
 

Lanjarón och Pampaneira          

Tisdagen den 22 mars 

 
Vi beger oss mot bergen, till La Alpujarra, en av Spaniens mest storslagna naturparker.  

Första stoppet (en knapp timmes resa) gör vi strax utanför Lanjarón - ”Vattenstaden” 

– mest känd för sitt mineralrika vatten. Här besöker vi 

Venta del Chaleco, en liten familjedriven ost- och 

marmeladfabrik.  

Alla produkter här framställs helt ekologisk och på 

råvaror från närområdet. Vi får lära oss lite om hur 

tillverkningen går till och provsmakar flera av deras 

prisbelönta och premierade ostar –  med lite gott att 

dricka till.  

Därefter åker vi in till Lanjarón för att besöka honungsmuseet, Museo de la Miel.  En 

lång tradition av bi-odling här i trakten inspirerade några eldsjälar att öppna 

detta interaktiva och informativa museum för att vi lättare ska förstå vikten 

av bins fortlevnad. Här får vi en insikt i biodlingens långa historia och 

hantverk och provsmaka olika honungssorter.  

Givetvis finns det möjligheter att handla, både på ostfabriken och på 

honungsmuseet. 

Vi åker sedan vidare uppåt och österut i det vackra berglandskapet, 

till Pampaneira som är en av tre bedårande byar i Poqueira-dalen, 

det mest besökta området i La Alpujarra. De andra byarna heter 

Bubión och Capileira. 

Byn kallas “hantverksbyn” och här kan ni hitta keramik, vävda 

mattor och sjalar, hemstickade plagg, ekologiskt framställda produkter, choklad, 

kryddor, vin o charkuterier med mera etc. Flera av de små affärerna bjuder gärna på 

smakprov av sina produkter.  

Här har vi ett par timmar på oss att utforska byn, shoppa, fika, luncha – ni bestämmer 

själva.  

I priset ingår besök på ostfabriken, honungsmuseum guide samt busstransporten. 
Pris 30 e  

Vi åker från China Sol kl 9.00, Bahia kl 9.10 och Velilla- Fd Restaurang Strand 9.20. 

Åter ca kl 17:00 

Sista anmälningsdag och betalning tisdagen den 15 mars. Efter sista betaldatum sker 

ingen återbetalning om inte platsen fylls av annan deltagare. 


