
1. dag 
Danmark-Madrid 
Der flyves i dagens løb til Madrid 
og efter ankomst til byen finder 
du selv tage metroen eller en 
taxa til hotellet i centrum 
Overnatning:3* centralt 
beliggende hotel  
 
2. dag 
Madrid 
Madrid er en dejlig by at være 
turist i med en lang række af de 
store seværdigheder indenfor 
gåafstand.  
 
På ganske få minutter kan I b-
evæge jer fra de charmerende 
1600-tals kvarterer med små, 
snævre gader og beskedne 
bygninger til flot anlagte, brede 
hovedstrøg med imponerende 
herskabsvillaer og palæer. 

Byens travle centrum er Puerto 
Del Sol og herfra udgår gader i 
alle retninger som stråler i en sol. 
 
Gå en tur i de smalle, krogede 
gader i det helt gamle Madrid, 
gør et stop i en eller flere af de 
mange tapas-restauranter, hvor 
der er rig lejlighed til at få stillet 
sulten og slukket tørsten. 

Også på den smukke plads, Plaza 
Mayor er der vadesteder i rigt 
mål. Indtag alt efter tempera-
ment en kop espresso, et glas vin 
eller en kold cerveza på en af de 
mange fortovsrestauranter, mens 
I betragter de prægtige 1700-tals 
bygninger, der omkranser plad-
sen. 

Husk også fodboldarenaen, en 
oplevelse de fleste vil finde 
interessant. 

Også indendørs er der meget at 
se. En tur rundt i det impon-
erende kongeslot bør i også 
sætte tid af til. 

Og naturligvis skal du på Prado 
museet se den imponerende 
samling malerier af mestre som 
El Greco, Velasquez og Goya. 

På Museo Thyssen-Bornemisza 
kan du få en kronologisk 
gennemgang af 600 års kunst-
historie og på Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia udstil-
les dette århundredes spanske 

malere såsom Miró, Dali og ikke 
mindst Picasso. 
Overnatning:3* centralt 
beliggende hotel  
 
3. dag 
Madrid-Cuenca (ca. 170 km) 
I dag afhenter I jeres bil i luft-
havnen, og er klar til at begynde 
turen. 

Efter godt et par timers kørsel 
når du frem til Cuenca, hvor især 

den gamle bydel er interessant.  
 
På klippetoppen højt hævet over 
Huecar-kløften, hvor floden af 
samme navn løber, ligger den 
næsten uindtagelige by. 

Her finder du Casas Colgadas, de 
hængende huse, der som svale-
reder nærmest er klistret på klip-
pen. 

En dejlig restaurant og et meget 
flot museum for abstrakt kunst 
finder I der men ellers er stadig 
benyttes til beboelse.  
 
Af andre seværdigheder kan 
nævnes domkirken og det 
arkæologiske museum. 

En smal hængebro, der er 

udspændt over den dybe 
Huécarkløft fører til Parador de 
Cuenca, et tidligere kloster, hvor 
jeres hotel formentligt ligger 

Blot en lille times kørsel fra 
Cuenca kan du opleve Den 
Fortryllede By, La Ciudad 
Encantada - et område med de 
mest fantastiske naturskabte 
klippeformationer, der ligner 
trolde, fabeldyr og store skibe. 

På vej hertil bør du gøre holdt 
ved Djævelens Vindue, Ventano 
del Diablo og nyde udsigten over 
Jucar-slugtens imponerende 
landskab. Denne lille afstikker 
kan passes ind i programmet på 
vej fra Madrid.  
Overnatning: 3-4* hotel med 
central beliggenhed. 

4. dag 
Cuence - Toledo (ca. 200 km) 
Det første af dagen kan bruges til 
at udforske Cuencas gamle bydel 
inden turen går videre mod 
Toledo en tur på knap 200 km. 

Da I nu befinder jer på den 

spanske højslette, Castilla-La 
Mancha, der jo er Don Quijotes 
hjemstavn, kan I ikke komme 
udenom de karakteristiske 
vindmøller – dem må I bare se.  

Du finder dem flere steder for 
eksempel ved byen Mota del 
Cuervo, som snildt kan opleves 
på vej til Toledo. 
Overnatning:3* hotel med 
central beliggenhed 

5. dag 
Toledo 
I Toledo snor små brostensbe-
lagte gader og stræder sig i ét 
virvar gennem byen, så fornuftigt 
fodtøj kan absolut anbefales. 

Toledo er kendt som byen med 
de 3 kulturer – et navn der refe-
rer til den kristne, jødiske og isla-
miske kultur, der alle har sat 
markante spor i byens paladser, 
klostre og synagoger. 

Maleren El Greco boede her i 39 
år og hans malerier ses i flere 
kirker og klostre og naturligvis på 
El Greco-museet. 

Blandt de største seværdigheder 
hører den over 500 år gamle 
imponerende katedral, og ikke 
mindst Alcazar-fæstningen hvor 
600 kvinder og børn overlevede 2 
måneders belejring under Den 
Spanske Borgerkrig –trængslerne 
kan i dag opleves på fæstningens 
bevægende museum. 

Er I stemning til at opleve noget 
mere af La Mancha-sletten, er 
der indenfor en afstand af 50 km 
fra Toledo masser af små, char-
merende byer, fine slotte, uende-
lige olivenmarker og mulighed for 

at opleve flere af de typiske 
“Quijotiske” vindmøller. 
Overnatning:3* hotel med 
central beliggenhed 

6. dag 
Toledo – Segovia 
 (ca. 220 km.) 
Fra Castilla-La Mancha bevæger I 
jer knap 150 km gennem det 
smukke landskab vest for Madrid 
ind i regionen Castilla y Leon - op 
i Gredos Sierra-bjergkæden, hvor 
Avila, der ligger i over 1.100 
meters højde og dermed er en af 
Spaniens højst beliggende byer, 

befinder sig.  
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Her mødes du af et enestående 
syn – en over 2.5 km lang og 3 
meter tyk bymur med 9 byporte 
og 88 fæstningstårne – jo, der 
blev passet godt på indbyggerne 
her i provinshovedstaden, hvis 
berømte datter, Den Hellige 
Teresa, oprettede en lang række 
karmeliterklostre.  

I bør sætte et par timer af til en 
tur rundt i byen, der af Unesco er 
fredet som World Heritage. 

Efter yderligere en god times 
kørsel er I fremme i Segovia. 
Overnatning:3* hotel med 
central beliggenhed 

7. dag 
Segovia 
Segovia ligger på en klippefor-
højning og ligner et forstenet skib 
med den imponerende Alcazar-
fæstning som forstavn og kate-
dralens tårne som master. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byens største seværdighed er 
den romerske akvædukt og 
Alcazar-fæstningen bør bestemt 
besøges.  
 
Også her i byen er praktisk fodtøj 
nærmest uundværligt, for byen 
skal opleves til fods, og det er en 
eventyrlig oplevelse at bevæge 
sig rundt i den brogede blanding 
af smukke kirker, hyggelige 
pladser og snævre gader. 
Overnatning:3* hotel med 
central beliggenhed 

8. dag 
Segovia - Madrid 
I er nu om ikke helt, så næsten, 
nået rundt om Madrid og turen 
lakker mod enden. 

Inden I afleverer bilen og flyver 
hjem, bør I på vej fra Segovia til 
Madrid gøre et stop i El Escorial.  
 
Her finder I hvad spanierne selv 
kalder verdens 8. vidunder – et  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slot så stort, at det bliver betrag-
tet som en by, som den dybt 
religiøse Kong Felipe den 2. i 
1500-tallet lod opføre som tak til 
Vorherre for en sejr over 
franskmændene. 

Hele herligheden rummer 
kongens palads, private kloster 
og gravkammer samt en katedral 
og boliger til både tyende og 
embedsmænd. Absolut en værdig 
afslutning på mange dages store 
oplevelser. 

De sidste 50 km til Madrid er 
hurtig tilbagelagt og bilen 
afleveres i lufthavnen inden 
flyafgang. 

Turen kan forlænges med ekstra 
dage undervejs eller i Madrid. 

 

 

 

 


