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Av: Jørgen Juel-Larsen

Tur til Madrid og Toledo

Mandag 10. oktober var vi 45 forventningsfulle even-
tyrere. Halvparten startet fra Klubben kl. 07.00 (det 
var tidlig, det), resten fra La Colina, med kurs for den 
store Madrid- og Toledo-turen. Første mål var AVE-
toget i Alicante. Etter å ha blitt sikkerhets klarert var 
det å ta plass i toget. Vi var for mange til én vogn, så 
vi ble fordelt med 7 i vogn 2, resten i vogn 1. For en 
opplevelse, å kjøre tog i 275 km i timen.

Det føltes som å suse i luften, ikke noe dong dong på 
skinnene.

 

Etter start kom Eva Garcia med servering av nydelig 
frokost. 

Vogn 1 fant ut at trallen inneholdt annet en fast føde, 
den ble ganske raskt tømt for alt av flytende føde. 

Vogn 2 kunne bare få se Cava, Hvitvin og Rødvin på 
bordene til de 38 medreisende, men så er vi noen 
som ikke inntar alkoholholdige drikker til frokost. 

Med tre stopp underveis var vi i Madrid på 2 ½ time, 
det var noe annet enn buss. Å holde samling på 43 
individualister, 

satte Torhild og meg på prøve. Etter litt leting fant vi 
vår buss

 

og var klar til rundtur i byen med guide Torhild. Hun 
hadde lest seg opp på de viktigste steder, 

slike som for eksempel Santiago Bernabeu, som jo 
er sentrum i livet til mange fotballfrelste mennesker. 

Etter å ha sett mange vakre parker og bygninger, var 
det å sjekke inn på vårt hotell Cortezo. 

Vi hadde eget landemerke, lett å finne hotellet, som 
lå meget sentralt til, ikke mange meterne fra Plaza 
Mayor og Puerto del Sol. Ettermiddagen var til egen 
disposisjon, med blant annet sen lunsj. Vi ble mange 
som samlet oss på en restaurant på Plaza Mayor, 
til stor glede for en meget fornøyd kelner, som villig 
skjenket vin - noen var mer frampå, og fikk mer enn 
andre, jeg nevner ingen navn. Jan? 
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Kl. 19.00 møttes vi i resepsjonen for samlet tur til 
kveldens restaurant, 

Las Cuevas de Luis Candelas.

Her hadde vi en deilig lammemiddag med rikelig til-
behør,

 

Arne er ikke vanskelig å be, og sannelig kom det flott 

musikk og sågar litt dans. 

Tirsdag formiddag kunne alle gjøre hva de ville, men 
kl. 12.00 var bussen klar til å ta oss til Chinchon, en 
liten time utenfor Madrid. En meget sjarmerende by, 
kjent for sin Anislikør og sine berømte trebalkonger 
på husene rund Plaza Mayor. Dessverre skulle det 
være tyrefekting noen dager senere, så hele plassen 
var okkupert av tyrefekterarenaen. Og det som er en 
meget sjarmerende plass, fikk ingen glede av å se. 

Vi hadde bestilt middag på en Michelin-omtalt res-
taurant, La Casa del Pregonero. Hele restauranten 
var til oss. Med flott oppstilling av bord i vifteform, 
maten var eksellent, 5 retter med tilbehør, dog for en-
kelte med et lite minus: fasanen, som var hovedrett, 
var ikke stekt nok. Så en del tallerkener måtte ut på 
kjøkkenet igjen, min var riktig stekt og var nydelig.

 

Vi var tilbake på hotellet i 18.00-tiden. Kvelden var 
til egen disposisjon, og den ble for mange tilbrakt på 
Plaza Mayor, med inntak av både flytende og fast 
føde.

Onsdag 12. oktober er Spanias nasjonaldag. Noen 
ville benytte dagen for seg selv. Vi andre reiste til 
San Lorenzo de El Escorial. Dette er en av Span-
ias viktigste og mest besøkte severdigheter. Det var 
opprinnelig et kongelig slott, men det er mange år 
siden. Klosteret er fortsatt i drift.

Kirken og det kongelig gravkammer var imponer-
ende. Det er imidlertid fullt opp så hva de gjør med 
eksisterende kongelige når den tid kommer, er det 
kanskje noen som vet. På veien ditt passerte vi De 
Falnes Dal, minnesmerket som Franco opprettet 
over de falne i borgerkrigen. Dessverre var været så 
dårlig at vi ikke så noen ting, selv om det gigantiske 
kors er på over 100 meter. 

Tilbake på hotellet, og ettermiddagen for oss selv. Ny 
samling i resepsjonen kl. 18.30 til festmiddag med 
Flamencoshow på De Corral de la Moreria. I tillegg 
til utsøkt mat fikk vi flott flamenco-opptreden med 
tre ivrige spillemenn og 6 dansere, dessverre bare 
én kvinne, men kanskje en del av selskapet likte de 
mange mannlige. Tiden går fort i godt selskap og med 
mange opplevelser. Det som er fint med våre lang-
turer er at mennesker finner sammen i grupper og 
hygger seg som bare det. Nye vennskap etableres, 
men det er også en del som holder sammen i egne 
og kjente grupper, og det er helt ok.

Nå er det blitt torsdag, en dag mange så fram til. To-
ledo var et av dagens mål. En knapp time i buss og vi 
så byen framfor oss, imponerende. Da Torhild og jeg 
gikk opp turen, fant vi fort ut at her trengte vi en lokal 
guide som kunne Toledo. 

Salome Sempere ventet på avtalt sted, et fyrverkeri 
av en kvinne. Hun behersket engelsk og Toledo 
meget godt, og demonstrerte det ved å sette i gang 
umiddelbart i et tempo som var imponerende. Av 
hensyn til alle deltagerne måtte jeg be henne re-
dusere hastigheten, da var hun lett å forstå. Hun 
kunne virkelig jobben sin, først kjørte vi rundt byen 
og så den fra yttersiden, med bymur, borg og en im-
ponerende katedral. 

Denne 
nydelige 
jenta falt 
jeg for.
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Dessverre var ikke katedralen på programmet, det er 
begrenset hva som rekkes på 3 timer. Men da kan jo 
den være verd et eget besøk en annen gang. 

Byrundturen brakte oss i kontakt med mye kultur

 

(Jan fant kirkerom med bar) både bygningsmessig 
og historisk. Vår guide «underholdt» oss med histo-
rie. Blant annet hadde Toledo vært spansk maktsent-
er, kongen bodde der. Da han bestemte å flytte til 
Madrid, ble mange med på turen og innbyggertallet 
ble kraftig redusert, og var på det minste ca. 20.000 
innbyggere, som nå har økt til ca. 90.000. 

Toledo er et av de viktigste sentre for europeisk mid-
delalderhistorie og kalles også byen med de tre kul-
turer. Her bor kristne, muslimer og jøder i full har-
moni. Maleren El Greco bodde også her. 
Byen er på UNESCO verdensarvliste og det kan man 
forstå, når man har vært der, helt sikkert et sted jeg 
vil tilbake til.

Programmet denne torsdagen var ikke slutt i Toledo. 
Turen gikk videre til Bodegas El Rejal, en middels 
stor bodega der det produseres under 100.000 flask-
er vin i året. Den er eid av en, på flere måter, stor 
advokat, som har meget god kunnskap om Norge. 
Han har jobbet med kontrakter i forbindelse med 
skipsbygging (fregattene) og oljeplattformer etc. Det 
er hans sønn, Daniel, som driver bodegaen.

Alle var etter hvert godt sultne. Vår kontakt, Ana 
(markedsansvarlig), hadde lagt alt til rette. Nydelig 
vin med tapas i solen, 

omgitt av en flott hage og oliventrær, etterfulgt av en 
nydelig lunsj bestående av fiskesuppe, langoustinoa.

 

Og for mange var kanskje desserten et av dagens 
høydepunkter - 3 forskjellige kaker hvor sjokoladeka-
ken vel tok prisen, virkelig kraftig stoff. Med godt drik-
ke til alle rettene steg stemningen fort. 

Da alle var vel forsynte samlet vi oss i bodegaen for 
prøvesmaking,

fem forskjellig viner skulle prøvesmakes. Daniel 
forklarte og hadde i alle fall én beundrende tilhører.

d

Nivået var fra ikke-drikkendes til godkjent og vel så 
det, hvilket medførte at en god del kjøpte tilsvarende 
vin, som vi drakk til maten. Etter hvert ble alle trette, 
mye tråkking i Toledo, sol, drikke og mat. Vi takket for 
oss til vertskapet, fant bussen og satte kursen mod 
Madrid, det var stille på den turen.

Men det varte kun til vi kom til hotellet, etterpå var det 
tur på byen. Selv om vi hadde spist godt, var enkelte 
nok sultne ut på kvelden, men jeg tror natten var vel-
dig ung da folket fant tilbake til hotellet.

Vel, siste natt på hotellet, som var av god standard. 
For enkelte var lydnivået på en nærliggende natt-
klubb ubehagelig høyt. Åse og Harald var godt trette 
en morgenen, men de andre kveldene stoppet musik-
ken kl. 23.00 og da var vel knapt noen på rommene. 

Etter utsjekk og en siste tur på byen, blant annet med 
besøk på et av mange skinkemuseer, 

var det bussavgang kl. 11.00 med kurs for Re-
tiroparken, som er nesten like viktig å besøke som 
Prado-museet. Jeg blir alltid imponert over den 
byarkitektur jeg ser rundt omkring i verden. Tenk at 
«noen», i dette tilfelle en spansk konge for mange 
hundre år siden, tenkte på åpne lunger i byen. Selv 
om den på det tidspunkt kun var for ham selv, har vi 
alle glede av den i dag. 
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Resepsjon og Booking
Alfaz del Sol Services S.L.
Plaza del Sol
03580 Alfaz del Pi (Alicante)

Mail: alfazdelsol@selvaagbolig.no

www.alfazdelsol.no

  Parkens eldste tre

 Kunstklippede trær

På våre turer, både dags- og langturer, har vi mange 
spreke deltagere, men et par av våre trofaste med-
lemmer imponerte på denne tur, de var med på alt, 
ikke noen klaging over tempo, alltid vennlige smil. 
Hvis alle eldre mennesker er som dere, blir jeg gjerne 
eldre enn nå.

Denne parken er meget vakker. Vi gikk på egenhånd 
rundt og så vakre skulpturer, det imponerende Krys-
tallpalasset 

med glasskunst som imponerte, og en kunstig anlagt 
innsjø.

Tiden nærmet seg avgang til Atocha-stasjonen og 
hurtigtoget til Alicante, men først var det å innta en 
lettere lunsj.

Allting har en ende. Noen har som kjent to. Det 
gjaldt også denne tur, bussen ventet på stasjonen 
og tok oss til Klubben og La Colina og den store 
avskjed med hverandre. 

Å tilrettelegge og gjennomføre en slik tur er egent-
lig ganske omfattende. Men når 43 utrolig positive 
VinoGastro-medlemmer har bestemt seg for å ha 
det gøy, oppleve noe nytt, og bidrar, så ble dette 
en fin opplevelse. Jeg vil takke hver enkelt for flott 
samvær. Torhild og jeg har jobbet med denne turen 
i ett år. Vi var sammen i Madrid for et år siden. 
I tillegg reiste hun til Madrid enda en gang for å 
få de siste detaljer på plass. Takk, Torhild, for et 
strålende samarbeide. 


