolay
Davydenko. Turneringen finder sted i smukke omgivelser i City of Arts and Sciences,
som i sig selv er et besøg værd. Udover tennisturneringen, indeholder den en
Funpark med aktiviteter for hele familien.
Læs mere og køb billetter til turneringen her

GLEM IKKE
Deltag i vores konkurrence, hvor du kan vinde en uges ferie på Fuerteventura.
Som nævnt tidligere i nyhedsbrevet, har vi i
øjeblikket en konkurrence på vores hjemmeside.
Svar på et par enkelte spørgsmål, og du kan vinde
en uges ferie for to personer på ferie- og
sportresortet Las Playitas på Fuerteventura.
Konkurrencen løber frem til 8. november 2009.
Deltag i konkurrencen her
Vind en rejse for to personer til en værdi af 12.000 kr.
Nu kan du vinde en rejse for to personer til Malaga. Rejsen indeholder flybillet
tur/retur, fire overnatninger på hotel i Malaga og billeje i seks dage.
Svar på nogle enkle spørgsmål, og du er med i konkurrencen, som
løber frem til 15. december 2009.
Læs mere og deltag her
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DET SKER
Mød os på REJS 09.
Weekenden 17.-18. Oktober holder Vagabond rejsemesse i Øksnehallen i
København. Kom og besøg os på messen. Du finder os i stand nr. 57. Vi ses!
Efterårsfestival i Madrid
Hvert år i oktober og november fejres efteråret med stor festivitas i Madrid. Rundt
om i byen og omegn er der koncerter, danseoptrædener, teaterforestillinger, osv.
Se programmet på vores hjemmeside.
Ny udstilling på Picasso museet i Malaga
19. oktober åbner Picasso museet i Malaga op for en ny udstilling tilegnet
multikunstneren Sophie Taeuber. Taeuber udtrykte sit ønske om at ændre verden
gennem sin kunst, som bestod af både malerier, broderier, dans, arkitektur, og
mange andre kunstretninger. Udstillingen er en rejse gennem hendes kunst og
indeholder 130 værker. Den kan ses frem 24. januar 2010.
WOMAD festival på Gran Canaria
12.-15. november fejres der igen World of Music, Arts and Dance festival i Las
Palmas. WOMAD er en festival, som foregår i forskellige lande og hylder verdens
mange forskellige former for musik, dans og kunst. Festivalen har efterhånden 27 år
på bagen, det er 15. gang, den finder sted på Gran Canaria. Det hele foregår på tre
forskellige scener i parken Santa Catalina, og som noget nyt vil det hele blive
transmitteret på tv både regionalt, nationalt og internationalt.
Find flere begivenheder her.
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