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Andalucía
Region i Spania.
Innbyggere: Ca. 8 millioner
Språk: Spansk
Valuta: Euro
Reise dit: SAS har direkteruter fra Oslo til Málaga og
Sevilla. Norwegian flyr
direkte fra Oslo, Bergen,
Stavanger, Trondheim
og Rygge.

SPANIA

Córdoba

Sevilla
Antequera
Jerez
Cádiz
Atlanterhavet

Tangier

UTSNITT
Granada

Málaga

HumbleBee Home
Gibraltar (Storbritannia)
Ceuta (Spania)

MAROKKO

20©08

Middelhavet
50 km

GRAFIKK

10 TING Å GJØRE

1. Sevilla. Katedralen og klokketårnet La Giralda,
gamlebyen og uteliv.
2. Granada. Alhambra-borgen og sommerpalasset
Generalife.
3. Córdoba. Moskeen La Mesquita, verdens tredje største,
med en katedral i midten.
4. Ronda. Bygget på en klippe over Tajo-kløften,
og Spanias første tyrefekterarena Real Maestranza.
5. Málaga. Picassomuseet og Gibralfaro-borgen.
Bra uteliv.
6. Costa del Sol. Fra appelsintorget i Marbella, luksushavna i
Puerto Banus, stranda i Fuengirola til utelivet i feriebyen
Torremolinos som er Solkystens hotteste.
7. Sierra Nevada. Europas nesthøyeste fjellkjede, (etter Alpene)
8. Jerez de la Frontera. Sherry, hestefestivaler og flamenco.
9. Cádiz. Katedralen med den forgylte kuppelen
i Europas eldste by.
10. Tarifa. Vindsurfing og uteliv på Europas sørligste punkt.
KJEKT Å VITE

Området rundt Valle de Abdalajis byr på mange aktiviteter.
El Chorro. En av Sør-Spanias mest kjente klatreområder, også fint
for fotturer.
El Torcal. Fjellområde med kalksteinsformasjoner og merket
turløype med utsikt til kysten.
Antequera. By fra 2000 år f. Kr med kirker, klostre og shopping.
Laguna de Fuente de Piedra. En av Europas to hekkeplasser for
flamingoer.
Álora. Liten andalusisk landsby med flamencofestival.
Sykkelturer. Merkede sykkelruter med varierende lengde, høydeprofil og vanskelighetsgrad.

+
–

OVERRASKELSEN: Det er lett å finne ruteflybilletter til
Málaga. Og enkelt å reise omkring i Andalucía på egen
hånd med leiebil.
SKUFFELSEN: Det kan bli meget varmt i august måned.

NYTTIG PÅ NETT: www.tourspain.no

gjester velkomne til pensjonatet HumbleBee Home midt ute på den andalusiske landsbygda i Sør-Spania.

annen time fra turistbyen Ronda og
ler på fyller snart
Cordoba, eller halvannen time dien hel vegg.
rekte fra flyplassen i Málaga, er det
Det rareste vi
nok å se på for dem som vil leie bil
har fått er bleier
og reise rundt på egen hånd.
med humler på,
– Vi har hatt mange barnefamilier
humrer Grethe.
Gjester kommer
her, særlig for aleneforeldre er det
gjerne tilbake til
fint å kunne få litt voksentid samhumlepensjonatet
men med andre gjester, forteller
midt ute på landsAnette mens hun står på kjøkkenet
bygda. Her er det
og steker fisk.
Jentene spiser gjerne frokost og
flotte turområder
middag sammen med gjestene ved
for fot- og sykkelPÅ BAR: La Cabra, Spanias minste selvbedet store langbordet i stua.
turer. El Chorro, et
tjeningsbar i et tidligere geitefjøs.
Lunsjtid er folk gjerne ute på tur.
av Spanias beste
– Vår erfaring er at unger ikke
klatreområder ligger
Etter det var det ikke lenger så
nødvendigvis vil at det skal skje noe
ikke langt unna. HumbleBee Hoaktuelt å flytte hjem til Norge.
hele tiden. Mange vil bare kose seg
me har vært omtalt på reisesiden i
og slappe av her, forteller Anette.
den britiske avisa The Observer.
SÅ FANT DE humblebolet i AnSjøl har de også funnet roen i
dalucía.
HUMBLEBEE HOME ligger midt i
Andalucía.
Spesielt mange humler er det
smørøyet for Andalucias mange
– Reiser dere ofte hjem til Norge?
ikke der.
severdigheter. To timer fra Sevil– Dette er hjemmet vårt nå.
– Vi måtte finne på et spesielt
la eller to timer fra timer fra
Reiser vi Norge er det bare på
navn, sier Anette, tidligere data- Granada den andre veien. Halvbesøk.
konsulent. Humble betyr også
REISETIPS.NO
enkel og ydmyk.
Nå sender pensjonatgjestene
humlesuvenirer til pensjonatet.
Har du opplevd, sett eller spist noe spennende i Andalucía?
Klokker, servietter, lysestaker,
Del dine tips på reisetips.no
kaffekopper, dekorert med hum-

