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             Följ med Los Nordicos till 

        Madrid 14-17 november 2019 
Torsdag 14/11: Almuñécar–Madrid 
Vi samlas i Almuñécar där vår buss är körklar och vår svensktalande reseledare tar emot. Vi reser rakt 
norrut och tidigt på eftermiddagen når vi den spanska huvudstaden. Ca 50 mil  
 
Välkomsttapas 
I kväll beger vi oss till en rustik taberna, som de gamla restaurangerna i Madrid kallas, för att njuta av 
mat och dryck. Det serveras tapas i långa banor och när vi alla är mätta och belåtna och vi fått något 
sött till kaffet är det dags att säga buenas noches och hasta mañana. 
 

  
  
Fredag 15/11: Stadsrundtur i Madrid med Museo Reina Sofía med Guernica 
År 1561 upphöjdes Madrid till kunglig huvudstad och stadens storhetstid inleddes. I de västra delarna 
ser vi det majestätiska palatset som dominerar Madrids gamla stad. En bit därifrån fascineras vi av 
stora torget Plaza Mayor. Det är svårt att föreställa sig att det torg som nu sjuder av liv en gång 
användes som tjurfäktningsarena och avrättningsplats! Vi höjer blicken och beundrar de magnifika 
palatsen och monumenten, samt upptäcker de folkliga kvarteren och torgen. En spännande resa 
genom Madrids kultur, historia och geografi. Vår rundtur avslutar vi med ett besök på Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía vars samlingar innehåller i huvudsak konst från 1900-talet till 
nutiden. Här finns bland annat målningar av Pablo Picasso och Salvador Dalí, men även andra 
spanska och utländska konstnärer finns representerade. Den mest kända målningen är Picassos 
Guernica från spanska inbördeskriget. En av museets egna experter tar oss med på en rundvandring 
för att visa oss alla dess guldkorn. 
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Eftermiddagen tar vi ledigt från det gemensamma programmet så alla kan utforska Madrid på egen 
hand. De som även vill äta middag på egen hand gör det, men de som är sugna på musikgenren 
Zarzuela följer med vår reseledare på kvällens happening.  
 

 
 

Middag med Zarzuela & Opera 
Spanien är förknippat med flamenco men i Madrid hittar vi en annan konstform; Zarzuela. På en 
mysig restaurang blir vi serverade middag samtidigt som sångare framför en blandning av opera och 
den för Madrid berömda spanska operan: Zarzuela. En kväll att minnas! Ingår ej i resans pris 
 

   
 
Lördag 16/11: Toledo och vingårdsmiddag 
Vackra Toledo vid floden Tajo var fram till mitten av 1500-talet Spaniens huvudstad, då Felipe II 
bestämde sig för att bygga El Escorial och flytta makten till Madrid. I dag är Toledo ett levande 
museum och finns med på Unescos lista över världsarv. Vi tittar närmare på stadens intressantaste 
platser och byggnader under en trivsam rundtur. Framåt kvällen beger vi oss till en vingård utanför 
staden där man vårdar en lång och traditionsrik historia av vintillverkning. Efter rundvandring och 
vinprovning smakar en trerätters middag med gårdens egna viner alldeles utmärkt! 

 
Söndag 17/11: Madrid–Valdepeñas–Almuñécar 
När vi i lugn och ro ätit frukost på vårt hotell är det dags att packa bussen och åka hemåt. På vägen 
tar vi oss en sväng till vinregionen La Manchas där Don Quijotes väderkvarnar huserar. I huvudstaden 
Valdepeñas spanar vi in Plaza de España och Iglesia de la Asunciõn och besöker en av stadens många 
bodegor för att prova ett par av de lokala vinerna. Vid sjutiden på kvällen anländer vi till Almuñécar. 
Tack för den här gången och på återseende! Ca 50 mil 
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Kontakta Karin på Scandoramas gruppavdelning för att boka! 
 

E-post: karin.ydrefelt@scandorama.se  
Tel: 040-600 00 60 

 

Uppge namn, telefonnummer, mejladress samt om ni vill köpa till utflykten 
”Middag med Zarzuela & Opera” och/eller avbeställningsskydd.  
 
Kod att uppge vid bokning: Los Nordicos Almunecar 
 
Boka så snart som möjligt för att försäkra dig om en plats på resan! Sista bokningsdag 14/6. 
 
 

             
 

Resans pris   
 
4 995:- SEK per person vid minst 45 betalande resenärer 
5 545:- SEK per person vid minst 35 betalande resenärer 
 
  

Ingår i resans pris  
 
Bussresa Almuñecar-Madrid t/r 
Övriga transporter under resan 
3 övernattningar på Hotel Best Western Los Condes, inklusive frukost  
Inkvartering i dubbelrum med dusch/bad och wc 
Svensktalande reseledare under hela resan 
Välkomsttapas, inkl dryck 
Stadsrundtur i Madrid med Museo Reina Sofía med Guernica 
Toledo och vingårdsmiddag, inkl dryck 
Valdpeñas med vinprovning 
 
 

Tillval  
 
Middag med Zarzuela & Opera, inkl dryck  650:- SEK per person 
Enkelrumstillägg    1 295:- SEK per person  
Avbeställningsskydd    350:- SEK per person 
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Bokningsregler 
 
Betalningsvillkor 
Anmälningsavgiften på 1 000:- per person ska betalas ca 10 dagar efter bokningstillfället. 
Slutbetalningen ska vara Scandorama till handa senast 30 dagar innan avresa.  
 
Betalningsmetoder 
Ni som betalar från svensk bank sätter in pengarna på Bankgiro 5562-2864 (Maxli Travel Group AB) 
och uppger det OCR-nr som finns på er biljett/faktura. 
 
Ni som betalar från annat land än Sverige använder BIC och IBAN-nummer enligt nedan samt uppger 
det bokningsnummer som finns på er biljett/faktura. 
BIC ESSESESS 
IBAN SE42 5000 0000 0561 3101 9193 
 
Det går även bra att betala med kort via telefon. Ring Scandorama på tel: 040-600 00 00 eller 040-
600 00 60.  

 
Avbokningskostnader 
Vid avbokning mer än 30 dagar före avresan är kostnaden 1 000:-. 
Vid avbokning 29-15 dagar före avresan är kostnaden 25 % av resans pris.  
Vid avbokning 14-9 dagar före avresa är kostnaden 50 % av resans pris. 
Vid avbokning 8 dagar fram till avresedagen är kostnaden 100 % av resans pris.  
 
Med vårt avbeställningsskydd, tillsammans med ett läkarintyg för oförutsedd sjukdom som hindrar 
dig att delta på resan, blir avbokningskostnaden 550:-.  
 
 

Hotell 
 
Hotel Best Western Los Condes*** 
Calle de los Libreros, 7 
28004 Madrid 
www.bestwestern.com/es_ES/book/hotel-details.92200.html?ssob=IN9220043G 
 
Trestjärniga Hotel Best Western Los Condes ligger väldigt centralt, precis kloss i kloss med Gamla 
Madrid, på en lugn gata strax intill Madrids paradgata Gran Via. På endast tio minuters promenad åt 
ena hållet ligger Puerta del Sol och tio minuters promenad åt andra hållet ligger Palacio Real. 
Närmaste tunnelbanestationen ligger 200 meter från hotellet. Det finns många restauranger på 
gatorna runt hotellet, till exempel de populära tapasbarerna i den hippa stadsdelen Malasaña. 
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