
1. dag 
Danmark-Madrid 
Der er afgang fra Kastrup eller 
Billund til Madrid. 
 
Efter ankomsten til lufthavnen, 
hente den lejede bil og køre til 
hotellet. 
 
Hotellet ligger central for de 
første oplevelser i Madrid 
Overnatning; 3-4* hotel 
centralt i Madrid 

2. dag  

Madrid–Palencia 
(270 km)  
Efter morgenmaden kører I de 
ca. 3 timer til Palencia. 

Efter indkvarteringen på hotellet 
er det tid til at gå på opdagelse i 
byen. 
Overnatning: 3-4* hotel 
centralt i Palencia 

3. dag 
Palencia 
Efter morgenmaden bør I gå 
opdagelse og besøge f.eks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedralen og muset, begge af 
stor historisk og kunstnerisk 
interesse. 
 
Museet rummer El Greco’s maleri 
af Sankt Sebastian, ligesom 
arbejder af Mateo Cerezo og 
Alejo de Vahia. 

Det næste besøg bør være i det 
Episkopale Palads, som rummer 
arbejder af mange lokale kunst-
nere som Berrugnete, Juan de 

Flandes, Felipe Vigarny og Alejo 
de Vahia, ligesom romanske 
døbefonde, alterstykker og guld 
og sølv ting. 
Overnatning: 3-4* hotel 
centralt i Palencia 

4. dag 
Patricia 
(270 km) 
Oplev omegnen eller endnu en 
dag i den dejlige by eller besøge 
de mange små byer i omegnen 
Overnatning: 3-4* hotel 
centralt i Palencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. dag 
Palencia - Madrid 
Efter morgenmaden på hotellet 
går det retur til Madrid, hvor I 
finder jeres centralt beliggende 
hotel. 
Overnatning; 3-4* hotel 
centralt i Madrid 

6. dag 
Madrid 
Efter morgenmaden er der meget 
du endnu ikke har set er og er 

det torsdag er der gratis adgang 
for EU borgere til slottet. (husk 
pas). 
Overnatning; 3-4* hotel 
centralt i Madrid 

6. dag 
Madrid-Danmark 
Efter morgenmaden gå det i løbet 
af dagen til lufthavn, hvor bilen 
afleveres hvor du flyver retur til 
Danmark 

Bilen kan hentes og afleveres i 
lufthavnen eller hentes og 
afleveres i byen, der er dog ikke 
den store forskel i prisen selvom 
det kan spares et par dage. 

 

 

 

 

SPANIEN – KØR SELV – ROMERTIDEN 

 


