
GÅ ANDALUCÍA
- Vandring i landskap av hverdag, historie og tro



Dag 1

◦ Etter ankomst til Málaga flyplass drar vi med buss til byen Antequera med
sine vel førti tusen innbyggere, for her å ta inn på Hotel Convento
Magdalena, omtrent syv kilometer i utkanten av sentrum, men like ved et
fantastisk turterreng. Ved sen ankomst kan middag spises på hotellet.

◦ https://www.hotellamagdalena.com/

◦ Ved tidlig ankomst er det absolutt hyggeligst å spise middag inne i byen,
muligens etter besøk til de neolittiske gravkamrene og/eller til Iglesia del
Carmen, med sine rosemalte vegger, sitt uferdige barokkalter og
takkonstruksjon i mudejar-stil.



Hotel Convento Magdalena 



Antequera



Dolmene – neolittiske gravkamre



Iglesia del Carmen



Dag 2 - alternativ A - Torcal og Guadix

◦ Om morgen kjører bussen oss opp i fjellområdet El Torcal, hvor vi har reisens
første vandring i dette særegne og utenomjordiske landskapet som engang
var havbunn.

◦ http://www.torcaldeantequera.com/

◦ Lunsj i Antequera sentrum.
◦ Vi reiser denne ettermiddagen videre til Guadix i Sierra Nevada og

innkvarteres i grotter.
◦ http://www.casascuevalatala.com/

◦ Bussturen mellom Antequera og Guadix tar omtrent to og en halv time med
pause inkludert.

◦ Felles besøk og middag i Guadix sentrum.



Torcal



Dag 2 - alternativ B  - Caminato del Rey og Guadix
◦ Om morgen kjører bussen os stil den nå berømte turstløypen Caminato del Rey, eller Kongestien.

◦ Denne svimlende veien på omtrent 3 kilometer krysser juv på over 100 meter og klamrer seg til 300
meter høye skrenter langs fjellpartiet som heter Desfiladero de los Gaitanes. Stien ble konstruert i
1901 med tanke på utbyggingen av vanndammene i landskapet like innenfor, og i forbindelse
med utviklingen av jernbanenettet i området. El Caminato del Rey ble gjenåpnet i 2014, denne
gang for oss turister.

◦ http://www.caminitodelrey.info

◦ Lunsj i landsbyen Ardales.

◦ Vi reiser denne ettermiddagen videre til Guadix i Sierra Nevada og innkvarteres i grotter.
◦ http://www.casascuevalatala.com/

◦ Bussturen mellom Antequera og Guadix tar omtrent to og en halv time med pause inkludert.

◦ Felles besøk og middag i Guadix sentrum.



El Caminato del Rey



Sierra Nevada
◦ Fjellområdet Sierra Nevada er viden kjent, ikke minst for sine alpinanlegg, men også for

fjelltopper som den berømte Mulhacén med sine 3478,6 meter over havet. I disse
traktene med sine mange stigninger og vakre dalfører tilbrakte maurerne sine siste
korte måneder etter Granadas endelig fall i 1492, og før de selv måtte forlate landet,
og da med kurs for Nord-Afrika. 800 års sammenhengende historie på den iberiske
halvøyen var så forbi.

◦ Det er naturlig å snakke om maurerne og islam helt innledningsvis i reisen, og her i
fjellene. Dette fordi stedet representerer slutten på denne religionens og kulturens
dominans i landet vi går i, og fordi vi skal reise videre gjennom hele turen i deres
fotspor hvor vi møter både jødene midtveis og de kristne mot slutten av vandringen.

◦ Helt frem til moderne tid har beboerne av landsbyene i området levd et tilbaketrukket
liv, og livnært seg av hva naturen i nærområdene har kunnet fremskaffe.

◦ Geografiske, geologiske og klimatiske forhold har gjennom alle århundrer og skiftende
historiske epoker tilrettelagt for å bo komfortabelt og trygt i de mange grottene som
finnes i området. Guadix er kjent for disse arkitektoniske naturfenomenene og er et
utmerket sted for å forsøke seg på en tilværelse som huleboer, om enn for to korte
netter.



Guadix
◦ Guadix har omtrent tjue tusen innbyggere, og er som sådan en liten by, men med

lange historiske røtter. Vi kjenner den fra førhistorisk tid, og vet med sikkerhet at
romerne var her. Maurerne kom raskt til området, etter den første invasjonen i 711.
Senere gjenninntok de kristne byen i 1489. Men det er ikke utelukkende som et historisk
åsted byen er interessant. Den har også en spennende, og inkluderende hverdag med
egenart å tilby.

◦ I Guadix kan vi oppleve hvordan en moderne spansk og andalusisk by, utenom
allfarvei og på snaue 950 meters høyde, lever og utvikler seg gjennom historie,
skiftende trosretninger, nye tradisjoner, naturforhold, modernitet, og gjennom eldre og
unge generasjoner.

◦ Ved å bo i meget komfortable huler, nære den berømte grottebydelen Barrio
Troglodyte, og på våre spaserturer i området, kan vi også komme i kontakt med
livsvilkårene den lokale befolkningen har erfart gjennom skiftende tider og med stadig
nye fyrster å forholde seg til.



Hulebyen



Dag 3

◦ Denne dagen tilbringer vi til fots i traktene rundt Guadix, med en vandretur på
formiddagen og en etter lunsj.

◦ Middag inntas på et vertshus i sentrum.



Fjelltraktene



Dag 4
◦ Vii forlater Guadix om morgenen og tar en omtrentlig to timers busstur gjennom det

andalusiske landskapet på vei mot Cordoba.
◦ Vi kommer først til Baena, som er en by med snaue tjue tusen innbyggere og som i all

hovedsak lever av inntekter knyttet til produksjon av olivenolje, biomasse (også denne fra
olivenfrukten), samt turisme og småindustri.

◦ Her besøker vi byens meget berømte arkeologiske utgravningsområde og museum, det
store funnet etter den romerske byen Torreparendones hvor vi kan reflektere over også
dette imperiets storhet, visjoner og gudetro.

◦ http://www.baena.es/ayuntamiento/informacion_municipal/cultura/que_ver_en_baena/yacimiento_arqueologico_de_torreparedones

◦ Lunsj inntas på olivenoljefabrikken til produsenten Núñez de Prado.
◦ https://www.aceitesdeoliva.net/nunez-de-prado-cb-baena/

◦ Vi ankommer Cordoba by sent på ettermiddagen, og etter omtrent en og en halv times
kjøretur. Her innlosjeres vi på Hotel Maimónides, midt i det historiske sentrum.

◦ https://www.eurostarshotels.com/eurostars-maimonides.html



Torreparendones



Núñez de Prado



Hotel Maimónidez



Dag 5 - på formiddagen
◦ Morgenen starter med et besøk i katedralen i Cordoba, og så tidlig som overhode mulig for å unngå

de store besøksmengdene av andre turister som vil komme senere i løpet av formiddagen, uansett
når på året man besøker byen. Cordoba har over 325.000 innbyggere og er virkelig byen hvor tre
religioner møtes.

◦ Katedralen er, som navnet tilsier en faktisk katedral, og altså ikke bare et museum, og heller ikke et
flerkulturelt sted som mange har ytret mening om at den kunne bli. Ikke desto mindre er den kjent
som ’La Mesquita’, som kan oversettes til den ’lille moskeen’. Størsteparten av bygget er da også
reist som en moske av maurerne og under deres glansperiode her i Cordoba på 800 og 900-tallet.
Byen ble gjeninntatt at de kristne allerede i 1236, altså over 250 år tidligere enn Granada. Arbeidet
med katedralen, som er bygget inne i den opprinnelige moskeen, ble påbegynt tidlig etter
gjenerobringen, men stod ikke ferdig før på midten av 1500-tallet. Hele komplekset dekker nærmere
24.000 kvadratmeter, og La Mesquita var i sin tid den nest største i sitt slag i den muslimske verden,
etter moskeen i Mekka. Det er svært interessant hvordan den muslimske og kristne arkitekturen fysisk
sett er bygget inn i hverandre, hvordan de to uttrykkene kommuniserer, og hvordan de skaper rom
for ettertanke, dialog og diskusjon.

◦ Lunsj inntas i sentrum.



La Catedral de la Asunción de Nuestra Señora



Dag 5 - på ettermiddagen
◦ Denne ettermiddagen er det naturlig å vie til det jødiske kapitlet i historien om den Iberiske

halvøyen. Da snakker vi også om Sefardene, som egentlig er et bibelsk navn, men som i daglig bruk
forstås som jødene fra det historiske Spania og Portugal.

◦ Moses Maimónides var jødisk, født i Cordoba i 1135, og kom til å bli en av middelalderens ledende
filosofer. Han var blant annet en av samtidens viktigste tolkere av Aristoteles. Maimónides er videre
særlig kjent for sin argumentasjon om at Gud ikke er en fysisk enhet, altså at Gud ikke har kropp,
hvilket den gang som nå var, og er en svært utfordrende påstand. I Cordoba ser vi Maimónides
fremstilt i arabiske klær. Dette selvsagt fordi alle i hans posisjon og stilling arbeidet for de islamske
sultanene i datidens mauriske verden, og som omgav Maimónides gjennom hele sitt liv. Til tross for alt
vi i vår tid hører om flerkulturelt fellesskap i middelalderen så var jødeforfølgelsen også den gang en
realitet, og blusset opp gjennom ulike perioder også under maurernes overherredømme i Andalucía.
Maimónides måtte derfor flykte fra Cordoba med sin familie allerede i ungdommen. Han døde i
dagens Israel i 1204.

◦ Vi besøker også en av de opprinnelige jødiske synagogene i Cordoba, og den eneste som fortsatt
eksisterer, men nå kun som museum. Det er interessant å merke seg her at de sefardiske
byggherrene fulgte tidens stiluttrykk, og valgte arabiske arkitekter for sitt religiøse bygg.

◦ Middag på restaurant i sentrum.



Maimónides og Sefardene



Dag 6
◦ Vi starter denne dagen etter frokost med en flott spasertur i det vakre, milde landskapet i

utkanten av Cordoba, og ved elven Bejarano. Strekningen vi tilbakelegger her er på
omtrent 10 kilometer.

◦ http://www.senderoscordoba.es/actividades/

◦ Lunsj inntas på en nærliggende veikro.
◦ Deretter kjører vi videre til byen Cazalla de la Sierra i landskapet som kalles Sierra Norte

de Sevilla. Selve byen har ikke mer enn snaue fem tusen innbyggere, men ligger midt i
denne vakre naturparken, og svært sentralt i historien om de kristnes
gjenerobringsprosjekt, og som kommer til å bli det sentrale temaet disse site dagene.

◦ Bussturen frem tar omtrent to og en halv time med pause underveis.
◦ I Cazalla tar vi inn på det gamle slottet og herregården Hotel Palacio San Benito.
◦ Middag spiser vi på restauranten Cortijo Vistalegre i sentrum av byen.
◦ http://www.cortijovistalegre.es/home.html



Elven Arroyo Berajano



Palacio San Benito



Cotijo Vistalegre



Dag 7
◦ Dagen begynner med en sykkeltur fra hotellet og til det nedlagte klosterkomplekset

Cartuja de Cazalla som ble påbegynt allerede på 700 tallet av maurerne, mensom ble
kristent kloster fra tidlig på 1300 tallet. Dette religiøse sentret var selve utgangspunktet for
den spanske ruten i pilegrimsvandringen mot Santiago de Compostella.

◦ http://www.lacartujadecazalla.com/Home.html

◦ Vi spiser lunsj på restauranten Batan de las Monjas som ligger midt i et landskap like ved
byen San Nicolas.

◦ http://batandelasmonjas.wixsite.com/camping

◦ Om ettermiddagen går vi en tur i det vakre området vi finner like utenfor hotellet vårt i
Cazalla.

◦ Middag spises på restauranten La Posada del Moro i Cazalla.
◦ www.laposadadelmoro.com



La Cartuja de Cazalla
Baton de las Monjas



Turterreng
La posada del Moro



Dag 8
◦ Etter frokost drar vi til Sevilla. Kjøreturen tar omtrent en time og 45 minutter. Her setter

bussen oss av på Plaza de la Encarnación, hvor vi kan himle over verdens største
trekonstruksjon som formelt sett heter Metropol Parasol, men som på folkemunne rask ble
til Setas de Sevilla, som betyr sopp fra Sevilla. Den tyske arkitekten Jurgen Mayer står bak
dette prosjektet, og byggverket ble innviet i 2011.

◦ https://setasdesevilla.com

◦ Videre besøker vi det romantiske slottet Palacio de las Dueñas, hvor den nå avdøde,
men sagnomsuste Hertuginnen av Alba bodde mens hun var i Sevilla, og helt til sin død i
2014.

◦ http://www.lasduenas.es/

◦ Lunsj inntas på egenhånd, gjerne i nabolaget.
◦ På ettermiddagen tar bussen oss tilbake til Málaga, og vi innkvarteres på hotell der.

Kjøreturen varer i overkant av to timer.
◦ Avskjedsmiddag i Málaga sentrum.



Sopp og slott



Dag 9
◦ Retur til Norge.

Gå Andalucía


