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Du trenger ikke dra på dyre charterturer nå
for å få sol og varme. Med rimelige direktefly
og leiebil er det lett å finne fram til reiseopplevelser på egen hånd helt sør i Spania.

PÅ LANDSBYGDA: Turismen langs Costa del Sol er velkjent.
Nå velger stadig flere å finne roen lenger inne i Spania.

Humlejentene
i Andalucía

VELKOMMEN: Grethe Wedul fra Stjørdal (til venstre) og Anette Langfeldt fra Kristiansand ønsker

To norske jenter
byr på Spanias
rimeligste og hyggeligste overnatting i et pensjonat
midt i hjertet av
Andalucía.
S PA N I A
Kirsten
Buzzi
kbu@dagbladet.no

John Terje
Pedersen, foto
jtp@dagbladet.no

ANDALUCIA (Dagbladet):
– Nei. Vi blir aldri rike av dette.
Anette Langfeldt, Kristiansand og
Grethe Wedul, Stjørdal, står ute
på den andalusiske landsbygda og
smiler oss velkommen.
De to byr på det som må være

FA K TA
www.humblebeehome.com
h Valle de Abdalajis,
h 60 km nordvest for Málaga og
20 km sørvest for Antequera.
noe av den rimeligste overnattingen i hele det sørlige Spania.
Antakelig også en av de aller
hjerteligste.
ET HJEM HJEMMEFRA var det vi
ville skape, sier de to norske jentene som driver pensjonatet HumbleBee Home midt i hjertet av
Andalucía.
Vi har kjørt i timevis mellom
Andalucias mange hvite landsbyer. Den ene landsbyen etter den
andre er så like, bare hvite hus og
terrakottafargede tak, til slutt må
vi kjøre noen lange ekstrarunder
før vi endelig ser skiltet på en
bakketopp:
HumbleBee Home. Sør for
antikkbyen Antequera, like rundt
svingen etter Valle de Abdalajis er
vi der.
Langt ute på den grønne lands-

bygda. To geiter står i en bakke og
breker. Et par syklister farer forbi.
En fotturist svinger seg sakte opp
en bakke.
Ellers er det helt stille.
UTROLIG NOK er vi mindre enn en
time fra turistbråket langs Costa
del Sol, Spanias største turistmaskin.
Dette skal de to norske jentene
leve av. 4 rom til utleie, kjøkken og
stue. Den lille hvitkalkede boligen
huset tidligere en stor spansk familie. Nå er det bygget ut med svømmebasseng, terrasse og utegrill.
Det tidligere geitefjøset er blitt til
Spanias minste selvbetjeningsbar.
– Vi ville skape oss et nytt liv,
ikke bli rike på godt og gull. Sier
Grethe Wedul.
Rike blir de garantert ikke. Med
en overnattingspris på under 300
kroner pr. natt.
TIL GJENGJELD FÅR både de og
gjestene ladet batteriene så det
holder.
Anette og Grethe brukte et år på
å reise jorda rundt, Asia, Sør-Amerika, Australia og New Zealand.

