PROGRAM: DET UKJENTE SPANIA TRUJILLO I EXTREMADURA
4 frokoster, 4 lunsjer og 3 middager inkludert

Dag 1

Avreise Oslo - Madrid, så til Trujillo
Lunsj, middag
Vi flyr fra Oslo om morgenen med Lufthansa via Frankfurt og ankommer Madrid midt på
dagen. Herfra busser vi til Trujillo, det tar omtrent tre timer. Lunsj spiser vi underveis.
I lille Oropesa gjør vi et stopp. Her har mange vært innom – både romerne, vestgoterne,
araberne og kristne. Slikt blir det en spennende blanding av. Oropesa har to borger i en, det
er denne byen er så kjent for. Den eldste delen av borgen er opprinnelige fra arabernes tid,
den nyeste fra 1500-tallet. Trappen på borgen regnes som helt unik i Spania. I dag er den
nyere delen av borgen bygget om til et hotell, en nasjonal Parador.
Turen fortsetter så mot Trujillo, en av de best bevarte middelalderbyene i Spania.
Landsbyen er ikke stor, omtrent 9000 innbyggere, men sjarm og atmosfære er det ingen
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mangel på. Det aller meste her stammer fra 1500-tallet da byens store sønner kom tilbake
fra Amerika med rikdom som de skjenket til sin fødeby.
Trujillo er historisk sett erobrernes by og bærer mange spor av det. Et stort antall av de
spanske conquistadorene kom herfra. Wikipedia sier at det var hele 56 stykker av betydning,
som spilte en rolle under Spanias oppdagelse og erobring av Mellom- og Sør-Amerika. Den
mest kjente har fått sin statue på hovedtorget, Plaza Mayor og sitter der høyt til hest. Det
er Francisco Pizarro, en av dem som inntok Inkariket og «grunnla» det nye Peru. Pizarro,
byens store sønn, nevnes alltid i samme åndedrag som Trujillo. Det er også et Trujillo i Peru,
byen er landets tredje største. Selvfølgelig grunnlagt av Pizarro.
Vi sjekker inn på hotellet (tidligere palass) og finner oss vel til rette. Middagen er på hotellet
i kveld.

Dag 2

Bli kjent med Trujillo
Frokost, lunsj
Den beste måten å bli kjent med en by, er til fots. Vår lokalguide som vet det meste om
området tar oss med på en byvandring hvor vi blir bedre kjent med byen vår. Noen sier til og
med at den er den aller vakreste i hele Spania. Plaza Mayor er hjertet av byen, men historien
er evig til stede på veien gjennom de labyrintiske og smale gatene. Gater og smug som leder
oppover mot vakre herskapshus og renessansepalass, med hager og gårdsplasser fulle av
skyggefulle trær. Her er vakre, gamle kirker og klostre og alt innenfor de omtrent 900
meterne med bymur som holder sin hånd over den øvre delen av byen.
Etter gåturen og en felles lunsj er det tid for å nyte byen på egen hånd. Det er alltid
spennende og rusle rundt etter at man har fått litt oversikt. Plutselig dukker det opp noe
flott og annerledes. Noe uventet og trivelig som du ikke visste fantes akkurat her.
Ettermiddagen og kvelden er derfor til egen disposisjon.

Dag 3

Cáceres og ostesmaking
Frokost, lunsj, middag
Etter frokosten skal vi igjen ut på tur og se mer av området. Nå venter Cáceres, enda en av
Spanias verdensarvbyer. Og igjen, en av byene som stadig figurerer på vakrest-listene og
kun en drøy halvtime unna Trujillo.
Det historiske sentrum er det som får fram superlativene. Det aller meste er godt bevart og
ligger trygt innenfor de solide bymurene. Det er samme oppskrift her, rikdommer og midler
fra erobrerne sørget for staselige herskapshus og palass. Sørget for pynt og utsmykning og
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dekorasjoner som vi nyter av så mange år etter. Byens Plaza Mayor er etter manges mening,
en av landets aller flotteste.
Etter en felles lunsj går turen til El Casar de Cáceres, en liten landsby 8 kilometer fra
Cáceres. Her skal vi smake på den populære «Torta del Casar», laget av sauemelk og
fullpakket med smak. Sauene lever helt eller delvis utendørs og spiser plantene som vokser
vilt.
Tilbake i Trujillo spiser vi middag på hotellet.

Dag 4

Mérida og vinsmaking
Frokost, lunsj, middag
I dag går turen til hovedstaden i Extremadura, Mérida. En gang i tiden var byen også
hovedstaden i den romerske provinsen, Lusitania. Dermed byr også dagens Mérida på et
betydelig sus fra denne storhetstiden. Romernes ry som utrolige ingeniører og byggmestere
kom helt til sin rett. Vi ser det godt her i Spanias mest imponerende levninger fra den gang
da. Det romerske teatret og det arkeologiske museet står på programmet. Teateret ble
bygget omkring år 15 f. Kr og tok 6 000 tilskuere. Amfiteateret ble åpnet noen år senere og
var vertskap for de voldsomme gladiator-kampene. Tilskuere: 14 000.
Det arkeologiske museet har en meget imponerende utstilling og samling fra tidsepoken.
Selve museumsbygningen er også meget severdig, designet av den prisbelønte arkitekten
Rafael Moneo fra Navarra.
Nå skal det smake med lunsj. Spanske viner er de fleste av oss kjent med i større eller mindre
grad. Vi tar turen til en lokal vingård der vi skal både smake og lære mer om deres edle
dråper. Og siden Extremadura er det nest største området i landet som dyrker vin, har vi
mye godt i vente.
Etter en dag med mange inntrykk reiser vi tilbake til hotellet. Kveldens middag inntar vi på
en hyggelig lokal restaurant. Det blir en kveld hvor vi oppsummerer våre opplevelser og
inntrykk.

Dag 5

Trujillo - Madrid - Oslo
Frokost
Frokost på hotellet. Bussen til flyplassen i Madrid venter oss litt etter dette, og Lufthansa fra
Madrid har avgang om ettermiddagen. Etter mellomlanding og flybytte i München, er
ankomst Oslo Lufthavn sent om kvelden.
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