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Introduktion

Introduktion

Velkommen
Middelhavsøen Mallorca tiltrækker mange besøgende 
med sit milde klima og vidunderlige strande.

På samme tid kan man finde spændende 
bygningsværker fra både øens romerske og arabiske 
tid samt betagende natur som bjerglandskaber og 
drypstenshuler.

Mallorcas mange aktiviteter for turister er med til at 
gøre opholdet både sjovt og spændende. Man er altid 
tæt på moderne faciliteter og på samme tid 
traditionel mallorcansk kultur. 

Historisk overblik 
Det vides ikke nøjagtigt, hvornår Mallorca blev bosat, 
men der er spor fra tidlige huleboere tilbage til 1000 
f.Kr.

Det er dog sikkert, at fønikiske og græske handlende 
slog sig ned på de Baleariske Øer, herunder Mallorca. 
Nogle af de tidligste bosættere var ifølge sagnet de 
såkaldte slyngekastere, og det er muligvis herfra, 
øgruppen har fået sit navn. Ballein betyder 
slyngekaster på græsk.  

I den anden puniske krig støttede Mallorca Karthago 
i kampen mod Rom. Resultatet blev dog, at 
Romerriget i 123 havde erobret Mallorca.  

Romerne begyndte at bygge veje og anlægge nye 
byer, og de indførte kristendommen på Mallorca.  
Efter Romerrigets nedgang og opløsning kom 
Mallorca efter en tid under de arabiske maurere, der 
herskede fra emiratet i Cordoba.  

Det blev til 300 års arabisk styre på Mallorca. I 
denne periode skete en vis økonomisk udvikling, 
men de løbende spændinger mellem kristne og 
muslimer skabte også periodiske nedture. Generelt 

var handel og landbrug i opblomstring grundet en 
strategisk god position ved havet mellem Spanien 
og Afrika.

I begyndelsen af 1200-tallet blev nogle af kong 
Jaume I af Aragonien og Cataloniens skibe røvet af 
emiren af Mallorcas folk. Det fik i 1229 kong Jaume 
I til at erobre øen og oprette det selvstændige 
kongerige Mallorca. I kampene blev mange af øens 
arabiske bygningsværker ødelagt. Andre blev 
ødelagt efter krigen som symbol på, at de nye 
magthavere var kristne. Her findes dog fortsat 
arabiske byggerier, fx fæstningsanlæg og Palmas 
arabiske bade.  

Kong Jaume I’s politiske reformer skabte en 
opblomstring i det nye kongerige. Bl.a. gav han 
jøderne friere rettigheder og lempede skatterne på 
handelen, der hastigt udviklede sig.  

Ved kong Jaume I’s død blev hans rige opdelt, så 
begge hans sønner kunne overtage en del af 
landområdet. Pedro fik overdraget Aragonien, 
Catalonien og Valencia, mens Montpellier, 
Roussillon og de Baleariske Øer faldt under Jaume 
II, der var ny regent.  

Mallorcas positive udvikling fortsatte under både 
Jaume II og hans efterfølger Jaume III, der blev den 
sidste mallorcanske konge.

Fra det spanske fastland ville Pedro IV have del i 
den blomstrende økonomi på Mallorca, og hans 
styrker invaderede øen i 1349.

Den spanske erobring af Mallorca var starten på en 
lang nedtur for øen. Tiden med selvstændighed og 
dermed meget frie handelsmæssige rettigheder blev 
afløst af regenter, der søgte af stimulere udviklingen 
i Aragonien på fastlandet.  

Da forbindelser med Amerika var blevet etableret, 
efter Christoffer Columbus’ rejser, fik Mallorca 
forbud mod at deltage i denne nye handelsmulighed, 
og det bevirkede en tydelig økonomisk nedgang.  
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Introduktion

1500-tallet var en tid med civile uroligheder. Der 
forekom også, på inkvisitionens foranledning, en del 
henrettelser af jødiske indbyggere, og endelig 
forekom der stigende trusler fra det stadigt styrkede 
Osmanniske Rige.  

Stagnationen fortsatte ind i 1600-tallet, hvor der ud 
over økonomisk stilstand forekom pestepidemier, 
der dræbte tusinder af øens indbyggere.  

Under Napoleonskrigene omkring 1800 var der 
mange catalanere, der flygtede til Mallorca, der også 
hørte til den catalanske kultur og sproggruppe (selv 
om spansk var blevet indført i 1700-tallet). Efter en 
årrække med tørke og deraf følgende hungersnød 
udvandrede mange af øens indbyggere til Amerika.  

1800-tallet blev dog efter mange århundreders 
stagnation startskuddet til en positiv tid for 
Mallorcas økonomi. Landbruget blev bedre, der 
blev bygget jernbaner, og kommunikationen med 
det spanske fastland blev kraftigt udbygget. 
Catalansk sprog og kultur fik herefter en ny æra på 
Mallorca.

I midten af 1900-tallet begyndte for alvor Mallorcas 
økonomiske boom. Det skyldtes turismen, der tog 
fart fra 1955, og i dag udgør øgruppen en af de 
mest velstående dele af Spanien. Fra 1983 blev de 
Baleariske Øer en provins med regionalt selvstyre.  
Palma de Mallorca er hovedstaden. 

Storbyferie i Barcelona, Madrid m.fl.

fra kr. 1.380,- pr. pers.

Check altid flyprisen på:

Vi sammenligner prisen på mere end 430 flyselskaber

++ +

http://onlibri.dk/link.axd?id=0b03734a-e9e0-496a-805f-8b118f8ad07a
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Dag 1: Palma de Mallorca 

1. Llotja (Plaça de la Llotja)  

Den gamle handelsbørs fra 1400-tallet er bygget i 
fornem gotisk stil. Bag den smukke facade ligger 
børssalen med sine fine snoede søjler og hvælvede 
lofter.

Ved siden af Llotja ligger 1600-talsbygningen, 
Consulado de Mar (Passeig Sagrera), der i dag 
rummer den lokale regering.  

2. Porte de la Gavella de la Sal 

Den gamle portal er en af de bevarede porte i den 
gamle arabiske bymur.  

3. Almudaina-paladset  
(Calle Palau Reial)  

Det smukke Almudaina-palads er den spanske 
konges officielle residens på Mallorca. Samtidigt 
huser det de Baleariske Øers militærkommando.  

Paladsets byggestil er gotisk, men tydeligt maurisk 
inspireret, og det har da også været sæde for de 
mauriske konger under deres styre af Mallorca. 
Senere har det huset andre konger, bl.a. Jaime II i 
1300tallet.

Ved et af paladsets tårne er der en bronzeskulptur 
af ærkeenglen Gabriel. Indvendigt kan man nyde de 
smukke sale, der primært er indrettet i gotisk stil og 
renæssancestil.  

4. Catedral de Seu (Plaça Almoina) 

Palma de Mallorcas imponerende katedral er opført 
fra 1230 og først færdiggjort i 1587.

Den mallorcanske konge Jaime I lod grundstenen til 
den kristne katedral lægge på netop det sted, hvor 
de tidligere herskere, araberne, havde bygget deres 
hovedmoské i byen.  

Byggestilen er gotisk, men grundet den lange 
byggeperiode har også senere stilarter haft en vis 
indflydelse på det endelige resultat. Katedralens 
mægtige dimensioner gør den synlig fra mange 
steder i byen.  

Katedralen har forskellige indgange. Hoved-
indgangen er den nygotiske l’Almoina-portal. Ud 
mod havet ser man den smukke Mirador-portal, der 
er et fornemt eksempel på spansk gotik. Mod vest 
ligger Major-portalen, der er i renæssancestil.  

Dag 1: Palma de Mallorca
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I klokketårnet hænger i alt ni klokker, bl.a. den 5 ton 
tunge N’Eloi-klokke, der kan høres over store dele 
af Palma de Mallorca.  

Kirkens indre er 6.600 m2 og har tre skibe, hvoraf 
det midterste hører til blandt verdens højeste. 
Interiøret er blevet ændret løbende gennem kirkens 
historie.  

Det store rosettevindue måler 11 meter i diameter, 
og det er tegnet af Antonio Gaudi, der også står bag 
kirkens øvrige rosetter og store dekorative vinduer. 
Hans værker kom til ved restaureringen af kirken, 
som han ledte 1903-1914.

Der er 18 kapeller i de to sideskibe. Det mest 
interessante er også kirkens ældste, la Trinitat-
kapellet, der er opført i mudejarstil. Her ligger to af 
Mallorcas konger, Jaime II og Jaime III, begravet.
På det indrettede Museo Catedralico udstilles 
forskellige kirkelige kunstværker og historiske 
genstande. Specielt interessante er effekterne fra 
gotikken, renæssancen og den mujedarianske periode.  

5. Museo Diocesan/Palau Episcopal 
(Calle Mirador 5)  

I Palma de Mallorcas bispepalæ, der ligger ved byens 
domkirke, udstilles en række kunstværker, der 
primært er fra 1300-1500-tallet.

Man kan opleve en masse forskellige kunstformer og 
–håndværk, bl.a. malerier, skulpturer og keramik.  

6. Parc de la Mar  

Denne smukt beliggende park har Middelhavet til 
den ene side og Palma de Mallorcas skyline med den 
markante katedral til den anden. Parken er anlagt i 
midten af 1980’erne.  

Parken er meget hyggelig at gå i, og husenes 
spejlinger i den anlagte sø viser byen fra en ny side.  
Der er forskellig kunst i parken, bl.a. et værk af Joan 
Miró, en skulpturgruppe af Josep Guinovart og 
Llorenc Rossellós bronzefigur, der viser en typisk 
balearisk slyngekaster (der ifølge et sagn udgjorde 
øgruppens første befolkning).  

Efter mørkets frembrud ses den smukt illuminerede 
katedral meget fint herfra. Palma de Mallorcas 
gamle forsvarsværker, bymurene, blev opført under 
byens arabiske tid. Man kan se rester af de 1000 år 
gamle mure flere steder, bedst ved Parc de Mar.  

7. Baños Árabes (Calle Can Serra 7)  

Palma de Mallorcas arabiske bade er blandt de få 
tilbageværende arabiske bygningsværker i byen. 
Stilen og naturligvis selve badet er interessant.  

8. Museo de Mallorca
(Calle de Portella 5)  

På det man kan kalde Mallorcas Nationalmuseum 
skildres øens historie gennem en række fine 
arkæologiske fund fra oldtiden over den romerske 
og mauriske tid til dagens moderne Spanien.  

Museet har også en afdeling for diverse kunstværker 
fra og af øens kunstnere. Specielt er udstillingen af 
gotisk kunst spændende.  

Selve museumsbygningen er også interessant. Det 
er et mallorcansk palæ, Ca la Gran Cristiana, der er 
opført i 1634.  

Dag 1: Palma de Mallorca
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9. Barrio Antiguo Barrio Antiguo er Palma de Mallorcas gamle bydel, 
hvor de mange stemningsfulde gader indbyder til en 
oplevelsesrig slentretur.  

Hele området er en seværdighed. Af specielle 
bygninger kan man se den romerske bue, Arco 
Romano, og det typisk mallorcanske palæ Palacio 
can Oleza (Calle Morey 33).  

Byens gamle jødiske kvarter lå rundt om Calle de 
Plateria. På pladsen, hvor Montesión-kirken ligger, 
lå tidligere den jødiske synagoge. Montesión-kirken 
(Montisión 22) er en jesuitterkirke, hvis barokportal 
og interiør er et kik værd. 

Dag 1: Palma de Mallorca
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Dag 2: Palma de Mallorca 

10. Museo Krekovic  
(Calle Ciutat de Querétaro 3)  

I det lille Krekovic-museums tre udstillingssale kan 
man se mere end 100 forskellige tekstiler fra den 
tidlige sydamerikanske inkaperiode og fra selve 
Inkarigets højdepunkt.

11. Iglesia de San Francisco  
(Plaça San Francisco)  

San Francisco-kirken er en af byens gamle kirker. 
Stilen er gotisk, og bl.a. korsgangen er meget 
seværdig.

Kirkens portal er udført af Francisco Herrera, og 
indvendigt kan man se sarkofagen med 
middelalderfilosoffen og teologen Ramón Llull.  
Kirkens tilhørende kloster er grundlagt i 1300-tallet.  

12. Iglesia de Santa Eulália  
(Plaça Santa Eulália)  

Palma de Mallorcas Santa Eulália-kirke er en af 
byens ældste kirker. Den er opført i 1200-tallet som 
den første efter Kong Jaimes tiltræden.  

13. Ayuntamiento (Plaça de Cort) 

Dag 2: Palma de Mallorca

DANSK FRI FERIE
www.friferie.dk

Ferieboliger & Luksuscamping
Størst udvalg i Spanien

- med Prisgaranti!

http://onlibri.dk/link.axd?id=2d312cee-a95c-4058-b051-0004c80a5176
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Ayuntamiento er byens rådhus. Bygningen er fra 
1600-tallet og er opført i barokstil. Indenfor i 
rådhussalen hænger portrætter af historiske 
mallorcanske personer.  

14. Plaça Mayor

Placa Mayor er Palma de Mallorcas centrale plads. Dens 
anlæggelse er inspireret af Plaza Mayor i Madrid.  

I området omkring Placa Mayor er der mange 
spændende gamle gader, og det er også et godt 
udgangspunkt for indkøb og restaurantbesøg.

15. Iglesia de Sant Miquel  

Sant Miguel-kirken var oprindeligt en gotisk 1300-
talskirke. I 1600-tallet blev den rekonstrueret i den 
nuværende barokke stil.  

16. Museet for moderne spansk 
kunst/Museu d’Art Espanyol 
Contemporani (Sant Miquel 11)  

Palma de Mallorcas museum for moderne spansk 
kunst ligger i et 1700-talspalæ i typisk regional stil. 
Bygningen er renoveret til museumsformålet.  
På museet kan man opleve spansk kunst fra 1900-
tallet til i dag. Her er en spændende permanent 
samling, og her afholdes også skiftende udstillinger.  

17. Plaça d’Espanya

På den store Espanya-plads står centralt et 
monument for den første mallorcanske konge, 
Jaume I.

Det er også her på pladsen, Palma de Mallorcas 
banegård ligger. Særlig interessant er køreturen med 
den historiske og meget smukt anlagte jernbane fra 
1912, der kører de 27 km til Sóller.

18. La Rambla  

Den smukke allé, La Rambla, er en af Palma de 
Mallorcas hovedgader. Indtil 1600-tallet var gaden en 
af byens vandveje.  

19. Teatro Principal  
(Calle de la Riera 2)  

Palma de Mallorcas teater er bygget i klassicistisk 
stil i 1800-tallet, og her er hele sæsonen igennem 
både opera, koncerter og skuespil.  

20. Gran Hotel (Placa Weyler 3)  

Det nyrenoverede Gran Hotel er et meget fornemt 
eksempel på spansk art nouveau-byggeri.  
Hotellet blev opført i 1902 af den catalanske 
arkitekt Doménech i Montaner. I bygningen er 
kulturcentret Caixa de Barcelona nu indrettet. Her 
er bl.a. udstillet Barcelona-kunstneren Anglada 
Camarasas værker.  

21. Sant Pere  

I kvarteret Sant Pere var det tidligere kun byens 
fiskere, der holdt til, men efter en større renovering 
er det nu en meget interessant bydel at tage en 
vandretur i.
Den runde slotsgård er anlæggets centrale del. 
Herfra kan man komme ind til museet, der skildrer 
Palma de Mallorcas historie samt de gamle rum, 
såsom tronsalen, Skt. Markus-kapellet og 
Jovellanos-salen.  

22. Paseo Maritimo  
(Passeig Gabriel Roca) 

Palma de Mallorcas 3 km lange strandpromenade er 
byens mondæne gade, der med sine palmer er 
meget smuk.

Dag 2: Palma de Mallorca
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23. Castillo de Bellver  
(Camilo José Cela 17) 

112 meter over Palma de Mallorca ligger Bellver-
slottet, der er grundlagt af Jaime II i 1300-tallet som 
de mallorcanske kongers sommerresidens samt som 
forsvar af byen.  

Slottet er meget spændende at besøge. Her er en 
fantastisk udsigt over byen og havet, og samtidigt er 
det et af Spaniens flotteste eksempler på den 
middelshavsgotiske militærarkitektur.  

Slottets cirkulære opbygning er enestående i 
Spanien. Der er bygget tre tårne og et magasin, der 
er 33 meter højt.

På slottets bymuseum kan man hovedsageligt se de 
interessante fund fra byens romerske, arabiske og 
middelalderlige perioder.  

Dag 2: Palma de Mallorca

Altid billigste flybilletter til 
Spanien

Check altid flyprisen på:

Vi sammenligner prisen på mere end 430 flyselskaber

http://onlibri.dk/link.axd?id=0b03734a-e9e0-496a-805f-8b118f8ad07a
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24. Pilar og Joan Miró-
museet/Fundació Pilar i Joan Miró 
(Calle Joan de Saridakis 29)  

Det spændende museum er indrettet ved stedet, 
hvor den kendte kunstner Joan Miró arbejdede sine 
sidste år.

Museet udstiller permanent en række af Mirós kunstværker 
samt skiftende udstillinger med andre kunstnere.  

Uden for museet kan man besøge selve det studio, 
hvor Miró arbejdede. 

Dag 2: Palma de Mallorca
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Dag 3: Mallorca 

25. Santa Ponça (20 km V) 

Santa Ponça er et historisk sted for Mallorcas 
indbyggere. Det var her, den kristne Jaime I gik i 
land i forbindelse med hans magtovertagelse fra de 
regerende arabere.  

Området er naturskønt og et stop værd, hvis man er 
på denne del af Mallorca.

26. Andratx (27 km V) 

I byen Andratx, der ligger smukt i en frodig dal, kan 
man se den gamle fæstningsborg Son Mas og byens 
gotiske kirke.  

Desuden er her en kunstudstilling, Centro Cultural 
Andratx, der er et museum indrettet i en typisk 
mallorcansk bygning.  

Ud for kysten, vest for Andratx, ses øen Sa 
Dragonera, der er udlagt som naturpark for 
øgruppens dyre- og planteliv.  

27. Banyalbufar (25 km NV) 

Denne by er speciel pga. sine terrasser, der er anlagt 
til dyrkningsformål. Byens terrasser og beliggenhed 
ned til kysten gør, at gaderne er smalle og stejle.  

28. Valldemossa (20 km N) 

I Valldemossa ligger 1300-tallets La Cartuja-kloster 
(Plaza de la Cartuja). Klostret var i funktion, indtil det 
blev forladt i 1835. De nuværende bygningers 
nyklassicistiske stil stammer fra en ombygning i 1751.  

På klostret har både forfatteren George Sand og 
komponisten Chopin boet en periode, og i kirkens 
museum bliver stedets historie skildret.  

I kirken kan man også se freskerne af Mguel Bayeu, 
der var Goyas svoger.  

Ved kysten ud for Valldemossa ligger Son Marroig, 
hvor der er en særdeles smuk udsigt over stedets 
klippepartier. Her ligger også det interessante Casa 
Museo del Archiduque Luis Salvador de Austria, 
der var en østrigsk ærkehertugs residens.  

29. Sóller (25 km N) 

Byen Sóller er en hyggelig mallorcansk by, hvor der 
findes mange gamle huse samt en del opførelser i 
jugendstil.

Byen huser også Mallorcas naturvidenskabelige 
museum og en botanisk have (Apartat 55). Museerne er 
indrettet i et palæ fra 1900 og i dettes have.

Dag 3: Mallorca
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I Sóller kan man se kirken Iglesia Parroquial, der er opført 
i 1912 af Juan Rubió, der var Antonio Gaudis elev.  

29a. Sóller-toget
Man kan køre mellem Palma de Mallorca og Sóller med 
den meget charmerende jernbane, der åbnede i 1912.  

Banen kører 27 km op og ned i landskabet, gennem 
13 tunneler og over broer, og alt er næsten som ved 
banens åbning. Turen tager 1 time hver vej, og der er 
fem tog om dagen i hver retning.  

Fra Sóller kan man tage til kystbyen Port de Sóller 
med en sporvogn. Port de Sóller er hyggelig, og 
herfra kan man sejle til den kendte strand sa Calobre, 
der ligger naturskønt mellem store klipper.  

30. Castillo de Alaró (25 km NV)  

Alaró-borgen ligger betagende på toppen af det 822 
meter høje Puig de Alaró-bjerg.  

Borgruinen er et af de bevarede byggerier fra 
Mallorcas arabiske tid. Ruinerne giver et fint indtryk 
af borgens forsvarsmæssige styrke, både via 
byggeriets dimensioner og via beliggenheden, der 
gjorde den svær at indtage.  

Fra bjergtoppen er der en meget fin udsigt over 
øens landskaber. Her ligger, ud over borgruinen, 
også resterne af et gammelt munkekloster.  

Dag 3: Mallorca

DANSK FRI FERIE
www.friferie.dk

Ferieboliger & Luksuscamping
Størst udvalg i Portugal

- med Prisgaranti!
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31. Alcúdia (55 km NØ) 

Middelalderbyen Alcúdia er et af Mallorcas store 
ferieområder. Historisk er her flere ting at se, ikke 
mindst de gamle byporte. De genopbyggede porte 
fra den gamle bymur er fra 1500-tallet. Endnu ældre 
er Alcúdias romerske teater, der er hugget ind i 
bjergskråningen.  

32. Pollença (55 km NØ) 

Pollença er et af Mallorcas første turistcentre, skabt af 
Pollença-bugtens dejlige strande og byens omgivelser, bl.a. 
på den naturskønne Cabo Formenter.  

I Pollenca ligger byens museum i det tidligere 
dominakanerkloster, som er opført 1588-1616. 
Museet udstiller primært moderne kunst, og 
grundlaget for et museum her er de mange kunstnere, 
der blev tiltrukket af stedet fra starten af 1900-tallet.  

Blandt kunstnere var både malere og digtere, der 
udødeliggjorde Pollença gennem deres værker.

Calvari-trappen med 365 trin til et lille kapel kan 
man prøve en tur ad, og umiddelbart nord for byen 
kan man se en bevaret romersk bro fra 300-tallet.

33. Cuevas del Drach  
(Porto-Cristo, 65 km Ø)  

De smukke Drach-grotter er en af Mallorcas 
naturseværdigheder. Grotterne består af fire huler, 
og det ene enestående indtryk afløser det andet 
mellem drypstenshulens stalagmitter og stalaktitter.  
Grotterne er 2.400 meter lange, og de går ned til en 
dybde på 25 meter under jorden. På en tur hertil 
kan man se verdens største underjordiske sø, 
Martel-søen, der måler 177x30 meter. Ved søen, 
som man kan sejle på, er der løbende koncerter.  
Ønsker man at se flere af øens mere end 800 grotter, 
er de nærliggende Cuevas de Artá og Cuevas de 
Hams begge meget betagende. På turen til Artá ser 
man 1100-talstårnet Torre de Canyamel.  

34. Santanyí (50 km SØ) 

Santanyí er en smuk by, hvor man kan få et indtryk 
af den traditionelle mallorcanske byggestil, bl.a. 
atriumgårde. Byens fine kirke er også et besøg værd.  
Nord for Santanyí, tæt på Felanitx, ligger 
borgruinen Castillo de Santueri smukt på en 
bakketop. I landskabet kan man også se de 
historiske møller. 

Dag 3: Mallorca
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Shopping
I Palma de Mallorca finder man øens største udvalg 
af forretninger, men overalt i feriebyerne er der 
mange butikker og indkøbscentre.  

Af store varehuse og centre i Palma de Mallorca 
ligger bl.a. El Corte Inglés og Porto Pi Centro. Byens 
indkøb er i øvrigt koncentreret i og omkring gaderne 
Jaume III, Olmos, Sindicato og Sant Miquel.  

Markeder er der i Palma de Mallorca, Sóller og Costitx 
lørdag morgen, i Manacor mandag morgen, i Sineu 
onsdag morgen, i Inca om torsdagen og i Alcúdia, Sa 
Pobla, Santa Maria samt Consell søndag morgen.  

På Mallorca producerer man meget gode sko, læder- 
og kurvevarer samt det traditionelle broderi, der alt 
sammen er værd at kigge på.  

Gastronomi 
På Mallorca er der aldrig langt til mange gode 
spisesteder, både i feriebyerne og i Palma de Mallorca.  

Fiske- og skaldyrsretter er et særkende for øen. 
Prøv de lokale langustere (caldereta de langosta), 
rødfisken (cap roig) eller jonquillo-fisken, der er 
særdeles velsmagende.  

På Mallorca spiser man mange supper, grønsags-
retten, tumbet, og flere forskellige krydrede 
kødretter, escaldums. Prøv den mallorcanske kage, 
ensaimada, til dessert. 

Shopping – Gastronomi
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Familieaktiviteter

Marineland (Calvia, 15 km Ø)  

Marineland er et spændende delfinarium, der også 
har søløver, hajer, pingviner, et akvarium, et 
tropehus og et fugleområde. Her er dagligt shows, 
og på stedet er der også indrettet et svømmeområde 
for børn.

Billetpriser – Åbningstider:
Voksne    EUR 17,50            
Børn    EUR 11,75  

Februar-midt december   9:30 - 17:00  
Juli-august   9:30 - 18:00  

Aqualand (Carretera Cala Figuera, 
Magaluf og El Arenal)  

Aqualand er badelande med utallige aktiviteter i de 
mange bassiner – fx rutschebaner og en tur på 
Congo-floden.  

Billetpriser Magaluf:
Voksne    EUR 17,50            
Børn    EUR 11,75  

Billetpriser El Arenal:
Voksne    EUR 20,50            
Børn    EUR 14,50  

Åbningstider:  
Maj-juni og september  10:00 - 17:00  
Juli-august   10:00 - 18:00  

Hidropark Parque Acuatico  
(Avenida Túcan, Alcudia)  

Badelandet Hidropark byder på vandrutschebaner og 
–aktiviteter samt minigolf, gokarts og forskellige 
legeområder.

Billetpriser – Åbningstider:
Voksne    EUR 15,00            
Børn (5-11 år)   EUR 8,00  

Maj-oktober   10:30-18:00  

Safari Zoo (Sa Coma, 70 km Ø)  

Safari Zoo er opbygget som et afrikansk reservat, 
hvor man kan køre i bil blandt de mange eksotiske 
dyr fra savannen.

Jumaica Tropical Park  
(Porto Colom, 70 km Ø)  

Den 25.000 m2 store park er en smuk 
naturoplevelse med sine mange tropiske planter, 
vandfald og farvestrålende fugle.  

Øvrige 

Blandt Mallorcas muligheder er også vandlandet 
Western Water Park, et Pirat-eventyrshow, en 
gokartbane og u-bådsturen Nemo Submarine, alle i 
Magaluf. Ved Cuevas del Drach er et mindre 
akvarium, i Cala Millor ligger gokartbanen Kart 
Arena, og nærmest overalt på den underholdende ø 
findes øvrige aktiviteter. 

Klimatabel

Gns. Temp °C Nedbør mm

Januar 10 39 

Februar 11 35

Marts 12 37 

April 15 35

Maj 18 34 

Juni 22 20

Juli 25 8 

August 25 18

September 23 52 

Oktober 19 77

November 14 54 

December 11 54

Familieaktiviteter – Klimatabel
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Internet

www.turistorganisationer  

Mallorcas turisme: www.infomallorca.net; Palma de 
Mallorcas officielle turisme: www.a-palma.es; 
Spaniens officielle Turistråd: www.tourspain.es; 
Sóllers turisme: www.sollernet.com  

www.museer  

Museo de Mallorca: 
www.spain.info/TourSpain/Arte%20y%20Cultura/
Museos/D/MW/0/Museo%20de%20Mallorca?Lan
guage=EN; Museet for moderne spansk kunst: 
www.march.es/arte/palma; Pilar og Joan Miró-
museet: www.a-palma.es/fpjmiro; Andratx 
Kunstudstilling: www.ccandratx.com  

www.transport  

Palma de Mallorcas Lufthavn: 
www.aena.es/csee/Satellite?pagename=Home&lan
g= EN_GB (vælg lufthavn); Transport på 
Mallorca/Baleariske øer (tog, bus, skib, fly): 
tib.caib.es; Sollér-toget: www.trende-soller.com  

www.aktiviteter  

Cuevas del Drach: www.cuevasdeldrac. com; 
Marineland: Botanisk Have: www. 
jardibotanicdesoller.org; www.aspro-ocio. 
es/marineland/mallorca; Aqualand: www. aspro-
ocio.es/magaluf/mallorca og www. aspro-
ocio.es/elarenal/mallorca; Hidropark: 
www.hidropark.com; Western Water Park: 
www.westernpark.com; Nemo Submarine: 
www.nemosub.com; Pirat-eventyrshow: 
www.piratesadventure.com; Go-kart: 
www.kartingmagaluf.com  

Internet

Storbyferie i Lissabon & Porto

fra kr. 1.380,- pr. pers.

Check altid flyprisen på:

Vi sammenligner prisen på mere end 430 flyselskaber

++ +

http://onlibri.dk/link.axd?id=0b03734a-e9e0-496a-805f-8b118f8ad07a
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Miniparlør
Dansk  Spansk  
Hej    Hola  
Godmorgen   Buenos dias  
Goddag   Buenos dias  
Godaften   Buenas tardes  
Godnat    Buenas noches  
Farvel    Adios  
Ja/nej/tak   Si/no/gracias  
Hvor ligger…?   ¿Donde está...?  
Højre/venstre   Derecha/izquierda  
Ligeud    Recto  
Lufthavn/fly   Aeropuerto/avión  
Station/billet   Estación/billete  
Tog/bus   Tren/autobús  
Hvad koster det?  ¿Cuanto cuesta?  
Må jeg se menuen?  ¿Puedo ver el menú?  

Dansk    Spansk 
Må jeg betale?   ¡Quiero pagar!  
Regning   Cuenta  
Tager I kreditkort?  ¿Aceptais tarjeta de  

  crédito?  
Vi har en reservation  Tenemos una reserva  
Har I et værelse?  ¿Tienen una habitación?  
0/1/2    Cero/uno/dos  
3/4/5    Tres/cuatro/cinco  
6/7/8    Seis/siete/ocho  
9/10/100   Nueve/diez/cien  
Mineralvand   Agua Mineral  
Rødvin/hvidvin/øl  Vino tinto/vino   
   blanco/cerveza  
Kaffe/te/sukker  Café/té/azucar  
Mælk/juice   Leche/zumo 

Miniparlør
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Introduktion

Velkommen
Alicante på Costa Blanca-kysten har et af Europas 
mildeste klimaer. Året rundt er her dejligt at komme 
som turist – både for de mange solskinstimer, det 
meget velsmagende spanske middelhavskøkken og 
de kilometerlange sandstrande, der ligger langs hele 
kysten.

Alicante er med sine 300.000 indbyggere en storby 
med en lang og interessant historie. Mødet med den 
moderne spanske by giver også mulighed for at se på 
ruiner og bygningsværker fra de tidligere romerske 
og mauriske herrer i området. 

Historisk overblik 
Alicante-regionen har været beboet i ca. 7.000 år, 
hvor stammer fra Centraleuropa bevægede sig mod 
syd mod nye jagtområder.

De første egentlige bosættelser i dagens Alicante-
område skete på og ved det strategisk godt placerede 
Benacantil-bjerg. På den tid lå bjerget omgivet af 
havet til flere sider, så her var fint overblik over 
området og havet.  

Omkring 1000 f.Kr. begyndte både grækere og 
fønikiere at handle med det nuværende Spaniens 
østkyst. De etablerede handelsstationer, der også var 
med til at civilisere området.  

De nye udenlandske bosættere bragte fx alfabetet, 
jern- og keramikarbejder til de lokale stammer.  
Grækerne og fønikierne fik efter nogle århundreder 
konkurrence i området. Rom begyndte at blande sig 
og anvendte sit militær for at vinde kontrol med den 
Iberiske Halvø. Den rivaliserende hær fra Karthago 
befæstede sig imidlertid anlagde under general 
Hamilcar Akra Leuke, der er en af forløberne til 
Alicante.  

Karthago udvidede fra Akra Leuke sit territorium, 
men Roms styrke viste sig overlegen og overtog 
kontrollen med området.  

Romerne kaldte deres by for Lucentum, der betyder 
den lysende by. Navnet kom fra den lyse himmel og 
de mange solskinstimer, der var her.  

I 400-tallet begyndte Romerrigets opløsning, og det 
mærkedes på den Iberiske Halvø, hvor den 
vestgotiske krigsherre Teodmiro vandt stigende 
magt, bl.a. i Alicante.  

Det næste folk, der kom til at herske over regionen, 
var araberne, der overvandt alle eksisterende ledere 
i både Alicante og store dele af det nuværende 
Spanien.

Det var i år 711, at Alicante kom under de arabiske 
maureres herredømme, og det var en periode, der 
kom til at vare mere end 500 år.

Maurerne bragte nye ting til Alicante, bl.a. 
appelsiner, ris og de palmer, som i dag nærmest er 
et symbol på de varme kystområder i Spanien.  
Der blev opført mange bygninger i den nye 
islamiske stilart i Alicante og regionens mauriske 
periode.  

Den spanske tilbageerobring af den Iberiske Halvø 
begyndte i 1000-tallet, men det var først i slutningen 
af 1200-tallet, at Alicante overgik fra arabisk styre til 
at blive en del af kongeriget Aragonien.  

Den nye tid startede en stor omblomstring i 
Alicante. Byens handel med store dele af 
Middelhavsområdet steg voldsomt, og produkter 
som ris, vin, olivenolie og uld var store handelsvarer. 
1400-tallet var en guldalder for Alicante, der 
økonomisk levede fint af handel og 
landbrugsproduktion.  

Så begyndte nedgangstiderne. Kong Felipe III 
udviste tusinder af tilbageværende maurere, og da 

Introduktion
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de specielt var beskæftiget og dygtige inden for 
landbruget, gik Alicantes produktion ned.  

Efter den Spanske Arvefølgekrig, hvor Alicante 
støttede den tabende Carlos, blev regionens politiske 
status som delvist selvstyrende ændret og underlagt 
Spanien.

De følgende århundreder var Alicante derved 
økonomisk og politisk påvirket i en negativ retning, 
og der var stagnation i byen.  

Der havde været spæde forsøg på oprør, men det var 
aldrig blevet til noget større, før der i begyndelsen af 
1900-tallet var så store spændinger i byen og generelt 
i Spanien, at kong Alfonso abdicerede. I 1931 var 
den Spanske Republik udråbt.  

Efter den Spanske Borgerkrig i 1930’erne kom 
Francisco Franco til magten, og under hans ledelse 
satsede landet og ikke mindst områder som Costa 
Blanca på opbygning af turismen.  

Efter nogle hårde vintre i 1940’erne, der havde sat 
Alicantes landbrugsproduktion tilbage, udgjorde 
den stærkt stigende turisme fra 1960’erne et helt nyt 
økonomisk grundlag.  

Byen og kystområdet udviklede sig hastigt, nye 
feriesteder som Benidorm skød op, og Alicantes 
velstand medførte restaureringer af historiske 
bygninger og et generelt øget kulturelt udbud, der er 
kommet både lokale og de mange turister til gode. 

Introduktion

DANSK FRI FERIE
www.friferie.dk

Ferieboliger & Luksuscamping
Størst udvalg i Spanien

- med Prisgaranti!

http://onlibri.dk/link.axd?id=2d312cee-a95c-4058-b051-0004c80a5176
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Dag 1: Alicante 

1. Rådhuset/Ayuntamiento  
(Plaza Ayuntamiento) 

Alicantes rådhus er et meget fint eksempel på et 
civilt barokbyggeri. Opførelsen startede i 1701 og 
varede det meste af århundredet.

Den imponerende facade er 50 meter bred og 
flankeres af de to rådhustårne.  

Ved foden af rådhusets hovedtrappen ses Cota Cero, 
der angiver referencepunktet for alle højdemålinger i 
hele Spanien. 

Af særlig interesse indvendigt er den Blå Sal med sit 
sidekapel og Plenarsalen. 

2. Santa Maria-kirken/Iglesia de Santa 
Maria (Plaza de Santa Maria)  

På resterne af en moské blev den gotiske Santa 
Maria-kirke opført i 1300-1500-tallet.  

Interiøret er meget spændende, det forgyldte højalter 
i rokoko og indgangspartiet i barok er meget 
skulpturelle i deres udtryksform.  

Kirkens døbefont er udført i Carreramarmor i 
slutningen af 1500-tallet, de er af Michelangelo-
skolen.

Santa Maria-kirken rummer også en stor 
dokumentsamling, der strækker sig tilbage til 1200-
tallet.  

3. La Asegurada Museum/Museo de 
la Asagurada (Villavieja)  

På la Asegurada-museet udstilles den samling 
moderne kunst, Eusebio Sempere har samlet.  
Udstillingen har til huse i bygningen fra 1685, og 
der ses værker af bl.a. spanierne Joan Miró, Dalí, 
Picasso samt udlændingene Chagall og Kandinsky.  

4. Vandmuseet/Pozos de Garrigós 
(Plaza del Puente)  

Pozos de Garrigós er nærmest hugget ind i klippen, 
hvor Santa Bárbara-borgen ses på toppen.  
Stedet er oprindeligt anlagt i 1500-tallet som en del 
af Alicantes vandforsyning, og ud over det 
fascinerende sted kan man se en samling 
traditionelle redskaber for den videre transport af 
drikkevandet, fx lokale keramikpotter.

5. CAPA-samlingen/Colección de 
Esculturas CAPA (Avenida Juan 
Bautista Lafora) 

Dette museum, CAPA-samlingen, viser den største 
samling moderne spansk skulpturkunst i verden.  
Kunstværkerne er fra 1800- og 1900-tallet, og de er 
udført af bl.a. Dalí, Innuria og Macho.  
Museet udstiller dele af sin samling udendørs på 
Santa Bárbara-borgen.  

6. Belenes-museet/Museo de Belenes 
(San Agustin)  

Dette museum er interessant at se – både dets 
samling og huset, det ligger i. Det er et typisk hus 
fra starten af 1800-tallets gamle bydel.  
Museet rummer en samling af effekter, der alle er 
relateret til julen. Her er fx krybber og dioramaer, 
og de udstillede genstande kommer både fra 
Spanien og resten af verden.  

Dag 1: Alicante
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7. San Nicolás de Bari Co-katedral 
(Plaza Abad Penalva) 

Alicantes katedral er opført på resterne af en maurisk 
moské. Stilen er Herrero-renæssance, og byggeriet 
varede det meste af 1600-tallet.
Katedralens kloster er opført i 1400-tallet med 
senere udvidelser i barok.
I 1700-tallet blev Communion-kapellet tilføjet og på 
samme tid kirkens orgel. Ved alteret ses Alicantes to 
skytshelgener San Nicolás de Bari og del Remedio.  

8. Byarkivet/Archivo Municipal 
(Labradores 11)  

Alicantes kommunale arkivers udstilling er indrettet i 
et smukt 1700-tals palæ.  

Blandt de udstillede genstande er resterne fra en 
senromersk nekropolis fra 500-700tallet.  

Desuden udstilles her væsentlige dokumenter for 
Alicantes historie, fx den officielle udstedelse af 
købstadsrettigheder fra 1490. Dokumentet er udstedt 
af Ferdinand II.  

Der er også mange dokumenter fra 1100-tallet til i 
dag, som skildrer diverse tiltag i og forhold for byen.  

9. Gravina-palæet/Palacio Gravina 
(Calle Gravina 13-15)  

1700-talspalæet Gravina blev bygget som residens 
for greven af Lumiares. Greven med familie var 

kommet til byen i midten af århundredet, Gravina-
palæet blev bygget på ruinerne af et tidligere hus, 
der var gået til grunde under den Spanske 
Arvefølgekrig.  
Husets smukke facade er bygget i sten fra de 
nærliggende San Julian-bjerge. De meget flotte 
hvælvede nederste etager blev tidligere anvendt som 
magasiner.  

I dag huser palæet et provinsarkiv samt et af 
provinsens kunstmuseer (MUBAG), hvor der 
udstilles malerier fra Middelalderen til omkring 
1920.
I palæet er der mere end 500 kunstværker af 
kunstnere som Rodrigo de Osona, Salzillo, Vicente 
López og Antonio Gisbert.  

10. Santa Bárbara-borgen/Castillo de 
Santa Bárbara (Benacantil) 

På toppen af Benacantil-bjerget ligger Santa 
Bárbara-borgen, der oprindeligt er grundlagt i 1000-
tallet. Beliggenheden er fantastisk smuk mod havet, 
og der er en vidunderlig udsigt over Alicante.  

Borgens tre primære bygninger stammer fra 1300-, 
1500- og 1700-tallet, og ud over den spanske borg 
er der rester fra romere og maurere.  

Torre de Homenaje og Philip II’s sal bør ses ved en 
tur til borgen. Der er desuden flere udstillinger at se.  
Husk også at se Maurerens Ansigt, der er et 
klippefremspring med store ligheder med profilen 
af et menneskeansigt. 

Dag 1: Alicante
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Dag 1: Alicante

Altid billigste flybilletter til 
Portugal

Check altid flyprisen på:

Vi sammenligner prisen på mere end 430 flyselskaber

http://onlibri.dk/link.axd?id=0b03734a-e9e0-496a-805f-8b118f8ad07a


Vi tager til Feriedestinationer i Spanien & Portugal

 OnLibri.dk
28 

 

Dag 2: Alicante 

11. MARQ Arkæologisk 
Museum/Museo Arqueologico 
Provincial (Plaza Dr. Gómez Ulla)  

I det forhenværende hospital San Juan de Dios, der 
er opført i 1930, er provinsens arkæologiske museum 
indrettet på de 9.000 m2.  

Den særdeles fornemme samling rummer mere end 
80.000 genstande, der daterer sig fra Stenalderen til 
Middelalderen.

Blandt de mest værdifulde fund er Kvinden fra 
Guardamar fra den iberiske bosættelse Cabezo 
Lucero.

12. Tyrefægter-arenaen/Plaza de 
Toros (Plaza de España)  

Alicantes tyrefægterarena er opført i 1848. Den er 
senere udvidet flere gange, væsentligst i 1888.  

Arenaen benyttes til mange forskellige formål, bl.a. 
koncerter og sportskampe.  

13. Tyrefægter-museet/Museo Taurino 
(Plaza de España)  

Alicantes tyrefægtermuseum skildrer primært lokale 
tyrefægterheltes bedrifter. Blandt berømthederne inden 
for genren er Vicente Blau og Francisco Antón.  

14. Pantheón de Quijano  
(Plaza de Santa Teresa)  

I den lille del af Santa Teresa-parken fra 1800-tallet 
står monumentet for Alicantes tidligere guvernør 
Trino Gonzalez de Quijano. Monumentet er rejst 
efter Quijanos død i 1854.  

15. MUA Alicante 
Universitetsmuseum/Museo de la 
Universidad (Calle de San Vicente)  

Alicantes universitetsmuseum udstiller udelukkede 
moderne kunst. Spændende er det, at man også får 
et indblik i universitetets forskning og teknikker 
omkring malerkunst, restaurering af malerier m.v.  

16. Markedet/Mercado Central 
(Avenida Alfonso el Sabio)  

Alicante centrale marked for salg af fisk, frugt, 
grønt, blomster m.v. blev åbent i 1921. Bygningen 
er renoveret i 1990’erne, og den står nu som ved 
opførelsen.  

17. San Fernando-fæstningen/Castillo 
San Fernando

Forsvarsværket San Fernando blev anlagt i begyndelsen 
af 1800-tallet som bolværk mod en eventuel 
invaderende fransk hær med Napoleon i spidsen.  

Fæstningen fik dog aldrig en militær rolle, og nu er 
den udlagt til rekreativt område. Der er en god 
udsigt herfra.

18. Plaza de los Luceros  

Den smukt anlagte centrale Luceros-plads er ofte 
midtpunktet, når der er fejringer af stor størrelse i byen.  

Pladsen fik sit nuværende udseende med det store 
monument i 1930, og det er et af byens markante 
moderne elementer.  

19. Provinsdelegationens 
bygning/Palacio Provincial  
(Avenida Estación 6)  

I 1931 blev provinsdelegationens bygning indviet. 
Stilen for det store palæ er nyklassicistisk. En del af 
palæet rummer nu skiftende udstillinger.

Dag 2: Alicante
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Bag bygningen ligger Jardin de las Celebridades 
Alicantinas, hvor der er skulpturer af kendte borgere 
fra Alicante.  

20. Den regionale regeringsbygning/ 
Palacio de la Presidencia de la 
Generalitat, Casa de las Brujas 
(Avenida Doctor Gadea)  

Den Valencianske regionale regeringsbygning er et 
fint eksempel på jugendstil. Bygningen er tegnet i 
slutningen af 1800-tallet, dog først færdiggjort 1911.

21. Fiskemarkedet/Lonja de Pescado 
(Paseo Almirante julio Guillén Tato)  

Lonja de Pescado er bygget af ingeniøren Próspero i 
historisk arabisk stil i begyndelsen af 1900-tallet som 
Alicantes fiskemarked.  

Bygningen med de store proportioner er nu indrettet 
til forskellige kultur- og arrangementsformål. Her er 
løbende forskellige kunstudstillinger.  

22. Marinaen (Plaza Puerta del Mar) 

I Alicantes moderne marina ligger mange både store 
og moderne lystyachter, og herfra er også en fin 
udsigt mod byens profil.  

23. Explanada de España 

Alicantes berømte og smukke esplanade er anlagt på 
et inddæmmet areal ved vandet og marinaen.  
Med sine skyggefulde palmer, blomsterdekorationer 
og mere end 6 millioner marmorsten er det et 
meget skønt sted for en vandretur og en mulighed 
for at betragte livets gang i det sydspanske.  

24. Plaza de Gabriel Miró  

Gabriel Miró-pladsen ned mod Explanada de 
España er et elegant åndehul i midten af byen og 
tæt ved havet og marinaen.  Under træerne står 
Vicente Bañuls 1800-tals springvand.  

25. Hogueras Museum (Rambla de 
Méndez Núñez/Teniente Álvarez Soto)  

Hogueras-museet er beliggende i Casa de la Festa-
bygningen, og det udstiller historien om samt 
effekter fra byens tilbagevendende festival, 
Hogueras de San Juan.  

Blandt de udstillede genstander er fotografier, 
statuer, kostumer m.v.  

Dag 2: Alicante
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26. Teatro Principal  
(Plaza de Ruperto Chapi) 

Alicantes teater er bygget i nyklassicistisk stil i 1845-
1847 på initiativ af flere af byens velstående familier.  
Teatrets arkitekt er den lokale Emilio Jover Perrón. 
Det rummer fine dekorative arbejder indvendigt, og 
det er restaureret gennem de senere år.  

Teatret har plads til flere end 1.000 tilskuere i den 
meget elegante teatersal, som har fire balkoner. 

Dag 2: Alicante
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Dag 3: Alicantes omegn 

27. Santa Faz-klostret/Monasterio de 
Santa Faz (5 km N)  

Nord for Alicantes centrum ligger det 
stemningsfulde Santa Faz-kloster, der er bygget på 
netop det sted, hvor et mirakel siges at være sket ved 
et stykke af en klud, der har været brugt til at tørre 
Jesus’ blødende ansigt. Kluden var blevet bragt til 
Alicante på en pilgrimsfærd i 1489.  

28. Tossal de Manises/Lucentum 
(Albufereta, 6 km NØ) 

I Tossal de Manises ligger ruinerne af den romerske 
by Lucentum, der er forløberen til det nuværende 
Alicante.  

Lucentum blev grundlagt i 300-tallet f.Kr., og byen 
var beboet indtil slutningen af 200-tallet. De 
arkæologiske udgravninger af det 30.000 m2 store 
areal startede i 1700-tallet, og indtil nu er 6.500 m2 
blevet udgravet – ved en tur i ruinerne får man et 
godt indtryk af Lucentums forskellige bygninger og 
funktioner.  

29. Canalobre-hulerne/Cuevas de 
Canalobre (Busot, 20 km NØ)  

De smukke drypstenshuler Canalobre ligger oppe i 
bjergene, og her er mange fine formationer af 
stalakitter og stalagmitter.  

30. Petrer-borgen/Castillo de Petrer 
(Petrer, 40 km NV) 

Den mauriske borg i Petrer ligger hævet over resten 
af byen. Borgen er anlagt i slutningen af 1100-tallet, 
og den var med i den muslimske revolte i 1256, 
indtil kong Jaime II erobrerede den og integrerede 
den og området i kongeriget Aragonien.  

Borgen er meget spændende at besøge med de 
bevarede dobbeltmure. I den indre borg får man et 
meget fint indtryk af datidens store mauriske 
bygningsværker.  

31. Sax-borgen/Castillo de Sax  
(Sax, 45 km NV)  

Sax-borgen er bygget af maurerne som et mægtigt 
forsvarsværk på en bjergtop.  

Borgen er opført i 1100-tallet, og spanierne fra 
Castillen fik kontrol over Sax i 1239. I dag ses 
velbevarede dele af muren og nogle af 
forsvarstårnene.  

32. Santa Pola (21 km S) 

20 km syd for Alicante ligger den smukke og 
historiske by Santa Pola. Der er mange 
seværdigheder i byen, og beliggenheden ved 
Middelhavet gør, at et besøg kan kombineres med 
en tur til stranden.

Dag 3: Alicantes omegn
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32a. Santa Pola borg
Borgen er opført i 1500-tallet i renæssance-arkitektur. 
I dag er borgen indrettet som kulturelt 
aktivitetscenter, og der er også to museer her, et 
marinemuseum og et fiskerimuseum.  

32b. Palmeral romerske villa 

Santa Polas romerske historie kan man opleve på tæt 
hold i den romerske villa i Pelmeral. Villaen er opført i 
300-tallet som residens for en velhavende familie.  

Besøgende har adgang til hele det restaurerede 
udgravningsområde, der rummer villaens syv 
værelser, hvor fantastiske gulvmosaikker er udført.  

32c. Santa Polas fyrtårn
Fyrtårnet i den østlige del af Santa Pola er bygget i 1800-
tallet på ruinerne af Atalayola-udsigtstårnet. Man kan 
fortsat se enkelte dele af de romerske ruiner. Udsigten 
over bugten og Tabarca-øen er vidunderlig.  

32d. Udsigtstårnene i Tamarit og Escaletes 

De to tårne, der ses som høje ruiner, er opført i 
1400-tallet (Tamarit) og 1500-tallet (Escaletes). 
Tårnene udgjorde sammen med bl.a. Atalayola-
tårnet en del af forsvarssystemet mod eventuelle 
pirater fra havet eller mauriske erobrere.  

Dag 3: Alicantes omegn

Storbyferie i Barcelona, Madrid m.fl.

fra kr. 1.380,- pr. pers.

Check altid flyprisen på:

Vi sammenligner prisen på mere end 430 flyselskaber
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32e. Santa Pola Saltslette  
Det store naturområde, som Santa Polas saltslette 
udgør, er 2.500 hektar. Området kombinerer flere 
økosystemer og er derfor en særlig naturoplevelse - 
fx er her den store berømte flamingo-koloni.  
Der udvindes fortsat salt i naturområdet, og det er 
en af de betydeligste økonomiske 
produktionsvirksomheder i området.  

33. Tabarca-øen/Illa de Tabarca  
(30 km S) 

Ud for Costa Blancas kyst ligger Tabarcaøen, der 
med sin meget afslappede atmosfære er et dejligt 
åndehul. På øen er der fine sandstrande, og øens 
restauranter er kendt for at servere nogle af 
regionens bedste fiske- og skaldyrsretter.  
Man kan sejle hertil fra Alicantes marina.  

34. Elx (20 km SV) 

Elx er berømt som palmernes by. Rundt om byen 
ligger den store palmeskov med mere end 200.000 
palmer. Det er den største i Europa.  

Palmeskoven blev i sin tid etableret af maurerne, 
der bragte palmer med til området. Siden dengang 
har det milde klima givet planterne de perfekte 
betingelser, og i området er der op til 150 år gamle 
palmer.  

I den gamle bydel er der også mange ting at se. Den 
imponerende barokkirke, Basilica de Santa Maria er 
opført i 1600tallet.

Elx’ arkæologiske museum udstiller fund fra byens 
og regionens gamle tid som romersk by – Alcúdia 
syd for centrum er også etableret som romersk 
provinsby.  

35. Costa Blancas strande

Syd og nord for Alicante strækker Costa Blancas 
fine sandstrande sig. Her er stribevis af hyggelige 
mindre badesteder og smuk natur på den mere end 
300 km lange kyststækning.  

Her er også store feriesteder som Benidorm 40 km 
nord for Alicante. Her er et hav af aktivitets-
muligheder – samt naturligvis de fine 
kilometerlange sandstrande. 

Dag 3: Alicantes omegn
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Shopping
I Alicante og på hele Costa Blanca er der et meget 
stort udvalg af indkøbscentre, stormagasiner og 
specialforretninger.  

Det traditionsrige butiksområde er Rambla de 
Méndez Núñez og dennes sidegader. Også kvarteret 
omkring Maisonnave er et fint indkøbskvarter.  

Ud over byens faste markedsbygninger er der om 
sommeren marked på Explanada, og om vinteren er 
det på Paseo del Doctor Gadea.  

Der er flere stormagasiner og indkøbscentre i byen, 
bl.a. El Corte Inglés (Maisonnave 53 og Federico 
Soto 1), Boulevard Plaza (Avenida de la Estacion) og 
Plaza Mar 2 (Denida 1).  

I alle større badebyer langs Middelhavskysten, fx 
Benidorm, ligger der også store indkøbscentre.  

Gastronomi 
I Alicante spiser man godt. Middelhavskøkkenet er 
lækkert, og Alicantes placering ved havet sørger 
altid for dejlig fisk og skaldyr på spisekortet.  

Spaniens specialiteter som Paella, gode oste og de 
mange små retter, tapas, fås de fleste spanske steder.     
Der er også mange internationale restauranter i 
byens centrum og langs hele Costa Blanca.  

Områdets vin er velsmagende, både til kød, fisk og 
lette salater. 

Shopping – Gastronomi
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Familieaktiviteter

Mundomar (Sierra Helada, Rincón de 
Loix, Benidorm, 40 km NØ)  

Mundomar i Benidorm er en dyrepark, der primært 
rummer havdyr. Her er delfiner, sæler og søløver, 
der alle optræder i fine shows.  

Desuden er her en flagermusgrotte, flamingoer og 
papegøjer. Mundomar har også indrettet et stort 
område for børn med mange forskellige aktiviteter 
og legepladser.  

Billetpriser – Åbningstider: 
Voksne   EUR 18,00  
Børn (3-12 år) EUR 12,00  

Dagligt er her åbent fra klokken 10:00. Lukketiden 
afhænger af årstiden.  

Terra Mitica-forlystelsespark  
(Camino del Moralet, Benidorm, 40 km NØ)  

Terra Mitica i Benidorm er en stor og spændende 
opbygget forlystelsespark. De utallige kørende 
forlystelser er pakket ind i en mytisk verden fra 
Middelhavsområdets oldtid – Grækenland, 
Romerriget, Egypten og områdets egen historie. 
Parken er på denne måde sjov og interessant at 
besøge.  

Billetpriser (inkl. forlystelser) – Åbningstider: 
Voksne   EUR 33,00  
Børn (5-10 år)  EUR 25,00  

Juni-midt september 10:00-20:00 Slut juli-start 
september 10:00-24:00  Marts-maj og september-
december, åbent weekender samt øvrige udvalgte 
perioder fra kl. 10:00-20:00.

Safari Park Vergel (90 km NØ)  

I Safari Park Vergel kører man selv rundt blandt 
tigre, løver og andre smukke og fascinerende dyr. I 

parken er også en børnezoo og en række aktiviteter 
som trampoliner og gokarts.  

Åbningstider:  
Sommer 10:00-19:00 Vinter  10:00-17:00

Badelande:  

Der ligger en række badelande langs Costa Blanca. 
De har alle vandrutschebaner og forskellige andre 
vandaktiviteter. Aquapolis i Torrevieja, Aqualandia i 
Benidorm og Aquapark i Rojales er eksempler. 

Klimatabel

Gns. Temp °C Nedbør mm

Januar 12 23 

Februar 12 28

Marts 14 30 

April 16 40

Maj 19 35 

Juni 22 21

Juli 25 6 

August 26 9

September 24 53 

Oktober 19 68

November 15 45 

December 12 37

Shopping – Gastronomi
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Internet

www.turistorganisationer  

Alicante officielle turisme: www.alicante-
turismo.com; Spaniens officielle turistråd: 
www.spain.info; Costa Blanca officielle turistråd: 
www.costablanca.org  

www.museer  

Gravina-palæet (MUBAG kunstmuseet): 
www.mubag.org; MARQ arkæologisk museum: 
www.marqalicante.com

www.transport  

Alicante Lufthavn: www.aena.es; Spaniens 
Statsbaner: www.renfe.com; Alicante bytransport: 
www.fgvalicante. com  

www.aktiviteter  

Teatro Principal: www.teatroprincipalicante.com; 
Mundomar: www.mundomar.es; Terra Mitica: 
www.terramiticapark.com; Aqualandia: 
www.aqualandia.net 

Internet

DANSK FRI FERIE
www.friferie.dk

Ferieboliger & Luksuscamping
Størst udvalg i Spanien

- med Prisgaranti!

http://onlibri.dk/link.axd?id=2d312cee-a95c-4058-b051-0004c80a5176
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Miniparlør
Dansk  Spansk  
Hej    Hola  
Godmorgen   Buenos dias  
Goddag   Buenos dias  
Godaften   Buenas tardes  
Godnat    Buenas noches  
Farvel    Adios  
Ja/nej/tak   Si/no/gracias  
Hvor ligger…?   ¿Donde está...?  
Højre/venstre   Derecha/izquierda  
Ligeud    Recto  
Lufthavn/fly   Aeropuerto/avión  
Station/billet   Estación/billete  
Tog/bus   Tren/autobús  
Hvad koster det?  ¿Cuanto cuesta?  
Må jeg se menuen?  ¿Puedo ver el menú?  

Dansk    Spansk 
Må jeg betale?   ¡Quiero pagar!  
Regning   Cuenta  
Tager I kreditkort?  ¿Aceptais tarjeta de  

  crédito?  
Vi har en reservation  Tenemos una reserva  
Har I et værelse?  ¿Tienen una habitación?  
0/1/2    Cero/uno/dos  
3/4/5    Tres/cuatro/cinco  
6/7/8    Seis/siete/ocho  
9/10/100   Nueve/diez/cien  
Mineralvand   Agua Mineral  
Rødvin/hvidvin/øl  Vino tinto/vino   
   blanco/cerveza  
Kaffe/te/sukker  Café/té/azucar  
Mælk/juice   Leche/zumo 

Miniparlør
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Introduktion

Velkommen
Málaga på Costa del Sol har med sit milde klima og 
sine mange solskinstimer tiltrukket skandinaver i 
mange år.  

Solkysten er med sine mange aktivitetsmuligheder 
fantastisk til rekreation. Man finder i rigt omfang 
bademuligheder, golfbaner og andre oplevelser, men 
samtidigt er der ikke langt til en af Europas 
historiske og samtidigt moderne byer.  

Málaga som Andalusiens hovedby med 600.000 
indbyggere rummer en lang historie præget af mange 
folkeslag. Det fornemmer man overalt i byen og i 
området i arkitektur og kulturelle tilbud. 

Historisk overblik 
Málaga blev grundlagt af fønikierne cirka 800 f.Kr. 
De kaldte byen Malaka, der betyder at salte, og 
området blev kommercielt brugt til bl.a. at salte fisk 
fra Middelhavet.  

Grækerne vandt i en kort periode herredømmet over 
Málaga. Fønikierne fra Kartago kom dog tilbage og 
blev her indtil nederlaget mod Rom i 202 f.Kr. ved 
afslutningen af de puniske krige. Med Roms 
overtagelse kom byen til at hedde Flavia Malacita.  
Det var med romernes kolonisering af den Iberiske 
Halvø, at udviklingen i Málaga tog fart. Byen fik 
fortsat en væsentlig strategisk betydning for handel, 
og romerne byggede i Málaga bl.a. flere teatre, ud 
over de forstærkede borge.  

Málaga forblev en del af Romerriget indtil dets 
undergang. Den romerske periode på cirka 600 år 
var slut, og efter det romerske var Málaga under 
byzantinsk og gotisk herredømme.  

I 700-tallet invaderede de arabiske maurere Spanien 
sydfra, og området omkring Málaga blev erobret i 

743. Málaga blev stærkt præget af den arabiske 
kultur, og byen har i dag mange synlige tegn herpå, 
fx Alcazaba-borgen, der blev påbegyndt i 1065.
Málaga var stadig en travl handelsby, og maurerne 
byggede bymure omkring den centrale by. I 
forstæderne slog genovesere og jøder sig ned, og fra 
nord bredte det kristne Spanien sig.  

Málaga var blandt de sidste byer, som de katolske 
regenter Ferdinand og Isabella indtog med 
Castiliens hær. Byen faldt i 1487, maurerne blev 
overvundet og Málaga lagt ind under hovedstaden 
Madrid.

De første år var præget af nedgang. Byen skiftede 
radikalt karakter. Religion og styreform blev ændret, 
og der blev på ny foretaget jordfordeling. Samtidigt 
var det en tid præget af epidemi og oversvømmelser, 
der gjorde høsten dårlig.

Den positive udvikling begyndte igen i 1500-tallet, 
hvor Málaga blev nytænkt med en byplanlægning, 
hvor der blev etableret centrale pladser og 
forstæderne blev integreret. Samtidigt blev større 
bygningsværker som katedralen sat i gang i perioden.  
Byens handel blomstrede stadig, og i 1600-tallet 
blev en ny og stor havn etableret. Havnen blev 
hurtigt blandt de førende i Spanien, og den blev 
løbende udbygget.  

Industrialiseringen i Spanien i 1800-tallet nåede 
også Málaga. I byplanlægningen blev der nu sørget 
for en opdeling i industri- og beboelsesområder.  

Efter en begyndende blomstrende tid i midten af 
1800-tallet, gennemgik Málaga på ny stagnation og 
nedgang i slutningen af århundredet og i de første 
årtier af 1900-tallet.

Perioden op til, gennem og efter den Spanske 
Borgerkrig betød ingen særlig udvikling af Málaga.  
I midten af 1950’erne begyndte turismen at blive 
udviklet i Spanien. Muligheden for hurtig og relativt 
billig flytransport gjorde det muligt for 
nordeuropæere at besøge landets mange regioner 

Introduktion
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med sol og behageligt klima. Málaga og Costa del Sol 
blev hurtigt et af turisternes foretrukne rejsemål.  
I 1960’erne eksploderede turismen. Der blev 
udbygget ferieområder langs hele Middelhavskysten, 
og området ved Málaga var det væsentligste og mest 
populære på det spanske fastland.  

Der blev bygget hoteller og feriekomplekser til de 
mange turister, men samtidigt begyndte en del 
nordeuropæere at flytte til området, herunder mange 
fra de skandinaviske lande.

Byer voksede med de nye beboere, og hele 
områdets økonomi blev stærk takket være de store 
indtægter fra turist- og servicefag.  

Málaga blev i denne periode fortsat stærkere i 
Spanien. Den blev økonomisk betydningsfuld og 
landets femtestørste byområde i antal indbyggere. 

Introduktion

Altid billigste flybilletter til 
Spanien

Check altid flyprisen på:

Vi sammenligner prisen på mere end 430 flyselskaber
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Dag 1: Málaga 

1. Paseo del Parque

Paseo del Parque er en allé, der går langs havnen og 
den gamle bydel. Det er en spændende tur at gå 
langs gadens palmer og træer, der sammen med det 
spanske udendørsliv giver et god atmosfære.  

Paseo del Parque er speciel, når jasminerne blomster 
og dufter i hele området. Ellers er her et væld af 
forskellige vækster som fx kaktus og appelsintræer.  
Parkens første gartner boede i det cirka 100 år gamle 
hus, der nu er byens turistinformation.  

2. Toldbygningen/Palacio de la 
Aduana (Plaza de la Aduana) 

Málagas toldbygning ved Paseo del Parque er opført i 
1789 af Manuel Marin Rodriquez i nyklassicistisk stil.  

Bygningens indre gård og trappepartier med 
marmorbalustrader er et kig værd.  
I palæet ligger Museo de Bellas Artes.

3. Málagas Rådhus/Ayuntamiento 
(Avenida de Cervantes 1) 

Málagas nybarokke rådhus er et imponerende syn. Det er 
opført i 1919 og ligger smukt mod Paseo del Parque.  

4. Malagueta tyrefægterarena/Plaza 
del Toros (Paseo de Reding) 

Hvad enten man bryder sig om tyrefægtning eller ej, 
er Malagueta en del af Málagas liv. Arenaen er 
bygget i 1874, og den har kapacitet til 14.000 
tilskuere.

Arenaen benyttes løbende til tyrefægtning. Man kan 
få informationer herom i turistinformationer eller 
på hoteller. Der afholdes også fx koncerter i 
Malagueta.
Ved arenaen ligger også tyrefægtermuseet, Museo 
Taurino.  
Ud over besøget indenfor bør man også unde sig at 
se arenaen fra toppen af Castillo de Gibralfaro.

5. Skt. Georges Kirke og Den Engelske 
Kirkegård/Cementerio Inglés   
(Paseo de Reding) 

St. George’s Church, tæt på tyrefægterarenaen, er 
Málagas engelske kirke.  

Kirkegården blev anlagt i 1830 som Spaniens første 
protestantiske begravelsesplads.  

Dag 1: Málaga
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6. Castillo de Gibralfaro 

Gibralfaro stammer fra maurisk og betyder fyrtårnet 
på bjerget, men her har ligget et større gammelt 
borganlæg. Vejen hertil går meget opad, så tag 
eventuelt en bus eller taxa.  

Gibralfaro-borgen er fra starten af 1300-tallet og 
opført af Yusef I af Granada på et sted, hvor der 
tidligere lå et fønikisk anlæg og fyrtårn, heraf navnet.  
Borgen var det sted, hvor byens befolkning ifølge 
historien holdt stand i tre måneder over for 
indtrængen af Castiliens Kong Ferdinand og Isabella.  

I dag er der kun ruiner tilbage, men området er 
meget interessant at gå rundt i. Fra Gibralfaro, der 
ligger på toppen af byens højeste bakke, er der en 
vidunderlig udsigt over Málaga, havnen og havet.  

7. Alcazaba (Calle Alcazabilla) 

En kort tur fra katedralen finder man Alcazabas 
solide mure. Alcazaba er den mauriske borg, der 

først blev bygget i 700-tallet, mens en stor del blev 
opført senere, omkring 1050. Borgen blev bygget på 
bakken, der dengang lå ud til havet, så der var udsyn 
over både by og vand.  

I dag et der mulighed for et flot kig flere steder fra. 
Tag vejen gennem de smukt anlagte haver med 
springvand og flere portaler, der leder til Alcazabas 
lille palads centralt i komplekset.  

Ordet Alcazaba betyder et palads omgivet af 
fæstningsværker. Málagas alcazaba har fortsat både 
sit palads og sine fæstningsmure. Nogle af dem 
daterer sig til maurernes tid, bl.a. blev Torre del 
Homenaje bygget under ledelse af Abd ar-Rahman I 
i 700-tallet.

7a. Arkæologisk museum/Museo Arqueológico 
Den største attraktion i Alcazabas palads er Málagas 
arkæologiske museum. Her er der udstillet mange 
genstande, bl.a. fra byens fortid under både 
fønikierne, maurerne og romerne. Her er også en 
del modeller af selve Alcazaba. Læg desuden mærke 
til det maurisk inspirerede loft, der er udført i 
1920’erne.

8. Det romerske teater/Teatro 
Romano (Calle Alcazabilla) 

Byens gamle romerske teater fra 100-tallet ligger for 
foden af Alcazaba. Det menes at have været 
benyttet indtil 300-tallet, og det er nu under 
restaurering.  

Dag 1: Málaga
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Teatret blev fundet i 1951 i området for den 
romerske by. Bl.a. lå der på Alcazaba tidligere en 
romersk bydel.  

Maurerne benyttede søjler og andre bygningsdele fra 
teatret til opførelsen af Alcazaba. På trods af teatrets 
tilstand og størrelse, er her en dejlig atmosfære.  

9. Plaza de la Marina  

Gå ad Paseo del Parque mod Plaza de la Marina. I 
gaderne rundt om pladsen er der mange muligheder 
for at nyde en god spansk atmosfære med tapas og 
vin eller at foretage indkøb i de mange forretninger. 

Dag 1: Málaga
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Dag 2: Málaga 

10. Manquita-katedralen/Catedral la 
Manquita (Plaza Obispo) 

Málagas flotte katedral med navnet Manquita, der 
betyder ”den lille enarmede dame”, er bygget over 
lang tid, hvorfor den er opført i forskellige stilarter.  

Byggestilen i tiden 1528-1782 strakte sig over både 
renæssance, barok og nyklassicisme. Byggeriet blev 
stoppet inden opførelsen af det andet tårn, for der 
var ikke flere penge til fuldførelsen. Deraf fik kirken 
sit tilnavn.  

Indenfor i katedralen er der bl.a. en statue af Jomfru 
Maria, der blev skænket af Kong Ferdinand og 
Isabella efter Castiliens overtagelse af byen fra 
maurerne. Læg også mærke til 1600-tallets 
træskærerarbejde, der er udført i mahogni og 
cedertræ.  

11. El Sagrario (Calle Cister) 

El Sagrario er opført af maurerne i 1400-tallet. Den 
var oprindeligt en moské.  

Bygningen er i dag kirke og er ombygget i gotisk stil 
med en gammel overdådigt dekoreret hovedindgang.  

Dag 2: Málaga

DANSK FRI FERIE
www.friferie.dk
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Størst udvalg i Portugal
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12. Santa Ana-klostret/Convento de 
Santa Ana (Calle Cister 11) 

Santa Ana-klostret blev opført i 1878 i Málagas 
centrum. Klostret bebos af cisterciensernonner. 
Indenfor kan man besøge Museo de Arte Sacro, der 
udstiller religiøs kunst. 

13. Picasso-museet/Museo Picasso 
(Calle de San Agustin 8) 

Málagas Picasso-museum blev åbnet efter, at byen 
havde fået en større maleridonation af Picassos 
svigerdatter.  

Pablo Picassos familie boede i Málaga fra 1881 til 
1895, hvor de flyttede til Barcelona. Pablo er født i 
Málaga og boede der sine første 14 år.  

Picasso-museet rummer mere end 200 værker. Her 
er udstillet oliemalerier, tegninger, skulpturer, 
keramik m.m.  

13a. Palacio de Buenavista  
Picasso-museet er indrettet i Palacio de Buenavista, 
der er fra 1530 og meget typisk for tidens 
andalusiske byggeri.

I kælderen er der en spændende udstilling af 
arkæologiske fund fra hele Málagas historie. Her kan 
man bl.a. se fønikisk murværk, græsk keramik, 
arabisk kunst, romerske bade og kristne genstande, 

så alle de kulturelle påvirkninger gennem tiden er 
vist i det flotte udstillingslokale.

14. Santiago el Mayor  
(Calle de Granada 78) 

I denne kirke i nærheden af både Picasso-museet og 
Picassos fødehjem blev kunstneren døbt.  
Kirken er opført fra 1490. Læg specielt mærke til 
kirketårnet, der er bygget i datidens lokale 
mujédarstil.

Kvarteret omkring kirken er en ekstra spadseretur værd. 
Her kan man se på de mange huse i andalusisk byggestil 
med deres smedejernsgitre og patioer.  

15. Picassos fødehjem/Casa Natal de 
Picasso (Plaza de La Merced 15) 

I Picasso-familiens hus ved Plaza de La Merced 
blev Picasso født i 1881.

Huset er opført i 1861 og husede Picassos familie 
de første fire år af kunstnerens liv.  

Det er indrettet til dokumentationscenter for 
kunstneren, og her er udstillet enkelte værker.

16. Atarazanas-markedet/Mercado 
de Atarazanas (Calle Atarazanas) 

Atarazanas er et af Málagas mest interessante 
markeder pga. 1800-tals-bygningen i støbejern 
opført i mudéjarstil.

Dag 2: Málaga
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Facaden er af maurisk oprindelse og stammer fra 1300-tallet.  

17. Museo de Artes Costumbres 
Populares (Pasillo de Santa Isabel 10) 

Museet rummer diverse folkekunst, fx redskaber 
anvendt i regionen i de seneste århundreder.  
Museumsbygningen er bygget som kro i 1600-tallet.  

18. Los Montes  

Ved den gamle vej til Granada ligger Los Montes, 
der er en af Málagas smukkeste bydele.  
I området er der mange udsigtspunkter over byen, 
bugten og havet.  

19. Antropologisk Museum/Museo 
Antropológico  
(Parque Natural de las Contadoras) 

Málagas antropologiske museum er placeret i et 
naturskønt område i Contadoras-naturparken.  
Her kan man fx se gamle oliemøller og vinpresser, 
og kommer man i sæsonen, kan man aktivt følge 
druernes vej til den færdige vin.  

20. Retiro Fuglepark/Parque de El 
Retiro (Carretera de Coín)  

I fugleparken i Retiro-området finder man mere end 
300 forskellige fuglearter. Selve parken er anlagt i 
smukke omgivelser.

21. Botnisk Have/Jardin Botanico 
Conception (Carretera de Las Pedrizas) 

Málagas botaniske have ligger nogle km nord for 
bycentrum. Den pragtfuldt anlagte have hører til 
blandt Europas fineste.  

Haven er udstyret med et væld af tropiske planter, 
der siden åbningen i 1850 er bragt til Andalusien fra 
Asien, Afrika, Amerika og Oceanien.  

Som besøgende oplever man at være i en tropisk 
jungle med vækster, vandfald og floder.  

Conception er med Málagas milde klima en 
enestående oplevelse og en mulighed for at komme 
på rundrejse i verden. 

Dag 2: Málaga
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Dag 3: Málagas omegn 

22. Gibraltar (100 km SV) 

Sydvest for Málaga kan man krydse grænsen til 
England. Gibraltar giver mulighed for at se til Afrika, 
besøge den engelske by og se de berømte Gibraltar-
aber, der er Europas eneste fritlevende.  

Gibraltar har tilhørt England siden flåden indtog 
området i 1704 og er nu en kronkoloni.  

22a. Gibraltar by
Omkring byen er der solide bymure. De ældste går 
tilbage til maurernes forsvarsværker, der også tæller 
Gibraltars mauriske borg.  

Byen ligger flot ved foden af klippen ned til vandet. 
Gå en tur rundt og oplev den lille del af England 
med engelsk politi og engelske pund.  

På Gibraltar-museet kan man bl.a. se forskellige 
fund fra områdets historie.  

Tag gerne en tur til Gibraltars sydligste punkt, 
Europe Point, hvor udsigten er særdeles flot.

Dag 3: Málagas omegn

Storbyferie i Lissabon & Porto

fra kr. 1.380,- pr. pers.
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22b. Gibraltar-klippen/Gibraltar Rock 

Klippen er spændende til en vandretur. Der er en 
mageløs udsigt, og det er også her, Gibraltar-aberne lever.  

Aberne er primater, der stammer fra Marokko og 
Algeriet, og de er Europas eneste vilde aber. Ved at 
betragte dyrene i stilhed kan man på ganske kort 
afstand få indsigt i deres hverdagsliv i naturen. Det 
er en speciel oplevelse.  

Ifølge legenden vil englænderne kun være på Gibraltar, 
så længe der lever aber, så der bliver passet godt på dem. 
Der er i alt knap 200 vilde aber på klippen.

22c. Belejringstunnelerne/Great Siege Tunnels  
Gibraltar-klippen er gennemhullet af de berømte 
belejringstunneler, der udgør et enestående 
forsvarsværk. Tunnellerne har bl.a. været i brug i 
1783, hvor franske og spanske tropper blev besejret 
takket være englændernes brug af tunnellerne.  

23. Granada (120 km NØ) 

Granada er en af maurernes gamle byer. Den rummer, 
ud over sin egen charme i byens gader, flere af verdens 
kendte monumenter med Alhambra i spidsen.  

23a. Alcazaba  
Alcazaba er den ældste del af Alhambra fra 800-
tallet. Fra Torre de la Vela, der altid ses i Granadas 
horisont, er der en fantastisk udsigt.  

23b. Alhambra 

Maurernes Alhambra ligger hævet over Granada på 
Sabica-højen omgivet af mure og tårne. Det er 
oprindeligt bygget som fæstningsværk men blev 
hastigt udviklet til palads, da det i 1200-tallet blev 
residens for kong Alhamar af Nasrid.  

I de følgende århundreder blev bl.a. Nasrid-paladset 
og størsteparten af Alhambras faciliteter opført. 
Efter Carlos V’s sejr i 1492 blev Granada og 
Alhambra styret af katolske konger, og Carlos 
byggede et nyt palads navngivet efter ham selv.  
Løvegården med marmorspringvandet båret af tolv 
løver er et meget smukt eksempel på Granadas 
mauriske arkitektur. Løvegården var en slags 
reception for de fire sale, der omgiver gården.  
Carlos V’s palads blev opført i 1527. Se også 
paladsets kirke, der er opført hvor der tidligere lå en 
moské, og klosterbygningerne.  

Dag 3: Málagas omegn
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23c. Generalife
Generalife ligger over for Alhambra, og navnet 
menes at betyde Paradisets Have, hvilket man som 
besøgende godt kan forstå.  

Generalife blev anlagt af katolikkerne efter 
maurernes besejring. Patio de la Acequia er kendt for 
havens mange blomster, fontæner og arkader. Sæt 
god tid af til at gå rundt og nyde den enestående 
have.

24. Marbella (60 km SV) 

Marbella er en mondæn badeby vest for Málaga. 
Byen har, ud over lange dejlige strande, også en bys 
faciliteter at byde på.  

Marbella har inden for de sidste årtier foretaget en 
massiv investering i aktiviteter og byggeri af parker 
og monumenter, hvilket giver byen og området en 
blanding af den afslappede Middelhavsatmosfære og 
en moderne bys faciliteter.

Marbella har et stort udbud af restauranter, 
biografer, natklubber samt en del indkøbscentre. 
Herudover er der mange forlystelser og 
oplevelsestilbud ved stranden, i og omkring byen.  

25. Costa del Sol  

Costa del Sol er hele området ved Middelhavet vest 
for Málaga. Området har i årevis tiltrukket tusindvis 
af tilrejsende, og der en stor mangfoldighed af 
muligheder i området.

25a. Badestrande
En weekendferie til Málaga kan meget nemt 
kombineres med en tur i Middelhavet. Der er 
sandstrande helt tæt på Málaga og hele vejen langs 
kysten. Området er generelt meget udbygget, så der 
er mange aktiviteter på strandene.  

25b. Andalusiske landsbyer  
Få kilometer fra badestrandene ligger der fortsat 
mindre spanske landsbyer i bakkerne. De mange 
tilflyttere har naturligvis sat deres præg her, men en 
tur gennem disse områder giver alligevel en helt 
anden ro end det mere hektiske liv ved kysterne.

25c. Golf
Costa del Sol har et af Europas mest udbyggede 
golfområder. Her er aldrig langt til en golfbane, 
hvor udstyr kan lejes.  
Klimaet er desuden meget varmt og solrigt, så man 
kan spille hele året og også ganske tæt på Málaga. 

Dag 3: Málagas omegn
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Dag 3: Málagas omegn
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Shopping
Af Málagas mange butiksgader er Calle Marques de 
Larios den førende med sine mange eksklusive 
butikker, men generelt ligger der i hele det centrale 
område kædebutikker og specialforretninger. Af 
indkøbscentre er de største Centro Comercial Larios 
Centro og Centro Comercial Málaga Plaza, der begge 
ligger ganske centralt.  

Også i centrum, over for Larios Centro, ligger 
varehuset El Corte Ingles. Andre varehuse er Félix 
Sáenz og Los Patios. Der er forskellige markeder for 
ikke mindst frugt og fisk i byen. Det mest 
spændende er Mercado Central de Atarazanas.  
Andre markeder er Salamanca og Carmen.  

De berømte og attraktive spanske udsalg finder sted 
i januar og juli.  

Togkort

Gastronomi 
Der findes mange restauranter i Málaga (fx i den 
gamle bydel), og de byder på alle delikatesser fra 
hele det spanske køkken. De dejlige fiske-
restauranter er at finde langs hele Costa del Sol. 
Udbuddet er stort, både på turiststederne og på de 
lokale spanske restauranter.  

Man bør prøve de mange spanske tapas-
restauranter med deres utallige velsmagende retter 
som spansk skinke. Husk også at nyde den gode ost, 
øl og vin. 

Shopping – Gastronomi – Togkort
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Familieaktiviteter

Málaga Akvarium/Aquario  
(Calle Manuel Agustin Heredia) 

Her i Málagas akvarium lever mere end 500 havdyr, 
fordelt på over 100 arter, som man kan se i de store 
akvarier.  

Her er et bredt udsnit af havets flora og fauna. 
Blandt havdyrene er delfiner og skildpadder.

Åbningstider:  
Dagligt   10:00-14:30  

Málagas Flymuseum/Museo Nacional de 
Aeropuertos y Transporte Aéreo (Málaga 
Lufthavn/Aeropuerto de Málaga) 

Det nationale spanske flymuseum blev åbnet i 
Málagas lufthavn i 1997, og i dag rummer det mere 
end 1.500 genstande fra den spanske luftfartshistorie.  
Museet er indrettet i lufthavnsterminalen fra 1939, 
og her kan man, ud over enkelte fly, se uniformer, 
plakater, fotografier m.v.  

Åbningstider:  
Mandag-torsdag  09:00 - 13:00  
Tirsdag også  17:00 - 20:00  
Lørdag   10:00 - 14:00  

Tivoli World (Avenida de Tivoli, Arroyo 
de la Miel, 25 km SV) 

Ved Benalmadena sydvest for Málaga ligger 
forlystelsesparken Tivoli World. Parken er den 
største på Costa del Sol, og ud over kørende 
forlystelser er her også et varieret musik-
showprogram for folk i alle aldre, udstillinger, 
minitog og meget andet.  

Billetpriser (entré):
Entré (over 100 cm)  EUR 4,50  
Entré inkl. forlystelser  EUR 17,50  

Åbningstider:  
Dagligt maj-september. I øvrige måneder er der 
hovedsageligt weekendåbent. Åbningstiderne 
varierer meget i løbet af året, og i juli-august er her 
kun aftenåbent.  

Costa del Sol

Langs hele Costa del Sol ligger strandene i og uden 
for byerne. Der er masser af gode bademuligheder 
på de mange børnevenlige strande.  

Specielt i sommermånederne er der også en lang 
række aktiviteter for turister på og omkring 
strandene, såsom minigolf, gokart m.v. – ud over en 
række sportsfaciliteter, som man kan benytte og leje. 

Klimatabel

Gns. Temp °C Nedbør mm

Januar 12 59 

Februar 13 49

Marts 15 62 

April 16 46

Maj 19 25 

Juni 23 6

Juli 25 0 

August 25 3

September 24 28 

Oktober 20 62

November 16 63 

December 13 66

Familieaktiviteter – Klimatabel
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Internet

www.turistorganisationer  

Mallorcas turisme: www.infomallorca.net; Palma de 
Mallorcas officielle turisme: www.a-palma.es; 
Spaniens officielle Turistråd: www.tourspain.es; 
Sóllers turisme: www.sollernet.com  

www.museer  

Museo de Mallorca: 
www.spain.info/TourSpain/Arte%20y%20Cultura/
Museos/D/MW/0/Museo%20de%20Mallorca?Lan
guage=EN; Museet for moderne spansk kunst: 
www.march.es/arte/palma; Pilar og Joan Miró-
museet: www.a-palma.es/fpjmiro; Andratx 
Kunstudstilling: www.ccandratx.com  

www.transport  

Palma de Mallorcas Lufthavn: 
www.aena.es/csee/Satellite?pagename=Home&lan
g= EN_GB (vælg lufthavn); Transport på 
Mallorca/Baleariske øer (tog, bus, skib, fly): 
tib.caib.es; Sollér-toget: www.trende-soller.com  

www.aktiviteter  

Cuevas del Drach: www.cuevasdeldrac. com; 
Marineland: Botanisk Have: www. 
jardibotanicdesoller.org; www.aspro-ocio. 
es/marineland/mallorca; Aqualand: www. aspro-
ocio.es/magaluf/mallorca og www. aspro-
ocio.es/elarenal/mallorca; Hidropark: 
www.hidropark.com; Western Water Park: 
www.westernpark.com; Nemo Submarine: 
www.nemosub.com; Pirat-eventyrshow: 
www.piratesadventure.com; Go-kart: 
www.kartingmagaluf.com  

Internet

Altid billigste flybilletter til 
Portugal

Check altid flyprisen på:

Vi sammenligner prisen på mere end 430 flyselskaber

http://onlibri.dk/link.axd?id=0b03734a-e9e0-496a-805f-8b118f8ad07a
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Miniparlør
Dansk  Spansk  
Hej    Hola  
Godmorgen   Buenos dias  
Goddag   Buenos dias  
Godaften   Buenas tardes  
Godnat    Buenas noches  
Farvel    Adios  
Ja/nej/tak   Si/no/gracias  
Hvor ligger…?   ¿Donde está...?  
Højre/venstre   Derecha/izquierda  
Ligeud    Recto  
Lufthavn/fly   Aeropuerto/avión  
Station/billet   Estación/billete  
Tog/bus   Tren/autobús  
Hvad koster det?  ¿Cuanto cuesta?  
Må jeg se menuen?  ¿Puedo ver el menú?  

Dansk    Spansk 
Må jeg betale?   ¡Quiero pagar!  
Regning   Cuenta  
Tager I kreditkort?  ¿Aceptais tarjeta de  

  crédito?  
Vi har en reservation  Tenemos una reserva  
Har I et værelse?  ¿Tienen una habitación?  
0/1/2    Cero/uno/dos  
3/4/5    Tres/cuatro/cinco  
6/7/8    Seis/siete/ocho  
9/10/100   Nueve/diez/cien  
Mineralvand   Agua Mineral  
Rødvin/hvidvin/øl  Vino tinto/vino   
   blanco/cerveza  
Kaffe/te/sukker  Café/té/azucar  
Mælk/juice   Leche/zumo 

Miniparlør
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Introduktion

Velkommen
Algarvekysten er et af Europas mest charmerende 
områder. Årtusinders historie afspejles i den 
stemningsfulde portugisiske kultur. Klimaet, det 
smukke landskab og et velsmagende køkken er blot 
få af de andre dejlige oplevelser, der venter den 
besøgende. 

Historisk overblik 
Algarves milde klima, gode landbrugsarealer og 
fiskerige laguner har siden oldtiden tiltrukket 
bosættere. Fønikierne og grækerne var her, inden 
romerne kom til, og de kaldte provinsen Cyneticum. 
Romerne grundlagde også Ossonoba, der er 
forløberen til dagens største by i regionen, Faro.  

Romerne byggede over store dele af Cyneticum, og 
der var en stor handel, der bragte velstand.  

Fra 200-tallet blev Ossonoba regionens bispesæde – 
en status, der udviklede byen, og som fortsatte i 
tiden under vestgoterne, der afløste romerne som 
regerende magt i slutningen af 400-tallet.  

I 711 landsatte de arabiske maurere en stor hær ved 
dagens Gibraltar. Efter indledende erobringer kom 
flere tropper til fra Afrika i 714, og maurerne 
erobrede hurtigt store dele af den Iberiske Halvø og 
derved også Portugal og Algarve. Ossonoba 
bevarede gennem den mauriske tid sin status som 
den vigtigste by i halvøens sydvestlige region.  

I 1000-tallet blev Algarve af lokale maurere delt i to 
fyrstedømmer med byerne Silves og Santa Maria (det 
nye navn for Ossonoba) som hovedstæder.  

Silves-fyrstedømmet blev kaldt al-Gharb, der 
betyder Landet mod Vest, og deraf kommer navnet 
Algarve.
Med oprettelsen af fyrstedømmerne blev der bygget 
befæstede bymure rundt om Santa Maria – et navn 
som snart blev afløst af Harune, før det nuværende 
Faro blev indført.  

Maurernes indflydelse over 500 år ses i Algarve i 
dag, bl.a. med de mange ornamenterede kakler og 
de minaretlignende skorstene, der pryder mange 
huse.

I 1200-tallet begyndte det mauriske styre i området 
at blive svækket politisk og militært, og i 1249 blev 
Faro en del af det portugisiske territorium. Området 
blev som det sidste tilbageerobret af kristne styrker, 
og derved var det nuværende Portugal samlet.  

Algarve var blevet en del af Portugal som et 
selvstændigt kongedømme, og den portugisiske 
konge kaldtes også konge af Portugal og Algarve.  
I 1400-tallet grundlagde kongesønnen Henrik 
Søfareren en navigationsskole i Sagres, og derved 
var kimen lagt til Portugals store opdagelsesrejser.  
Økonomisk og kulturelt var Algarve i en 
opblomstringstid. Faros velstand blev betragtelig 
som følge af en stor handel med salt og 
landbrugsprodukter samt sin geografisk gode 
beliggenhed ved indsejlingen til Middelhavet. Det 
var også i Faro i slutningen af 1400-tallet, at den 
første portugisiske bog blev trykt.  

Kong Manuel styrkede Faros og derved Algarves 
udvikling ved i 1499 at grundlægge en række nye 
institutioner i byen, bl.a. et hospital, kirker, 
toldbygninger og et kødmarked. Byen var nu vokset 
til arealer langs kysten uden for bymurene.  

Silves var fortsat det religiøse hovedsæde i Algarve, 
men efter at Faro havde fået byrettigheder i 1540, 
blev bispesædet flyttet til Faro i 1577.  

Introduktion
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Algarves beliggenhed langs kysten medførte spredte 
overfald, og i 1596 stormede jarlen af Essex’ soldater 
Faro. De satte efter plyndring ild til byen samt 
ødelagde bymure, forsvarsværker og kirker.  
I 1755 ramte et stort jordskælv Portugal, og Algarve 
blev nærmest lagt totalt i ruiner ved den lejlighed. En 
stor genopbygning fandt sted i den ellers så 
blomstrende tid for området.  

I begyndelsen af 1800-tallet stod Napoleonskrigene 
for døren, og Portugal blev invaderet af Frankrig. 
Forinden var Algarve dog besat af den spanske 
Manuel Godoy, der havde planer om at oprette et 
selvstændigt kongerige i regionen. Godoys tanker 
blev ikke til noget, idet Frankrig invaderede Algarve.

I byen Olhão udbrød der i 1808 en revolte mod de 
franske tropper, og det var starten på en hurtig 
tilbagetrækning af Napoleons styrker. Algarve var 
igen frit portugisisk område.  

Den næste store økonomiske udvikling af området 
kom med turismen i sidste halvdel af 1900-tallet, og 
nu kan områdets mange besøgende opleve den rige 
historie i livsstil, arkitektur og kultur – samt nyde 
områdets milde klima. 

Introduktion

Storbyferie i Barcelona, Madrid m.fl.

fra kr. 1.380,- pr. pers.

Check altid flyprisen på:

Vi sammenligner prisen på mere end 430 flyselskaber
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Dag 1: Faro 

1. Arco de Vila (Rua do Municipio)  

Faros gamle bydel havde fire indgangsporte i den 
tidligere omkransende bymur. I dag er der tre 
bevaret, hvoraf Arco de Vila, Byens Port, er den 
smukkeste.

Porten er opført af den italienske arkitekt Francisco 
Xavier Fibri efter ordre fra byens biskop. Den 
oprindelige middelalderport er i tidens løb blevet 
ændret.

Marmorstatuen over buen er af byens skytshelgen, 
Skt. Tomás af Aquino.
De øvrige porte er Arco da Porta Nova og Porta do 
Repouso, der ligger hhv. vest og øst for Sé-pladsen.  

2. Sé-pladsen/Largo de Sé 

Faros centrale plads i den gamle by er meget elegant 
med sine skyggefulde træer, domkirken, byens 
rådhus og smukke palæer.

Centralt står statuen af biskop dom Francisco 
Gomes, der foruden biskop var byens velgører.  

3. Domkirken Sé/Sé Catedral  
(Largo de Sé) 

Faros domkirke er opført på stedet, hvor der 
allerede i Romertiden menes at have ligget et tempel 
og siden en maurisk moské.  

Kirken er oprindeligt fra 1400-tallet med senere 
ændringer, specielt efter jordskælvet i 1755.  

Der er mange smukke kakler fra 1800tallet, og 
1600-talskapellet Nossa Senhora dos Prazeres bør 
man se.

Dag 1: Faro
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Kirkens orgel stammer fra 1500-tallet, hvor det blev 
indkøbt som erstatning for det, der gik tabt under 
jarlen af Essex’ ildspåsætning af byen.  

Tag en tur op i klokketårnet, hvorfra der er en god 
udsigt over Faros gamle bydel.  

4. Biskoppens palæ/Paço Episcopal 
(Largo de Sé)  

Det smukke palæ, der har været residens for Faros 
biskop, er opført umiddelbart efter det store 
jordskælv i 1755.

Ud over palæets ydre elegante linjer, er det indre et 
utroligt smukt syn med de fantastiske 
kakkeldekorationer i atrium, trappepartiet og i tre 
sale. Det regnes for et af hele Portugals bedste 
kakkelarbejder.

5. Præsteseminariet/Seminário  
(Largo de Sé)  

Faros præsteseminarium er grundlagt i 1700-tallet af 
Dom Francisco Gomes, der ses på Sé-pladsen. 
Bygningen er meget tidstypisk.  

6. Assunção-klostret/Nossa Senhora da 
Assunção (Praca Afonso III)  

Assunção-klostret er grundlagt i 1500-tallet af kong 
Manuel I’s dronning Leonora og færdigbygget 1543. 
Klostret er Algarves fineste renæssancebygning og et 
af Portugals nationalmonumenter.  

Klostrets indre, fx den indre klostergang, er 
imponerende.  

I klostret ligger byens arkæologiske museum, der er 
åbnet i 1894.  

Her er den romerske 200-talsmosaik udstillet, der 
forestiller Neptun og de fire vinde. Mosaikken blev 
udgravet i nærheden af Faro Station.  

Andre interessante genstande er de romerske 
statuer fra Estói samt fund fra områdets vestgotiske 
og mauriske tid.  

7. Igreja de São Francisco  
(Largo de São Francisco)  

São Francisco-kirken blev som stort set alle andre 
bygninger ødelagt i 1755 af jordskælvet, og 
genopbygningsarbejderne blev aldrig helt 
gennemført. Indenfor kan man se forskellige 
kakkelpaneler.

8. Museo Regional  
(Praca de Liberdade)  

Faros regionalmuseum skildrer på fin vis byens og 
områdets historie gennem kunsthåndværk, 
produktions- og fiskerimetoder, bygningskunst mm. 
Det er også interessant at se fotografierne fra før, 
Algarves turistudvikling begyndte.  

9. Teatro Lethes  
(Rua Dr. Justino Cúmano) 

Faros Lethes-teater er et flot eksempel på et 
portugisisk provinsteater.  

Bygningen var oprindeligt indrettet som 
jesuitterskole, men i 1874 blev den konverteret til 
det nuværende teaterformål. Stilen er italiensk.  

10. Igreja de São Pedro  
(Largo de São Pedro)  

São Pedro-kirken er bygget i 1500-tallet. Den er 
kendt for sine loftsmalerier, smukke kakler og 
relieffer.  

11. Igreja do Carmo (Largo do Carma)  

Carmo-kirken i kong João V-barokstil er opført i 
1713-1719. Facaden med de to tårne og interiørets 
meget fine dekorationer er et flot syn.  

Dag 1: Faro
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Man kan komme op i kirketårnene, og fra toppen er 
der en dejlig udsigt over byen.  

Carmo-kirkens måske kendteste seværdighed er 
Knoglekapellet, der ligger på kirkegården bag den 
egentlige kirkebygning.  

Kapellet er fra 1816, og indenfor er væggene bygget 
op af kranier og diverse knogler, som man fandt på 
kirkegården ved opførelsen.  

Vær opmærksom på, at et besøg i kapellet ikke bør 
foretages af sarte sjæle.  

12. Mercado Central  
(Largo do Mercado)  

Faros markedsbygning er ikke et specielt syn i sig selv, 
men indenfor kan man opleve den livlige handel med de 
mange dejlige frugter, grønsager, fisk mm.  

13. Promenaden og Marinaen 

Vandreturen langs vandet i Faro og en tur i 
Marinaen er meget stemningsfuld.  

I marinaen ligger Faros Maritime Museum, der bl.a. 
udstiller modeller af anvendte skibstyper gennem historien. 

Dag 1: Faro
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Dag 2: Algarve øst 

14. Estói (10 km N) 

Estói er en stemningsfuld by, hvor den gamle bydel 
med Matriz-kirken, som Francesco Xavier Fabri 
opførte efter jordskælvet i 1755, er udgangspunktet 
for vandreture.  

Det smukke Estói-slot er den største seværdighed i 
byen. Det er bygget i samme senromantiske stil som 
Queluzslottet uden for Lissabon.

Der er ikke offentlig adgang til slottet, men det kan 
nydes under en tur i den omgivende park.  

15. Milreu (Estói, 10 km N) 

Milreu er berømt for sine romerske ruiner, der blev 
udgravet fra 1877 under ledelse af Estácio da Veiga.  

Dag 2: Algarve øst
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Her har ligget en romersk villa, hvor en indre gård 
med søjlegang lå centralt med villaens værelser 
omkring. I bygningerne var også et stort romersk 
bad og et tempel tilegnet vandguder.  

Man kan se detaljer som mosaikker i ruinerne. 
Genstande såsom statuer, der er fundet her, er nu 
udstillet på Faros arkæologiske museum.  

16. São Lourenco Kirke  
(Almancil, 17 km NV) 

Den smukke kirke i Almancil er opført i starten af 
1700-tallet.

Som en af de få kirker i regionen overlevede São 
Lourenco jordskælvet i 1755. Den har således 
bevaret sine originale og meget fine 
kakkeldekorationer indvendigt.  

17. Loulé (18 km N) 

I den hyggelige by Loulé kan man gå på opdagelse i 
de farverige gader omkring Matriz-kirken, der 
oprindeligt er opført i 1200-tallet.

Loulé er en middelalderby, og den har bevaret sin 
gamle markedstradition. I den elegante 
markedsbygning fra starten af 1900-tallet handles 
der dagligt.

I Loulé kan man også se de restaurerede rester af 
byens gamle borg. Den ligger med sine mure og 
tårne i centrum af Loulé, og der er indrettet et 
arkæologisk museum heri.

Efter besøget i byen kan man nyde en flot udsigt 
over Loulé fra Nossa Senhora da Piedade-kirken på 
en bakketop mod vest.

Dag 2: Algarve øst
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18. Tavira (30 km Ø) 

Tavira er blandt Algarves mest charmerende og 
spændende historiske byer. Såvel fønikierne, 
karthagenserne, romerne og maurerne har resideret i 
og påvirket byen.  

Romerne, der kaldte byen Balsa, har bl.a. efterladt sig 
den anlagte vej mellem Faro og Mértola, hvor broen 
over Gilão-floden fortsat står.  

Byen er fyldt med kirker. Centralt ligger Santa Maria 
do Castelo-kirken, der er bygget i 1200-tallet. Stilen 
er dog ændret til renæssance i 1700-tallet. I kirken 
kan man se Dom Paio Peres Correias grav. Han var 
den, der tilbageerobrede det meste af Algarve-
området fra maurerne.  

Ved siden af Santa Maria-kirken kan man se 
resterne af Taviras tidligere mægtige borg. Den 
første fæstning blev grundlagt af fønikierne, de 
nuværende rester er dog fra 1200-tals borgen. Fra 
borgmurene er der en fin udsigt over byen.  

Misericórdia-kirken har en af Algarves smukkeste 
portaler. Santo Antonio-kirken er rigt udsmykket og 
rådhuset ved Praca da Republica har sine middel-
alderbuer bevaret.  

Syd for byen ligger Ilha de Tavira (Tavira-øen), der 
er et fredeligt opholdssted med fine sandstrande.  

19. Castro Marim (60 km NØ) 

I byen ligger hele to borge, Castro Marim og 
Sebastião, samt gamle kirker, markedet og rådhuset, 
der alle er værd at besøge.

Bag fæstningsmurene i Castro Marimborgen blev 
Skt. Jakobs-kirken bygget i 1300-tallet af Henrik 
Søfarerens Tempelridderorden, der havde 
hovedsæde her i 1318-1336.

Fæstningens borgtårn er et imponerende 
bygningsværk, og udsigten herfra er særdeles flot.

20. Vila Real (60 km NØ) 

Grænsebyen mod Spanien, Vila Real, er grundlagt 
af markisen af Pombal i 1774. En tidligere by blev 
skyllet væk af en flodbølge i 1600-tallet.  

Det centrale torv er utroligt smukt anlagt med sin 
lyse søjle i midten og den dekorerede belægning, der 
stråler som en sol. Bygningerne her er elegante.  

Benyt eventuelt besøget i byen til en tur til 
nabolandet Spanien. 

Dag 2: Algarve øst
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Dag 2: Algarve øst
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Dag 3: Algarve vest 

21. Vilamoura (24 km NV) 

Den store ferieby Vilamoura er skudt op siden 
1970’erne, og her ligger en af Europas største 
marinaer med sine mange kraftfulde og elegante 
lystbåde.

Umiddelbart nordvest for marinaen ligger 
Vilamouras arkæologiske museum, der udstiller fund 
fra områdets fortid som romersk, vestgotisk og 
maurisk område.  

22. Albufeira (40 km NV) 

Den historiske by kaldtes af romerne Baltum. Det 
nuværende navn er maurisk og betyder Slottet ved 
Havet.

De fleste af bygningsværkerne fra maurerne gik til 
under jordskælvet i 1755, og byen blev genopbygget 
i slutningen af århundredet. Byen levede i de 

følgende århundreder godt af fiskeri, og i 1960’erne 
begyndte turistudviklingen.  

Byens centrum er pladsen Largo Engenheiro 
Duarte Pacheco, hvorfra gaderne i retning mod 
stranden rummer flere af byens seværdigheder.  

På Praca Miguel Bombarda kan man se kirken São 
Sebastião, der har en smuk indgangsdør i den 
portugisiske manuelinske stil. Bygningen rummer i 
dag Museum Arte Sacra, hvor der er udstillet 
kirkekunst.

Her ligger også 1800-talskirken Igreja de Santana, 
hvorfra der er en fin udsigt til Albufeiras tag og 
dekorative skorstene.

Tæt på havet ligger byens arkæologiske museum, 
der er indrettet i det tidligere rådhus. Museet viser 
fund fra området – genstandene er fra romersk, 
vestgotisk og maurisk tid.  
Albufeiras strand er meget malerisk og ligger 
centralt i bycentrum.  

23. Silves (60 km V) 

Silves var en vigtig fønikisk havn, og også romerne 
brugte byen, som de kaldte Silbis. Der er mange 
historiske seværdigheder at se i Silves.  

Den gamle bydel ligger bag byportene Torreão das 
Portas da Cidade. Sé-katedralen er opført i 1200-
tallet, og indtil 1577, da bispesædet blev flyttet til 
Faro, var den Algarves mest betydningsfulde kirke.  

Dag 3: Algarve vest
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I kirken ligger biskopper og korsriddere, der 
kæmpede mod maurerne, begravet.

Silves mægtige mauriske fæstning ligger ovenfor Sé. 
Borgen domineres af de store mure og de takkede 
forsvarstårne. Inden for murene kan man se det 
store 1200-tals vandreservoir Cisterna Grande.
Byens arkæologiske museum viser genstande fra 
områdets historie. Man kan også se ned i den dybe 
mauriske brønd og gå på et stykke af de gamle 
bymure.  

Fabrica Inglés øst for centrum er en korkfabrik fra 
1894. Her er nu indrettet et lille korkmuseum. 
Materialet produceres i store mængder i Algarve.  

24. Lagos (85 km V) 

Lagos er en af regionens mest spændende og besøgte 
steder. Flere gange har Lagos skrevet sig ind i 
historien. Det var herfra, mange store portugisiske 
opdagelsesrejser stævnede ud, og byen var også 
hjemsted for Europas første slavemarked.  

Byens fascinerende historiske bydel ligger bag de 
velbevarede bymure fra 1300tallet.  

Det historiske udgør i dag sammen med den store 
moderne bydel, med fx den flotte marina, det Lagos, 
besøgende kan nyde ved et ophold her.  

Inden for bymurene ligger Praca de Republica, som 
var midtpunkt for den tidligere slavehandel. 
Pladsens gamle toldbygning er nu indrettet som 
kunstmuseum, og Santa Maria-kirken fra 1500-tallet 
er interessant med sine manuelinske vinduer.  

Den nærliggende kirke Igreja de Santo Antonio er 
en af de få, der kom helskindet igennem 1755-
jordskælvet.

Lagos’ smalle gamle gader er hyggelige at tage en 
vandretur i. Besøg eventuelt bymuseet Museo 
Municipal, hvor der fx udstilles fund fra Lagos’ 
romerske periode.  

25. Sagres (110 km V) 

Sagres er en meget hyggelig by med en afslappet 
atmosfære. De hvide huse, palmerne og sandstrande 
er i højsædet, men tag også turen til det smukt 
beliggende fort, som Henrik Søfareren lod opføre.  

26. Cabo de São Vicente (115 km V) 

Dette er Europas sydvestligste punkt, og mødet 
med klipperne og det mægtige Atlanterhav er en 
uforglemmelig naturoplevelse. En solnedgang her er 
meget smuk. Fyrtårnet på Cabo de São Vicente er 
Europas mest lysstærke.

Dag 3: Algarve vest
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Dag 3: Algarve vest
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Shopping
I alle Algarves ferieområder er der gode 
indkøbsmuligheder med de mange turistbutikker, 
butiksarkader, varehuse og centre.  

Flere store indkøbscentre ligger ved de større byer og 
feriesteder, bl.a. Algarve Shopping i Guia ved Albufeira og 
Forum Algarve i Faro, der begge rummer mange 
forretninger, restauranter og aktiviteter.  

De fleste større byer har markeder ugentligt eller 
månedligt. I Loulé og Tavira er der store markeder 
hver lørdag, Albufeira, Aljezur og Silves hver måned. 
I Faro er der den centrale markedshal, hvor der 
løbende handles.  

Specialiteter fra området er maurisk inspireret 
keramik, tin- og kobberarbejder, kurveflet samt 
portvin og søde mandelprodukter.  

Gastronomi 
Overalt i Algarves ferielandskab og i de større 
portugisiske byer er der mange spisesteder, hvor 
regionens klima og beliggenhed altid giver mange 
dejlige frugter samt frisk fisk og skaldyr.  

De portugisiske sardiner fås overalt og bør smages. 
I sæsonen er det værd at prøve Algarves specialitet, 
sildene carapau. Start eventuelt en middag med en 
suppe, fx Sydportugals friske arjamolho.  

Husk at prøve portugisiske drikkevarer som Vinho 
Verde, den grønne vin, et glas portvin eller Algarves 
likør Medronho. 

Shopping – Gastronomi
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Familieaktiviteter

Lagos Zoo (Bensafrim NV for Lagos) 

Lagos Zoo er en smukt anlagt moderne dyrepark fra 
1997, hvor der er mange forskellige pattedyr, bl.a. 
aber, og mange farvestrålende fugle.  

Billetpriser – Åbningstider: 
Voksne    EUR 8,00  
Børn (3-12 år)   EUR 6,00  

April-september  10:00 - 19:00  
Oktober-marts   10:00 - 17:00  

Zoomarine (Albufeira)  

Zoomarine giver et fantastisk indblik i det marine 
dyreliv. Man kan bl.a. opleve hajer, delfiner, sæler, 
alligatorer og skildpadder.  

I parken er der også en række forlystelser, fx en 
vandrutschebane og et pariserhjul.  

Billetpriser (inkl. forlystelser) – Åbningstider:  
Voksne    EUR 19,90  
Børn    EUR 12,20  

Sommer   10:00 - 18:00  
Vinter   10:00 - 17:00  

Krazyworld
(Algoz, 12 km N for Albufeira) 

Parken Krazyworld er meget alsidig med sine 
forskellige temaområder. I børnezoo er der grise, 
rådyr, lamaer m.fl. I Amazonia bl.a. krokodiller, 
skildpadder og reptilhus. Her er også en mindre 
forlystelsespark og en flot anlagt minigolfbane.  

Billetpriser – Åbningstider: 
Voksne    EUR 17,00  
Børn    EUR 10,00  

September-maj    10:00 - 18:00  
Juni-august   10:00 - 19:30  
Bemærk, at der i oktober-februar er lukket mandag-
tirsdag.

Badelande  

I Algarve ligger en række underholdende badelande 
med bassiner, rutschebaner og andre aktiviteter i det 
våde element. I Lagos ligger Slide & Splash, i Loulé 
Aqua Show og Atlantic Park og i Silves Aqualand. 

Klimatabel

Gns. Temp °C Nedbør mm

Januar 12 80 

Februar 13 65

Marts 14 42 

April 15 40

Maj 18 22 

Juni 21 11

Juli 23 1 

August 24 1

September 22 12 

Oktober 19 60

November 15 98 

December 13 89

Familieaktiviteter – Klimatabel
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Internet

www.turistorganisationer  

Algarves officielle turistråd: www.rtalgar-ve.pt; 
Portugals officielle turistråd: www. visitportugal.pt; 
Portugal diverse informa-tion: www.portugal.org  

www.transport  

Faro Lufthavn: www.ana-aeroportos.pt/ 
ANAIngles/Faro; Portugals Statsbaner: www.cp.pt  

www.aktiviteter  

Lagos Zoo: www.zoolagos.com; Zoomarine: 
www.zoomarine.com; Krazyworld: 
www.krazyworld.com; Slide & Splash: 
www.slideslash.com; Aqua Show: 
www.aquashowpark.com 

Internet
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Miniparlør
Dansk  Spansk  
Hej    Hola  
Godmorgen   Buenos dias  
Goddag   Buenos dias  
Godaften   Buenas tardes  
Godnat    Buenas noches  
Farvel    Adios  
Ja/nej/tak   Si/no/gracias  
Hvor ligger…?   ¿Donde está...?  
Højre/venstre   Derecha/izquierda  
Ligeud    Recto  
Lufthavn/fly   Aeropuerto/avión  
Station/billet   Estación/billete  
Tog/bus   Tren/autobús  
Hvad koster det?  ¿Cuanto cuesta?  
Må jeg se menuen?  ¿Puedo ver el menú?  

Dansk    Spansk 
Må jeg betale?   ¡Quiero pagar!  
Regning   Cuenta  
Tager I kreditkort?  ¿Aceptais tarjeta de  

  crédito?  
Vi har en reservation  Tenemos una reserva  
Har I et værelse?  ¿Tienen una habitación?  
0/1/2    Cero/uno/dos  
3/4/5    Tres/cuatro/cinco  
6/7/8    Seis/siete/ocho  
9/10/100   Nueve/diez/cien  
Mineralvand   Agua Mineral  
Rødvin/hvidvin/øl  Vino tinto/vino   
   blanco/cerveza  
Kaffe/te/sukker  Café/té/azucar  
Mælk/juice   Leche/zumo 

Miniparlør
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Introduktion

Velkommen
De Kanariske Øer har med deres frodighed og 
varme klima altid tiltrukket besøgende. Det er et af 
de steder, man kan være sikker på et dejligt 
solskinsvejr hele året.

Øgruppens vulkanske oprindelse har skabt nogle 
vidunderlige og meget varierede landskaber. Med 
bjerge, dale, grønne skove, smukke blomster, 
sandstrande og ørkenlandskaber er et besøg her 
nærmest som at komme til et helt kontinent. 

Historisk overblik 
De Kanariske Øer menes at have været beboet 
gennem flere tusind år, men den første kendte civilisation 
er Guancherne, hvis oprindelse ikke er kendt.  

Guancherne var Tenerifes beboere, der er opkaldt 
efter øens hvide bjerg. Efterhånden dækkede 
betegnelsen alle øernes folk.  

Øerne var i Guanchernes tid opdelt i en række små 
kongeriger. På Tenerife lå otte, på Gran Canaria to 
og på Lanzarote et.  

Guancherne levede forholdsvist isoleret på de 
Kanariske Øer, men med mellemrum kom andre 
folk hertil. Arkæologiske fund af romerske byggerier 
tyder på deres tilstedeværelse omkring 100-300 f.Kr., 
og vikinger menes at have været her omkring år 1000.  
Fra 1300-tallet begyndte den egentlige europæiske 
kolonisering af øerne. I 1312 kom genoveseren 
Lanzarotto Malocello til Lanzarote, og han opkaldte 
øen efter sig selv.  

I årtierne, der fulgte, startede Spanien og Portugals 
slavetogter hertil. Besøgende blev stadigt hyppigere, 
og Spaniens ønske om at erobre øerne blev større.  
I 1402 startede den spanske erobring af de Kanariske 
Øer. Kong Henrik III af Castilien sendte Baron Jean 

de Béthencourt mod øerne, og Lanzarote var den 
første ø, der blev overvundet. Få år senere blev 
Fuerteventura og Hierro erobret.  

Guancherne kæmpede med køller og sten, og det 
var blot et spørgsmål om tid, før de måtte opgive 
kampen mod den spanske overmagt. Guanchernes 
manglende modstandskraft mod sygdomme, som 
ikke havde været på øerne før, svækkede deres 
modstandskraft yderligere.  

I 1478 kom de indtil nu erobrede øer officielt ind 
under den spanske krone, og året efter opnåede 
Spanien rettigheden over de Kanariske Øer ved 
Alcácovas-aftalen.

Spanierne havde fortsat ikke erobret de to største 
øer, Gran Canaria og Tenerife. Efter fem års kamp 
erobrede de i 1483 Gran Canaria, og det blev 
starten på den egentlige kolonisering.  

I 1492 kom Christoffer Columbus første gang til de 
Kanariske Øer. Det var i forbindelse med 
opdagelsesrejsen mod vest, der endte med 
koloniseringen af Amerika. Inden afrejsen opholdt 
Columbus sig i Las Palmas og senere på Gomera 
for at fylde skibenes lagre op.  

Erobringen af den sidste ø, Tenerife, startede i 1493, 
og tre år senere var alle de Kanariske Øer samlet 
under Spanien. Den oprindelige guanche-
befolkning var for en stor dels vedkommende 
blevet dræbt, solgt som slaver eller sprunget ud fra 
klipperne for at undgå at komme i Spaniens magt. 
Der var dog nogle, der lod sig integrere i det nye 
spanske samfund.  

Spanien var ikke alene om at ønske herredømme 
over de frodige og godt beliggende Kanariske Øer. 
Både Portugal, Holland og England forsøgte at 
erobre øerne, men alle gange blev de slået tilbage af 
den spanske flåde og militær.

I 1796 kom den engelske flåde under ledelse af 
admiral Nelson til øgruppen, og i et mægtigt slag 
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uden for Santa Cruz på Tenerife blev englænderne 
slået tilbage, og Nelson fik skudt sin ene arm af i 
kampen.

Også sørøvere sværmede om øerne, som de løbende 
forsøgte at plyndre. De tog, hvad de kunne – af både 
værdier og mennesker, som kunne videresælges som 
slaver på nordafrikanske markeder.  

Starten af 1800-tallet blev en tid med økonomisk 
nedtur. Napoleonskrigene fik eksporten til at 
styrtdykke, og befolkningen led af både 
lommesmerter og epidemier af gul feber og kolera.  

Mange udvandrede til Sydamerika i denne tid.
Spanien gjorde havnene til frihavne, og det fik 
økonomien til at blomstre igen. I 1930'erne var 
Francisco Franco på Tenerife, hvor han i det små 
startede den Spanske Borgerkrig, der ledte til 
indførelsen af et nyt styre i Spanien.  

De Kanariske Øer var i stagnation, indtil turismen 
for alvor udviklede sig i årtierne efter 2. 
Verdenskrig. Nye feriesteder skød op på alle øerne, 
og efter nogle år bredte velstanden sig til hele 
befolkningen, hvilket kan ses på dagens moderne 
Kanariske Øer. 

Introduktion
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Gran Canaria: Las Palmas 

1. Museo Canario (Calle dr Chil 25)  

Museo Canario rummer de største samlinger af fund 
fra tiden før den spanske kolonisering af de 
Kanariske Øer.  

Guanchernes historie skildres, og den bliver meget 
levende gennem de mange mumier, keramik, 
kunsthåndværk mm., der er fundet på hele øgruppen.  
På museet kan man også se de kort over de 
Kanariske Øers byer, som blev tegnet i 1500-tallet af 
Leonardo Torrianis.  

2. Calle de los Balcones 

Balcones-gaden er, som også navnet afslører, 
kendetegnet ved de mange smukke balkoner i 
kanarisk stil. I gaden ligger også Las Palmas' museum 
for moderne kunst. Her kan man opleve skiftende 
udstillinger.

3. Plaza de Santa Ana  

Santa Ana-pladsen er Las Palmas' gamle bydels 
centrale plads. Her er mange historiske bygninger. 
Den nyeste er rådhuset for enden af pladsen. Det er 
opført i midten af 1800-tallet, efter at det tidligere 
var brændt i 1842.  

Byens bispepalæ, Palacio Episcopal, brændte i 1599, 
men den oprindelige indgangsportal overlevede 
flammerne og kan således stadig ses.

På pladsen ligger også den spanske guvernørbolig, 
Casa Regenthal, hvorpå man kan se Spaniens gamle 
kongelige våbenskjold.  

4. Catedral de Santa Ana  
(Calle Espiritu Santo 20) 

Las Palmas' imponerende katedral blev grundlagt i 
1500, og byggeriet kom til at vare næsten 350 år. 
Katedralen fremstår derfor som en blanding af 
mange stilarter - primært er det indre gotisk, mens 
den smukke facade er tydeligst nyklassicistisk. 
Overalt er der dog dekorative elementer fra andre 
perioder.  

I katedralen ligger et museum for religiøse 
kunstværker, Museo Diocesano de Arte Sacro. På 
museet kan man opleve fin kirkelig kunst fra 1500-
tallet. Her er malerier, skulpturer, sølvtøj samt 
hjembragt kunst fra bl.a. Sydamerika.  

5. Casa de Colón (Calle Colón 1) 

Gran Canaria: Las Palmas
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Colón-huset er bygget til de Kanariske Øers første 
spanske guvernør. Huset er i fin traditionel kanarisk 
stil med bl.a. balkoner og en dekorativ 
indgangsportal.  

Før Christoffer Columbus' rejser til Amerika (i 1492, 
året efter samt i 1502), opholdt han sig i huset, der 
nu er indrettet som museum for søfareren. Museet er 
spændende med alle mulige genstande fra Columbus' 
tid og rejser, bl.a. skibsmodeller og søkort. Også livet 
om bord på skibene, der krydsede Atlanterhavet, 
skildres.

6. Iglesia de San Antonio (Calle Colón)  

San Antonio-kirken er et lille 1400-talskapel, der er 
opført på netop det sted, hvor byen Las Palmas blev 
grundlagt. Ifølge historien bad Christoffer Columbus 
i kirken inden sin første rejse til Amerika.  

7. Mercado de Las Palmas  
(Plaza del Mercado)  

Las Palmas' centrale marked er en spændende og 
farvestrålende oplevelse med livlig handel af lokale 
varer.

8. Teatro Pérez Galdós
(Calle Mayor de Triana)  

Byens teater har en pæn dekorativ stil. Teatret kan 
rumme 1.400 tilskuere.

9. Museo de Benito Pérez Galdós 
(Calle de Cano 6)  

Den kendte spanske forfatter Benito Pérez Galdós 
er født i dette hus, der nu er indrettet til museum 
over hans mange litterære værker. På museet kan 
man også se forskellige genstande fra Galdós' liv.  

10. Parque de San Telmo  
(Muelle de Las Palmas) 

San Telmo-parken er et dejligt grønt åndehul på 
grænsen mellem Las Palmas' gamle og nye bydel. Af 
speciel interesse er de kanariske drageblodstræer.  

11. Parque Doramas (Ciudad Jardin)  

På en tur i Las Palmas' bypark kan man se 
skulpturer af de guancher, der begik selvmord ved 
at springe ud fra klipperne, da spaniere overvandt 
dem.

I parken ligger også den lille, men interessante 
genopbygning af en række bygninger i traditionel 
kanarisk stil. Pueblo Canario er en slags 
frilandsmuseum, der skal forestille en flere 
hundrede år gammel landsby. Stemningen er god, 
og her foregår løbende varierede aktiviteter.  

I bydelen Ciudad Jardin, der ligger rundt om parken, 
ligger der mange smukke palæbygninger og flotte 
haveanlæg. Kvarteret er anlagt i slutningen af 1800-
tallet af englændere, og i dag er det en oplevelse at 
tage en vandretur her.  

12. Parque de Santa Catalina  

Santa Catalina-parken og -pladsen er centrum i Las 
Palmas' nye nordlige bydel. Stedet rummer ikke 
deciderede seværdigheder, men atmosfæren blandt 
lokalbefolkning og turister er meget rar.   

Gran Canaria: Las Palmas
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13. Playa de las Canteras 

Den 3 km lange fine sandstrand midt i Las Palmas er 
et centralt og sandt storbyparadis. Vandet er rent, og 
et rev ud for kysten gør vandet ved stranden roligt.  

Langs stranden løber den mondæne promenade, 
Paseo de las Canteras, hvor der er et væld af 
forretninger, spisesteder og diverse aktiviteter.  

14. Castillo de la Luz (Muelle Pesquero)  

Ved den meget travle havn, Puerto de la Luz, ligger 
Luz-fæstningen, der er anlagt i 1494 af Alonso Fajardo.  

Fæstningen var et af de første spanske byggerier, og 
den skulle kunne stå imod eventuelle angribere fra 
søsiden. Fæstningen kunne dog ikke modstå 
piraterne, der fik sat ild til Las Palmas.  

Luz-fæstningcn benyttes i dag løbende til 
udstillingsformål. 

Gran Canaria: Las Palmas
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Gran Canaria 

15. Bandama-krateret  

Den gamle vulkan Bandama, der måler 574 meter i 
højden, er en enestående mulighed for at opleve et 
vulkankrater. Det er 1.200 meter i diameter og 220 
meter dybt.

Det er meget nemt at komme til kraterkanten, 
hvorfra man kan se ud over øens landskab og 
selvfølgelig ned i selve krateret. Man kan også vælge 
at vandre ned til kraterbunden ad en anlagt sti.  

16. Arucas  

Arucas er Gran Canarias tredjestørste by. Den har 
gennem tiden været velhavende pga. beliggenheden i 
det meget frodige nordlige Gran Canaria, hvor man 
bl.a. dyrker mange bananer.  

Byens San Juan-basilika fra 1909-1917 er opført i 
nygotisk stil i lavasten efter Manuel Vega Mars 
tegninger. Byggeriet blev sat i gang som en hyldest 
til den succesrige eksport af de lokale bananer.  

Uden for Arucas ligger vulkanen Montana de 
Arucas, hvorfra der er en fin udsigt over byen, 
bananpalmerne og til Las Palmas.  

17. Teror 

Gran Canaria
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Teror er en af de smukkeste byer på de Kanariske 
Øer. Den er fyldt med bevarede huse i den 
charmerende kanariske kolonistil, og en vandretur 
her er et yndefuldt møde med øens historie.  

Basilikaen Nuestra Señora del Pino er opført i 1700-
tallet til ære for øens skytshelgeninde, Fyrretræs-
madonnaen, som indbyggere valfarter til med gaver.  

I Casa Museo los Patronos de la Virgen kan man 
opleve et kanarisk herskabshus med original 
indretning.  

18. Guia 

I byen Guia, der er kendt for sine oste, kan man 
opleve en meget fin spansk atmosfære. Byens 1600-
talskirke er værd at se.  

Uden for Guia ligger de særdeles interessante 
Guanche-huler, Cenobio de Valeron. De mere end 
300 udhuggede huler har været benyttet som 
magasin for høstudbytter. Anlægget er 30 meter 
bredt og 25 meter højt.  

19. Roque Nublo  

Naturens monument, Roque Nublo, er en af de 
klippeformationer, der er karakteristisk for Gran 
Canaria. Landskaberne er fire millioner år gamle og 
skabt af vulkansk aktivitet.  

Punktet Roque Nublo når man til fods. Turen tager 
omkring 50 minutter fra parkeringspladsen. På 
udsigtspunktet bliver man belønnet med et udsyn 
fra 1.830 meters højde over det forrevne og 
kolossale Tejeda-krater.  

20. Pinar de Tamadaba 

På højsletten ligger Tamadaba-fyrreskoven i 1.300 
meters højde. De kanariske fyrretræer er endemiske, 
og de kan blive op til 60 meter høje.  

Skovens landskab er i sig selv meget spændende, 
men udsigten mod kystens stejle skrænter og 
brusende hav er særlig og uforglemmelig.  

Fra kanten af de mere end 1.000 meter høje 
klippeskrænter er udsigten mod Tenerife og Teide-
vulkanen formidabel.

21. Gran Canarias dæmninger  

På Gran Canaria er der opført dæmninger, der 
bevirker, at regnvand opbevares i stedet for blot at 
løbe ud i havet.  

De kunstige søer, dæmningerne har skabt, er 
sammen med den omgivende vulkanske natur 
fantastisk smuk. Dæmninger kan man se flere steder, 
men bjergvejen mellem Artenara og San Nicolás er 
det mest interessante sted.

Gran Canaria
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22. Puerto Rico 

Puerto Rico er en af Gran Canarias mondæne 
feriebyer med strande, en stor marina og  
sejlsportsaktiviteter. Byen ligger meget smukt, 
nærmest skåret ind i bjergvæggen, der skråner op fra 
den centrale strand.  

23. Playa del Inglés  

Playa del Inglés er Spaniens største turistområde. 
Her findes alt, hvad hjertet kan begære af 
underholdning, indkøbsmuligheder, sport og 
spisesteder. Byen er smukt anlagt med mange grønne 
arealer, blomster og promenader.  

24. Dunas de Maspalomas 

De enorme sandklitter i Maspalomas udgør i sig 
selv en lille ørken. Hvis man drager på udflugt 
herigennem, får man et godt indtryk af den 
nærliggende, afrikanske Sahara-ørken - sandet i 
Maspalomas er nemlig blæst hertil fra Afrika.  
På sydsiden ligger Maspalomas' dejlige strande. Her 
er også det karakteristiske 68 meter høje fyrtårn, der 
er opført i begyndelsen af 1900-tallet.  

25. Santa Lucia  

Bjergbyen Santa Lucia ligger meget naturskønt. Den 
hvide by er omgivet af palmer og farverige blomster. 
I byen ligger Museo de la Cultura Guanche, der 
viser fund fra øens Guanche-tid.  

26. Telde  

Telde er Gran Canarias næststørste by, og her ligger 
en række seværdigheder i de to gamle og meget 
velbevarede bydele San Juan og San Francisco.  

I San Juan ligger bl.a. San Juan Batista-kirken, der er 
opført i 1400-tallet. I kirken, der er en af øens 
ældste, ser man et fint flamsk træskærerarbejde fra 
samme tid.  

At komme til San Francisco-kvarteret er nærmest 
som at træde tilbage til 1500-tallets Gran Canaria, så 
man bør begive sig ud på en vandretur her. 

Gran Canaria
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Gran Canaria

Altid billigste flybilletter til 
Portugal
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Lanzarote

27. Arrecife  

Arrecife har været Lanzarotes hovedstad siden 1847, 
og mere end halvdelen af øens indbyggere bor her.  
Promenaden, Charco de San Ginés, er det værd at 
tage en slentretur ad. Her kan man få et fint indtryk 
af det historiske San Ginés-kvarter.  

På borgen, Castillo de San Gabriel, ser man en del af 
byens tidligere forsvar. Nu er her indrettet et 
observatorium.  

På en tur rundt i byen bør man også se broen Puente 
de las Bolas og det Videnskabelige og Kulturelle 
Center, der ligger i palæet Casa de los Arroyo.

27a. Castillo de San José 

Arrecifes San José-fæstning blev opført af Claudio 
Lisle 1776-1779. Formålet var dels forsvar mod 
pirater på havet og dels at skaffe arbejde til øens 
befolkning.  

Efter at have ligget forladt i et århundrede, 
indrettede den kanariske kunstner César Manrique et 
moderne kunstmuseum, der udstiller både lokal og 
international kunst fra 1940'erne til i dag.  

Fra museets restaurant er der en meget fin udsigt 
over havet og Arrecifes havneområder.  

28. Teguise  

Teguise var Lanzarotes første hovedstad, og den en 
af de Kanariske Øers ældste byer. Byens historie er 
meget velbevaret i de mange interessante 
bygningsværker, der ligger i de atmosfærerige 
brostensbelagte gader. De udgør nærmest en 
labyrint, der bringer besøgende tilbage i tiden.  

I Teguise ligger bl.a. palæet Palacio de los Spinolas 
og de to klostre Santo Domingo og San Francisco.  
Uden for byen overvåger Santa Barbara-borgen 
området fra Guanapay-bjerget.  

29. Kaktushaven  

Kunstneren César Manrique har skabt Lanzarotes 
smukke kaktushave i et lavaområde, der er med til 
at give et meget specielt indtryk af anlægget.  
Her er mange forskellige slags kaktuser, og haven 
byder også på bl.a. skulpturelle værker og søer, der 
giver en flot totaloplevelse.  

30. Jameos del Agua 

Ordet Jameo betyder en underjordisk vulkansk 
lavatunnel, hvis tag er styrtet sammen, og i Jameos 
del Agua kan man opleve dette fænomen.  

Det er kunstneren César Manrique, der har anlagt 
turistcentret, hvor man kan se de vulkanske grotters 
meget klare søer. Her lever den endemiske albino-
krabbe.
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31. Cueva de los Verdes  

Cueva de los Verdes er en del af den 7 km lange 
Atlántida-lavatunnel, der er skabt ved la Corona-
vulkanens udbrud og lavastrøm for mere end 4.000 
år siden.

I 1700-tallet blev grotterne benyttet af 
lokalbefolkningen som opholdssted ved angreb fra 
pirater.

En tur gennem grotterne er en uforglemmelig 
naturoplevelse med de geologiske formationer, der 
er smukt illuminerede.

32. Mirador del Rio  

Fra toppen af Risco de Famara-klippen er der et 
fantastisk flot udsyn over Atlanterhavet og Chinijo-
øgruppen.

Selve udsigtsstedet er på imponerende vis bygget ind 
i klippen; det er skabt af César Manrique i 1973. 
Neden for den 500 meter høje klippe kan man se 
områdets gamle saltminer.  
Fra den nærliggende by Órzola kan man sejle til den 
nærmeste af Chinijo-øerne, Graciosa. På Graciosa 
ligger der meget smukke strande, specielt Playa de la 
Conchas, hvorfra man har udsigt til resten af 
Chinijo-øerne. Ved et ophold på Graciosa kan man 
med fordel smage øens velsmagende fiskeretter.  

33. Monumento al Campesino  

Campesino-monumentet er opført som en hyldest til 
Lanzarotes bønder for deres hårde arbejde med 
dyrkning af den sparsomme og tørre landbrugsjord.  
Det 15 meter høje fertilitetsmonument Fecundidad 
er udført af César Manrique af vundtankene fra 
fiskerbåde. Det står på Lanzarotes midtpunkt.  

På stedet ligger også Casa Museum, der er indrettet 
i et landbrugshus, som César Manrique har 
udsmykket i betagende hvide og grønne farver. 
Museet skildrer Lanzarotes landbrugshistorie samt 
udstiller en del kunsthåndværk.  

34. Timanfaya Nationalpark  

I nationalparken Timanfaya, der også kaldes 
Montañas del Fuego, kan man opleve et enestående 
måneagtigt landskab.  

Fra 1730 til 1736 dannedes der mere end hundrede 
nye kratere i området. Nationalparken er på mere 
end 5.000 hektarer, og her er utallige spændende 
geologiske formationer.  

Jorden er meget varm blot få cm under overfladen, 
og få meter nede stiger temperaturen til flere 
hundrede grader. I området er der også geyser-
aktivitet.  

Man kan tage på en kameltur gennem dele af 
parken, og det langsomme tempo giver en fin 
mulighed for at opleve det specielle landskab.  

35. Playa de el Golfo  

El Golfo-stranden ligger tæt på det vulkanske 
område i Timanfaya-parken. Stranden er en helt 
sort lavastrand.  
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36. Playa Blanca  

Fra havnen i den lille by Playa Blanca er det muligt at 
tage på flere sejladser. Der går både til sydkystens 
smukke natur samt til øerne mod syd, Isla de Lobos 
og Fuerteventura.  

37. Playa del Papagayo  

Papegøje-stranden er Lanzarotes smukkeste strand. 
Denne sandstrand ligger i en lille bugt med bjerge til 
begge sider. Det er et særdeles naturskønt sted.  

Lanzarote
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Tenerife: Santa Cruz 

38. Mercado de Nuestra Señora de 
Africa (Plaza Santa Cruz de la Sierra)  

Santa Cruz' centrale marked ligger i meget smukke 
rammer i den elegante markedsbygning med 
klokketårnet.

Markedet er åbent om formiddagen, og de mange 
boder sælger dejlige frugter, farvestrålende blomster, 
kanariefugle, kunsthåndværk og brugsgenstande.  

39. Museo de la Naturaleza y el 
Hombre (Calle Fuente Morales)  

Dette meget interessante museum udstiller historien 
og mennesket. Det er det tidligere arkæologiske 
museum.

Museumsbygningen er et forhenværende hospital, 
der nu er indrettet meget overskueligt med den store 
samling, der gennemgående skildrer de Kanariske 
Øers historie.  

Museet udstiller lokal kunst samt fund fra øernes 
tidligere bosættelser og civilisationer. Her er også en 
naturhistorisk afdeling samt nogle kunstværker fra 
Afrika og Amerika.

40. La Conceptión-kirken  
(Plaza de la Iglesia)  

Conceptión-kirken er den ældste i Santa Cruz. Den 
er grundlagt i 1502. I 1600-tallet brændte kirken, og 

den nuværende kirke er en senere genopførelse. 
Kirken er med sit markante klokketårn blevet et 
vartegn for Santa Cruz.  

Indvendigt venter fine udforskninger af de mange 
kunstværker. Højalteret er udført i barokstil, og ved 
siden af kan man se statuen af Jomfru Maria, der er 
frembragt af den kendte kunstner José Luján Pérez.  

40a. Santa Cruz' gamle bydel  
I området rundt om Conceptión-kirken kan man 
finde den bevarede del af Santa Cruz' tidlige tid. 
Gaderne og bygningerne fra denne tid er ikke 
mange, men man får alligevel et indtryk af tiden i de 
stemningsfulde gader.  

41. Cabildo Insular (Plaza de España) 

Cabildo Insular er den mægtige bygning fra 
1940'erne, der huser Tenerifes lokaladministration. I 
bygningen finder man også byens turistinformation.  

Tenerife: Santa Cruz
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42. Plaza de España  

España-pladsen er Santa Cruz' centrum. Den store 
og smukt anlagte plads ligger ned mod vandet.  
Centralt på pladsen ses mindesmærket for faldne 
spaniere under den Spanske Borgerkrig 1936-1939, 
Monumento de los Cádos. Monumentet er et stort 
kors omkranset af soldater.  

43. Plaza de la Candelaria  

På Candelaria-pladsen ser man mindesmærket fra 
1778 for den spanske sejr over guancherne.  
Monumentet er udført i marmor af den italienske 
kunstner Pasquale Bocciardo, der skabte værket i 
Genova.

Monumentet forestiller de Kanariske Øers 
skytshelgen på toppen af fire overvundne guanche-
konger.  

På pladsens nummer 9 ligger et palæ i kanarisk stil 
fra 1752. Fra Plaza de la Candelaria udgår Santa 
Cruz' hyggelige gågade Calle del Castillo. 

44. San Francisco-kirken  
(Plaza del Principe)  

San Francisco-kirken er Santa Cruz' sognekirke. Den 
er bygget i 1680, og stilen er typisk spansk kolonistil 
fra barokken. Oprindeligt var kirken en klosterkirke 
for franciskanermunke.  

Kirkens interiør er meget seværdigt med smukke 
fresker, malerier og statuer. Den smukke romantiske 
Principe-plads uden for kirken er et af byens mange 
dejlige grønne åndehuller. Det er Santa Cruz' første 
park, åbnet i 1860.  

45. Museo Municipal de Bellas Artes 
(José Murphy 12)  

Santa Cruz' kunstmuseum er indrettet i en del af det 
tidligere franciskanerkloster ved San Francisco-
kirken.

Museets permanente udstilling er en fin samling 
værker af forskellige kanariske kunstnere. Her er 
også værker af diverse europæiske malere samt 
skiftende udstillinger.

46. Guimerá-teatret  
(Calle Juan Pedrón)  

Santa Cruz' teater er opført i 1849-1851 i en 
blanding af klassicistisk og romantisk stil.  
Indvendigt er teatret fornemt dekoreret med fresker 
og forgyldninger.  

47. Pilar-kirken (Calle del Pilar)  

Pilar-kirken er opført i 1700-tallet, og den er et fint 
tidstypisk eksempel på byggestilen på de Kanariske 
Øer.

48. Parque Garcia Sanabria  
(Mendez Nuñez)  

Santa Cruz' mest storslåede park er Garcia 
Sanabria-parken. Parken rummer utallige eksotiske 
træer, der virkelig giver besøgende en fin 
naturoplevelse - af mange regnet blandt Europas 
fineste parker.  
I parken finder man et fantastisk blomsterur og 
statuen af den af Santa Cruz' borgmestre, som 
parken er opkaldt efter.  

Garcia Sanabria er også stedet for byens udendørs 
udstilling af skulpturer. Blandt kunstnerne er Joan 
Miró og Henry Moore. Værkerne blev udført på 
stedet i forbindelse med en international udstilling i 
1973.

49. Museo Militar (Calle de San Isidoro)  

Santa Cmz' krigsmuseum er spændende, og 
højdepunkterne er den spanske sejr i 1797 over den 
engelske admiral Nelson i havet umiddelbart uden 
for byen.

Museet udstiller en del forskelligt militærudstyr. 
Særligt interessant er kanonen el Tigre, der traf 
Nelson og skød armen af ham. Nelsons engelske 
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flag, Union Jack, blev taget af spanierne - dette ses 
også på museet.  

Det Hellige Kors er også en historisk oplevelse. Det 
blev rejst på stranden ved det nuværende Santa Cruz 
i 1494.  

50. Parque Maritimo  
(Avenida la Constitución)  

Santa Cruz' maritime park er anlagt af den kanariske 
arkitekt César Manrique. Parken ligger på området, 
hvor den tidligere handelshavn Caleta de Negros lå.  
Den nærliggende Skt. Johns Bastion er bevaret fra 
Santa Cruz' 1600-tals-fæstningsanlæg. Den cirkulære 
bastion kaldes også den Sorte Borg. 

Tenerife: Santa Cruz
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Tenerife

51. La Laguna

La Laguna er Tenerifes ældste by og øens tidligere 
hovedstad - indtil regeringen flyttede til Santa Cruz.  
I dagens La Laguna er det som at træde tilbage til 
kolonitidens Spanien. I tiden som hovedstad blev 
der bygget både offentlige og private pragtbygninger, 
primært i 1700-tallet.

La Lagunas historiske centrum er Plaza del 
Adeltando, hvor der ligger en række interessante 
bygninger. Palacio de Nava fra 1600-taIlet er bygget i 
spansk kolonibarokstil. Santa Catalina-klostret, der 
fortsat virker som nonnekloster, og det 
nyklassicistiske rådhus ligger side om side.  

På Plaza de la Catedral ligger byens domkirke, der er 
opført over en lang årrække, 1510-1905, hvor den fik 
sin kuppel og tvillingetårne. Indvendigt er kirken i  

gotisk stil og barok. Altermaleriet er udført af Van 
Dycks læremester, Hendrik van Balen.  

På Plaza de la Coneeptión finder man et af 
Tenerifes mest kendte kirkebyggerier, Concepción-
kirken, der er grundlagt i 1511. Kirketårnet er meget 
karakteristisk, og indenfor i kirken kan man se en 
barok prædikestol, der er skåret i et stykke cedertræ 
samt en døbefont fra 1400-tallet, hvori de besejrede 
guancher blev døbt.  

På Tenerifes historiske museum (Calle de San 
Agustin) skildres øens historie fra den spanske 
erobring til i dag. På udstillingen kan man bl.a. se 
nogle af de tidligste kort over de Kanariske Øer.  

52. Teresitas-stranden  

Ved den lille landsby San Andrés ligger den kunstigt 
anlagte Teresitas-strand, der er en af Tenerifes 
absolut bedste. Det specielle ved Teresitas er, at 
sandet er bragt hertil fra Sahara.  

Tenerife
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53. Puerto de la Cruz 

Byen Puerto de la Cruz ligger på Tenerifes særdeles 
frodige område i nord. Byen har på få årtier udviklet 
sig fra at være en mindre fiskerby til et moderne 
feriecentrum, hvor den kanariske atmosfære er 
bevaret.  

Byen er smukt beliggende med udsigt til vulkanen 
Teide, bjergskråningernes bananpalmer og ud over 
Atlanterhavet.

Man kan se det gamle San Felipe-fæstningsanlæg ved 
havnen. Ved vandet ligger også det fantastiske 
badeanlæg Lago Martiánez, der er skabt af César 
Manrique. Anlægget består af en række store 
bassiner med havvand, og mellem de dejlige 
badefaciliteter er der en række skulpturer, 
kunstværker, vandfald mm.  

Man kan tage på en hyggelig tur i Puerto de la Cruz' 
gamle bydel, hvor man bl.a. kan studere flere 1600-
talskirker, det spændende rådhus på Plaza de Europa 
og den stadigt aktive fiskerihavn.  

Lidt uden for centrum finder man den smukke have, 
Jardines de Sitio Litre. I haven står byens ældste 
drageblodstræ, og her er en stor orkidéhave med 
mere end 350 arter. I byens omegn ligger desuden 
den botaniske have, Jardin Botanico, der er 
grundlagt i 1788. Den rummer en fantastisk samling 
træer og planter fra hele verden.  

Puerto de la Cruz er anlagt på en gammel lavastrøm, 
og derfor kan man prøve at bade fra lavastrande, fx 
Playa Jardin og Playa Martiánez.  

54. Teide 

Vulkanen Teide er med sine 3.718 meter Spaniens 
højeste bjerg. Teide ligger sammen med 
nabovulkanen, Pico Viejo, (3.134 meter) i det 12x17 
km store Las Cañadas-krater, der engang skulle 
have været krateret på en endnu større vulkan.  
Teide er verdens tredje højeste vulkan. Dens krater 
er 80 meter i diameter, og fra toppen kan man se 
hele Tenerife og alle de Kanariske Øer.  

Man kan tage en svævebane (teleférico) til Teides 
top. Banen afgår fra sydsiden på vej 821, og den 
løfter en fra 2.356 til 3.555 meters højde. Turen til 
toppen giver et storslået udsyn over Las Cañadas 
natur.

Rundt om Teide kan man beundre mange 
naturfænomener, bl.a. den 27 meter høje lavasten 
Los Roques de Garcia, og den nærliggende 
lavamark, Llana de Ucanca. Ved Los Roques ligger 
et besøgscenter, et andet ligger længere mod øst i El 
Portillo.  

55. Los Gigantes  

I den lille fiskerby, Los Gigantes, har man en meget 
fin udsigt til de mægtige forbjerge, Gigantbjergene, 
der går så langt som 600 meter lodret ned i vandet. 
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På en tur på havet bliver man endnu mere imponeret 
af klipperne.  

Los Gigantes er også udgangspunktet for bådture, 
hvor man kan være heldig at se nogle krydsende 
delfiner og hvaler.  

56. Pirámides de Güimar  

I den norske eventyrer og etnograf Thor Heyerdahls 
museum og park kan man se nogle mærkelige 
pyramider.  

Fint anlagte plateauer danner pyramider, og disse 
kan være opført for flere tusind år siden. 
Pyramiderne minder om sydamerikanske 
konstruktioner, og de kan derfor være et bevis på en 
meget tidlig kommunikation mellem øerne og 
Amerika.  

På museet, der bl.a. fortæller om Thor Heyerdahls 
(der i sin tid satte fokus på pyramiderne) 
ekspeditioner, kan man se hans sivbåd, Ra II.  
Ved byen Güimar ligger naturparken Malpais de 
Güimar, hvor man kan opleve et 60 meter dybt 
krater, der har en diameter på 300 meter.  

57. Candelaria  

Byen Candelaria er hjemsted for de Kanariske Øers 
skytshelgen, Virgen de Candelaria.  

I Candelarias meget elegante basilika står 
skytshelgenen ved alteret, som mange mennesker 
fra hele øgruppen besøger.  

Uden for kirken ses bronze statuer af Tenerifes ni 
regenter fra tiden, da spanierne ankom. 

Tenerife
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Shopping
De Kanariske Øers mange store og moderne 
feriesteder er veludstyrede med forretninger, der 
sælger alt fra tøj til kunsthåndværk og souvenirs.
Øernes særdeles farverige markeder er værd at 
besøge. Her kan der købes de dejlige frugter, øerne 
er kendte for, samt det smukke kunsthåndværk, der 
bliver produceret traditionelt på alle øerne.  

I øernes større byer (primært Las Palmas og Santa 
Cruz) ligger indkøbskvartererne spredt i de gamle 
bydele. Hovedstrøget i Las Palmas er Calle Mayor de 
Triana, i Santa Cruz hedder det Calle del Castillo.  

Rundt om de største feriesteder ligger der også 
større indkøbscentre og specialforretninger med fx 
tøj og forskelligt kunsthåndværk.   

Gastronomi 
På de fleste restauranter på alle de Kanariske Øer 
serveres der international mad, men prøv også det 
særlige kanariske køkken, der er inspireret af spansk, 
portugisisk og arabisk mad.

Til forret kan man få Potaje Canario, en grønsags- 
og kødsuppe. Meget udbredt er Conejo, den vilde 
kanin og stuvningen Sancocho Canaria. Hertil kan 
man spise det traditionelle brød Gofio, der stammer 
fra guanchernes tid. Øerne er kendt for deres oste, 
og de lokale flamberede bananer er også yderst 
delikate.

Shopping – Gastronomi

DANSK FRI FERIE
www.friferie.dk

Ferieboliger & Luksuscamping
Størst udvalg i Spanien

- med Prisgaranti!
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Familieaktiviteter

Generelle aktiviteter

Der findes en række aktivitetsmuligheder ved alle 
større feriesteder. Ved strandene er der ofte 
aktiviteter, og der ligger generelt mange 
oplevelsesparker på særligt de største af de Kanariske 
Øer.

Gran Canaria: 

Holiday World (Playa del Inglés)  
Forlystelsesparken Holiday World har mange 
kørende forlystelser som pariserhjul, rutsjebaner og 
et piratskib samt underholdning, såsom 
bowlingbaner. Her er åbent dagligt.  

Palmitos Park (Playa del Inglés)  
Palmitos Park er en subtropisk zoologisk og 
botanisk have, hvor det er spændende at gå på 
opdagelse blandt de mange farvestrålende fugle, fisk, 
primater mm. Her er åbent dagligt.  
I området ved Palmitos Park ligger også en gokart-
bane, vandlandet Aqua Sur, minigolfbane og 
hesteudlejning.  

Sioux City (Barranco del Aguila) 
I Sioux City kommer man til en westernby med 
saloon, slagsmål, og hvad der ellers hører det vilde 
vesten til. Lukket mandag. 

Lanzarote:

Guinate Tropicai Park (Haria)  
Den smukke dyrepark Guinate er meget interessant 
med sine vandfald og laguner, hvor der flyver masser 
af fugle rundt. Parken har også andre dyr, fx aber. 
Her er åbent dagligt.  

Tenerife:  

Octopus Aquapark (Playa de las Americas)  

Det store vandland er sjovt for hele familien. Her er 
bassiner for mindre børn og store, meget hurtige 
rutsjebaner for de lidt større. Her er åbent dagligt.

Tenerife Zoo (Playa de las Americas)  

Tenerifes zoologiske have rummer flere hundrede 
dyr, bl.a. de altid festlige aber.  

Loro Parque (Puerto de la Cruz)  

Den store Loropark indeholder mange forskellige 
temaer. Her er en smuk papegøjepark med en 
kolossal mængde papegøjer, der også udfører shows. 
Her er også en gorillapark, et pingvinhus, et 
delfinarium, en undersøisk hajtunnel, en thailandsk 
landsby og en flagermus-grotte. Her er åbent dagligt. 

Klimatabel

Gns. Temp °C Nedbør mm

Januar 17 44 

Februar 18 38

Marts 18 27 

April 19 17

Maj 20 6 

Juni 21 1

Juli 23 1 

August 24 1

September 24 6 

Oktober 23 25

November 20 47 

December 18 56

Familieaktiviteter – Klimatabel
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Internet

www.turistorganisationer  

De Kanariske Øers officielle turisme: 
www.canarias.org/eng/index.html 
Spaniens officielle turistråd: www.tourspain.es 
Gran Canarias officielle turisme: 
www.grancanaria.com 
Lanzarotes officielle turisme: 
www.turismolanzarote.com 
Tenerifes officielle turisme: www.webtenerife.com 

www.museer  

Güimar-pyramiderne: www.piramidesdeguimar.net 

www.transport  

Lufthavne på de Kanariske øer: 
www.aena.es/csee/Satellite?pagename=Home&l 
ang~EN_GB (vælg lufthavn)  

www.aktiviteter  

Holiday World: www.holidayworldmaspalomas.com 
Palmitos Park: www.aspro-ocio.es/palmitos 
Loro Parque: www.loroparque.com  

Internet
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Miniparlør
Dansk  Spansk  
Hej    Hola  
Godmorgen   Buenos dias  
Goddag   Buenos dias  
Godaften   Buenas tardes  
Godnat    Buenas noches  
Farvel    Adios  
Ja/nej/tak   Si/no/gracias  
Hvor ligger…?   ¿Donde está...?  
Højre/venstre   Derecha/izquierda  
Ligeud    Recto  
Lufthavn/fly   Aeropuerto/avión  
Station/billet   Estación/billete  
Tog/bus   Tren/autobús  
Hvad koster det?  ¿Cuanto cuesta?  
Må jeg se menuen?  ¿Puedo ver el menú?  

Dansk    Spansk 
Må jeg betale?   ¡Quiero pagar!  
Regning   Cuenta  
Tager I kreditkort?  ¿Aceptais tarjeta de  

  crédito?  
Vi har en reservation  Tenemos una reserva  
Har I et værelse?  ¿Tienen una habitación?  
0/1/2    Cero/uno/dos  
3/4/5    Tres/cuatro/cinco  
6/7/8    Seis/siete/ocho  
9/10/100   Nueve/diez/cien  
Mineralvand   Agua Mineral  
Rødvin/hvidvin/øl  Vino tinto/vino   
   blanco/cerveza  
Kaffe/te/sukker  Café/té/azucar  
Mælk/juice   Leche/zumo 

Miniparlør


