
Nordspanien Adventure  
 

 

 Om Nordspanien  

Den nordlige del af Spanien byder på noget for 
enhver smag fra lange strande langs Costa Brava-
kysten til bjergkæden Pyrenæerne langs den franske 
grænse og den vidunderlige by, Barcelona. Spaniens 
mest kosmopolitiske by ånder af liv døgnet rundt og 
har et rigt udbud af kulturelle tilbud med eget 
Picasso-, og Miró-museum samt ikke mindst Gaudis 
mange arkitektoniske mesterværker med La Sagrada 
Familia som hovedværket.  

Rejserne til Nordspanien kombinerer Barcelona med 
Spaniens østligste punkt, Cap Du Creus, en stor 
nationalpark, hvor klimaet året rundt er til 
udendørsaktiviteter. Her kan den lokale kultur blive 
forenet med aktiviteter og det gode spanske køkken. 

Under hele opholdet i Spanien vil der være erfarne 
guider/instruktører fra Culture Adventure, som sørger 
for afvikling af programmet, der kan inkludere 
vandreture i Pyrenæerne samt kajak- og 
aktivitetscamp ved Cap de Creus.  

 Programforslag 4 dage/3 nætter  
 
Dag 1: København-Barcelona- Cadaques 
Med morgenfly til den Barcelona og derfra videre mod nord til Roses, 
hvor en båd venter. Om bord bliver serveret tapas og lokal vin, mens 
båden sejler langs den barske klippekyst til byen Cadaques. Her er der 
indkvartering på Hotel Rocamar med udsigt over Middelhavet, og 
eftermiddagen kan bruges til at se sig om i Cadaques eller til at slappe af 
ved hotellets swimmingpool. Om aftenen middag på en lokal 
fiskerestaurant. 
 
Dag 2: Cap Du Creus 
Dagen står på udforskning af Cap Du Creus. Deltagerne bliver delt op i 
hold, og alle skal prøve kræfter med havkajak i bugten Llanca, 
orienteringsløb i nationalparken og mountainbike ad støvede stier og 
veje. 
 
Efter strabadserne er mødes alle til frokost ved det gamle fyrtårn med 
udsigt fra Spaniens østligste punkt. Middag på hotellet. 
 
Dag 3: Cap Du Creus-Barcelona 
Efter morgenmaden er det tid til en kort vandretur til Portlligat, hvor den 
excentriske maler Salvador Dalís hus ligger direkte ud til havet. 
 
Omkring middagstid går turen til Barcelona, hvor der er indkvartering på et 
centralt beliggende hotel. Om aftenen middag på en af Barcelonas top 
restauranter. 
 
Dag 4: Barcelona-København 
Morgenmad på hotellet. Den sidste dag er fri til besøg på byens mange 
museer eller til at nyde stemningen på en af de mange hyggelige cafeer. Der 
er også mulighed for at arrangere en tur rundt i Barcelona med guide og besøg 
ved nogle af de største seværdigheder. Senere hjemrejse til København.  



 Overnatninger  
 
Cadaques 
Hotel Rocamar ligger 800 meter fra Cadaques centrum med en storslået udsigt over Middelhavet. Hotellet 
har indendørs swimmingpool, restaurant, minigolf, tennis og sauna. Et godt udgangspunkt for aktiviteter i 
området. 
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Barcelona 
Der findes masser af gode hoteller i Barcelona. Vi anbefaler et godt hotel i det centrale Barcelona i 
gåafstand til det gamle gotiske kvarter og Ramblaen.   
 

 Kort over Catalonien  
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