
Avreise: Kl  09.00 fra Den Norske Klubben og fra La Colina kl. 09.15. 
Beregnet hjemkomst ca. kl. 18.30—19.00 

Dagstur til 
Almansa og 

Bodegas Rodriguez de Vera 
Vi besøker byen Almansa med Museo Batalla de Almansa, og borgen. 

Deretter besøker vi våre venner Rodriguez de Vera, og smaker på bo-
degaens 4 viner (1 hvit og 3 røde), før vi spiser en god og hjemmela-

get lunsj, selvsagt med husets hvite eller røde vin til. 

Dato: tirsdag 25. november 2014 Kl. 09.00 

Program 
Vi starter fra Klubben kl. 09.00, og fra La Colina 09.15. Deretter ankommer vi Almansa 
ca kl. 11.00, der vi skal besøke det historiske museet og borgen. På museet får vi høre 
om Slaget ved Almansa, et av de viktigste slagene i den Spanske Arvefølgekrigen, og 
som var av stor betydning for maktbalansen i hele Europa! Frankrike og Spania, som 

støttet Felipe V, kjempet mot allierte styrker fra England, Portugal og de Forente Neder-
landene, som støttet den tyske tronfølgeren Karl VI. Oppe på borgen kan vi faktisk skue 

utover selve den historiske slagmarken! 

Deretter kjører vi en halvtimes tid videre til Bodegas Rodriguez de Vera, der vi, i famili-
ens private Jaktrom og storstue, smaker på bodegaens viner (1 hvit og 3 røde). Så får vi 
en meget god og hjemmelaget lunsj akkompagnert av bodegaens røde (eller hvite) vin.  

Det blir selvsagt anledning til å kjøpe viner! NB! Ta med kontanter!! 

Den Norske Klubbens Bestillings/avbestillingsregler for turer i klubbens og aktivitetsgruppers regi:  

VinoGastro Dagsturer: 

Man må være medlem av VinoGastro for deltagelse. Medlemmer av DNKCB har fortrinnsrett ved påmelding. 

Ved påmelding betales turens kostnad. Du strykes av listene hvis avtalt betalingstidspunkt overskrides.  

Tilbakebetaling kan ikke påregnes når turen er besluttet bestilt/gjennomført. 

Alle reiser på eget ansvar. Husk å ha med Europeisk Helsetrygdkort/Reiseforsikring/Sykeforsikring 

Pris for turen: Euro 55,00 for medlemmer av DNKCB, andre: Euro 65,00 

Påmelding og betaling (kontant!) på VinoGastro-møtet tirsdag d. 18. oktober. 


