
Hetta er eitt einastandandi og spennandi høvi at vitja søguríka og vakra 
andalusiska býin Granada við Alhambra, heimsins kendasta skansa. 

Hetta er ein jólaferia í góðum veðri við mauriskari søgu, mentan, útferðum, 
góðum mati og einum ógloymandi jólaaftan.

Og omaná tað heila verður eisini møguligt hjá teimum, sum hava hug, at 
standa á skíðum í kenda skíðstaðnum Sierra Nevada í 3000 metra hædd.

Les meira á næstu síðunum.
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So fært tú her eitt serligt 
høvi, sama um tú ert royndur 
íðkari, ella um tú  roynir fyri 

fyrstu ferð. Vit skipa fyri í 
skíðresortinum í Sierra 
Nevada, sum er bert 45 

minuttir við bili frá Granada.

Sí meira á síðu 3   

Fjallaperlan Ronda 
og søguríki Cordoba

Vit skipa fyri tveimum heilt 
serligum dagtúrum. Ein er til 
bergtakandi fjallabýin Ronda. 

Hin er til Cordoba, sum í 
maurisku tíðini var ein hin 

fremsti býurin í Evropa innan 
list, vísindi o.m.a.  

Sí meira á síðu 3   

Hevur tú hug at 
standa á skíðum?

Møguleiki at tekna seg til jólaaftan við jólakonsert og góðum mati



Andalusia er kent fyri bæði síni arabisku eyðkenni og sum bráðpanna 
fyri nógvar mentanir, sivilisatiónir og átrúnaðir. Her stóð vøggan hjá 

flamenco, og her finna vit enn tann dag í dag arabiskar baðstovur. 
Stórfingni mauriski skansin, Alhambra, er ein hin gitnasti í 

heimssøguni. Granada hevur eina sera spennandi og vakra gamla 
kjarnu, sum osar av søgu, mentan og handilslívi. 

Møguleikarnir fyri høgtíð og hugna eru annars ótaldir í Granada 

Ein ógloymandi jólaaftan
Tey, ið hava hug, kunnu tekna seg til ein felags jólaaftan við spanskari

jólakonsert, flamencoframførslu, føroyskari andakt og hugnaligum
borðhaldi við góðum jólamati.



Tilval: Eitt frálíkt skíð-høvi og/ella vakrar og spennandi útferðir

CORDOBA – fremsti býur Evropa
Søguliga er býurin Cordoba nakað púra fyri seg. Hann er ein hin fremsta bráðpannan 
millum alskyns átrúnaðir og mentanir – m.a. aðrar ta romversku, kristnu, jødisku og –
ikki minni – islamsku. Burtur úr pannuni kom ein sannur dynamikkur, sum vit eitt nú 
kenna úr flamenco.

Í Cordoba finna vit nógv ta størstu og kendastu islamsku moskuna, sum nakrantíð er 
bygd í vesturheiminum – La Mezquita. Eftir at tey kristnu hertóku Cordoba í 1236, 
varð moskan broytt til ein katólskan katedral. Hon er í dag fremsta monumentið yvir 
tveir samleikar í Spania – og í Evropa sum heild.

Í maurisku tíðini var Cordoba ein hin fremsti depilin í Europa fyri framskygd vísindi, 
læknavísindi, bókmentir, list og aðrar týðandi tættir í sivilisatiónini.

Cordoba er heimsgitin fyri sínar vøkru private urtagarðar. Ein annar gitin havi er við 
Alcazar de los Reyes Cristianos (‘Borg Kristnu Konganna’). Her skal Kristoffur 
Kolumbus shava fingið avgerandi lyftið frá monarkunum Isabellu og Ferdinand um, at 
tey vildu stuðla hansara víðskygda virksemi.

Hetta er ein dagtúrur frá morgni til myrkurs. Prísurin verður kunngjørdur í næstum.
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Ronda er ein lítil sermerktur býur í Malaga-provisinum, bygdur rættiliga dramatiskt á einum 
tindi snips við eina djúpa gjógv millum “nýggja” býarpartin frá 15. øld og gamla partin frá 
maurisku tíðini. Ferðslan millum býarpartarnar fer enn eftir teirri bergtakandi Puente Nuevo 
(nýggju brúnni). Hendan sonevnda nýggja grótbrúgvin stóð í gerð í 40 ár, áðrenn hon varð 
tikin í nýtslu í 1793.

Sjálvur Julius Caesar, keisari, lýsti fyri tveytúsund árum síðani Ronda sum bý. Staðsettur yvir 
gróðrarríkar dalir er hann ómetaliga stórfingin við sínum gomlu múrum, borgargrindum, 
urtagørðum, torgum og høggmyndum.

Eyðkendasti bygningurin er gitni tarvaringurin, Real Maestranza – ein hin elsti og vakrasti í 
øllum Spania. Hann varð reistur í 1785, teknaður av Jose Martin Aldehuela, sum eisini var 
arkitekturin, sum teknaði Puente Nuevo. Ronda verður mettur sum heimstaðurin hjá nútíðar 
tarvafikting. Upprunaliga vóru tarvafiktarar aðalsmenn á rossum, men í 1700-talinum komu 
fæloysingar sær eisini upp í hendan siðin. Í Ronda orðaðu víðagitnir tarvafiktarar nýggjar 
reglur fyri tarvafikting, har toreadorarnir standa heldur enn at sita á rossum. Teir nýttur eisini 
á fyrsta sinni ‘mulettuna’ – reyða kappan, sum í dag er ímyndin av tarvafikting.

Hetta er ein dagtúrur frá morgni til myrkurs. Prísurin verður kunngjørdur í næstum.

RONDA – ein perla í fjøllunum3

CORDOBA – fremsti býur Evropa

SIERRA NEVADA – skíðdagar
Sierra Nevada merkir »kavaklødd fjallarøð«. Navnið kann kennast løgið, tá Andalucía 

hevur hægsta heilárshitan í øllum Europa, og fjallarøðin er við Miðjarahavið, beint 
norðan fyri Costa del Sol. 

Forkláringin er sjálvandi, at Sierra Nevada er upp til 3,5 kilometrar oman fyri havið. 
Her finna vit sunnasta skíðstaðið í Europa, sum er eitt sera vælumtókt ferðamál. Sjálvt 
skíðresortið er bert umleið 45 minuttir við bili úr Granada. Tí er lagamanni hjá okkum 

at skipa fyri skíðdøgum, har vit koyra tykkum niðan í kavan um morgunin og 
omanaftur seinni á degnum.

Hetta er eitt sertilboð til tykkara, sum hava hug at standa á skíðum, sama um tit eru 
royndir íðkarar, ella um tit royna fyri fyrstu ferð. Tað ber eisini til at fáa frálæru frá 

professionellum instruktørum, sum tosa skandinaviskt. 

Tit kunnu tekna tykkum til skíðdagar (frá einum upp í fýra) undan fráferðini, ella tit 
kunnu melda til á staðnum, um pláss eru tá.
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Vit kunna um hotellini í næstum – men tey eru altíð 4-stjørnað!

Íroknað:
▪ flogferð Vágar-Granada t/r við mati 
▪ bussflutningur t/r
▪ gisting við morgundrekka
▪ sosial tiltøk
▪ hjálp og vegleiðing á staðnum
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