DAG 1, onsdag 11/9 – Stockholm - Madrid
Avresa från Arlanda med KLM kl. 06.30. Individuell incheckning och reseledaren
Lennart Stockblad möter vid incheckningen. Flyg via Amsterdam och landning i
Madrid kl. 12.05.
Svenska lokal- och konstguiden Josephine Berne väntar vid landningen och möter
utanför för färd med buss in till centrum för orienterande stadsrundtur. Vi installerar
oss sedan på vårt 4-stjärniga Hotel Catalonia Grand Via, Calle Grand Via 7-9 med
bästa centrala läge och ”nära till allt”. Alla rum är inredda i milda pastellfärger och har
dusch/WC, hårtork, radio/TV, minibar, värdefack. På taket finns en fin swimmingpool
med utsikt över delar av Madrid.
DAG 2, torsdag 12/9 – Madrid
Frukostbuffé och sedan möter vår lokalguide och vi promenerar fram till kungliga
slottet El Palacio de Oriente där vi får visning på svenska av vår lokalguide.
Slottet är det officiella residenset för Spanska kungahuset, även om kungen nu för
tiden använder det enbart för att fira olika statsceremonier såsom statsbesök,
galafester, luncher, överlämnande av utmärkelser och för audienser.
Därefter blir det uppehåll för lunch på egen hand innan bussen möter för fortsatt
rundtur som slutar vid världsberömda Museo Prado där Josephine har valt ut de
viktigaste verken av bl.a. Velasques, Goya, El Greco, Rivera och många andra ur
denna omfattande konstsamling. Promenad tillbaka till Grand Via och hotellet.
Eftermiddagen ledig fram till samling för att göra en promenad med Josephine till
en trevlig restaurang för gemensam middag.
DAG 3, fredag 13/9 – Utfärd till El Escorial
Frukostbuffé och kl. 09.00 möter buss och lokalguiden för utfärd till slottet och klostret
El Escorial som finns upptaget på Unescos världsarvslista. Vår lokalguide Josephine
visar denna omfattande byggnad med de nu, efter omfattande renovering, åter
öppnade kungliga gemaken, mausoleet Panteón de Reys där alla spanska
kungligheter ligger begravda och klostret San Lorenzos praktfulla takmålningar och
gobelänger.
Gemensam lunch på restaurang med traktens specialiteter. Färd tillbaka till
Madrid och till hotellet ca kl. 14.30.
Eftermiddagen fri för egna strövtåg, shopping på Grand Via, Plaza del Sol eller vid
stadens största torg Plaza Mayor.
På kvällen samlas vi i Lobbyn för promenad med Josephine till en annan spansk
restaurang.
DAG 4, lördag 14/9 – Utfärd till Palacio El Pardo
Frukostbuffé och med buss och vår lokalguide åker vi ut till slottet Palacio Real El

Pardo som är beläget strax utanför storstaden Madrid. Vår guide visar slottet som
började som jaktslott på 1400-talet för att sedan byggas ut mer rejält under 1700- och
1800-talen. Under senare delen av visningen kommer vi till de modernare våningarna
där Franco har bott och styrt Spanien från 1939 till 1975 och som förklarar varför det
finns så många militära anläggningar runt hela samhället.
Tillbaka till Madrid och ledig tid fram till samling för gemensam promenad till en av
de berömda Flamencorestaurangerna, Casa Patas. Här får vi uppleva en sprudlande
föreställning av spanska sånger och naturligtvis Flamencodans.
Vi serveras en riklig tapasmiddag med många olika smårätter som passar alla och
med öl eller vin.
DAG 5, söndag 15/9 – Hemresa
Frukostbuffé och ledig tid. Museum Reina Sofia ligger också nära vårt hotell och en
del butiker är öppna även på söndagar. Kl. 14.00 avgår flygtransfer från hotellet.
Tillfälle till att besöka Tax Free och att kanske äta något före avresan. Avresa från
Madrid flygplats kl. 17.10 med KLM via Amsterdam. Landning på Arlanda kl. 22.55.
Resefakta
Pris per person i dubbelrum: 12.895 kronor.
Vi måste vi reservera oss för valutaändringar och andra händelser som vi inte kan
råda över.
Allt detta ingår: Flygbiljett Arlanda – Madrid T/R, 4 övernattningar på 4-stjärniga
Hotel Catalonia, 4 frukostbuffér, 3 middagar, 1 middag med flamencoföreställning, 1
lunch. Svensk lokal/konstguide under vistelsen, alla i programmet nämnda
busstransporter och utfärder med entréer. Reseledare.

