
 
 
 

 
    

 

Ålandstidningens läsarresa 

Möt våren i Katalonien 13-20 mars 2018 
En matglad resa i samarbete med Axtours.ax 

 

Följ med till Katalonien och njut av det havsnära läget, den vackra naturen och spännande kulturella 

upplevelser!   Här i det nordöstra hörnet av Spanien finns ett stolt arv och fascinerande historia att 

utforska.  Det är en spännande del av Spanien som vi skall besöka med både bergslandskap och Costa 

Brava - den vilda kusten -, medeltida byar och charmiga fiskelägen.   Regionen bjuder på en 

gastronomi i världsklass liksom välsmakande viner från Priorat och Penedés och självklart 

nationaldrycken cava, den spanska motsvarigheten till champagne.  Katalanerna är mycket stolta 

över sitt landskap, sin kultur, historia och sitt eget språk.  

Barcelona är Kataloniens hjärta och huvudstad. En pulserande metropol där stad möter strand och 

kombineras med mat, kultur och härligt klimat.  Här sjuder det av liv på Barcelonas breda boulevard 

La Rambla med ett myller av människor från tidig morgon till sen kväll.  Här hittar vi gatuartister, 

gatukonstnärer, tapasbarer och caféer.  Saluhallen La Boqueria är en upplevelse för alla sinnen när vi 

vandrar bland exotiska frukter, aptitretande skaldjur och charkuterier av alla de slag. 

Öster om La Rambla finns Barri Gòtic, Barcelonas äldre del med smala gränder och torg, mysiga 

restauranger och trendiga barer.  Romerska ruiner trängs sida vid sida med medeltida palats, 

charmiga småbutiker och vackra katedraler.  Här finns fantastiska konstmuseer då konstnärer som 

Picasso, Miró och Tàpies levt och verkat här.  Överallt ser vi Antonio Gaudis arkitektoniska arv så som 

de spektakulära husen Casa Batlló och Casa Milà, färggranna Park Güell och imponerande Sagrada 

Familia, Gaudis kanske mest berömda verk.    

Under vår läsarresa träffar vi Ålandstidningens frilansjournalist Liz Lindvall som visar oss sitt 

Barcelona.   Liz tar oss med till sina kvarter och berättar om sitt liv som utlandsfinländare.  Hon 

inviger oss i den spanska matkulturen och berättar om läckerheter så som chorizo, klassiska Patatas 

Bravas och lokala specialiteter.    

Varmt välkommen med på Ålandstidningens läsarresa till Katalonien! 

 

 

 



 

 

 
 

    
 

DAG 1: TISDAG 13 MARS 2018                        MARIEHAMN-BARCELONA 
 
Utresa på morgonen med Rosella från Mariehamn med vår egen buss.  Vi åker via Bålsta och Lasse 
Åbergs museum där vi också äter lunch.  Vidare till Arlanda och vårt flyg lämnar kl 16:40. Vi landar i 
Barcelona kl 20:10 lokal tid och hälsas välkomna av vår lokale svensktalande guide.  Transfer till vårt 
centralt belägna hotell Montblanc 3*.   Incheckning och lätt vickning på hotellet. 
 

DAG 2: ONSDAG 14 MARS 2018                           BARCELONA 
 
Efter frukost åker vi på en innehållsrik stadsrundtur med vår egen buss och vår svensktalande guide.  

Staden visar upp en vacker arkitektur och vi ser bl a Plaza España som var centrum för den andra 

Internationella världsutställningen 1929, Olympiastadion från 1992 och utsiktsplatsen Mirador del 

Alcalde med utsikt över Barcelonas hamnområde.   Vår guide berättar också om katalanernas vardag, 

politik och historiska arv.  Vår lunch äter vi på trevlig restaurang nära hamnområdet. 

Eftermiddagen fortsätter med bussen till Barcelonas nyare delar ”Nya Staden” som skapades efter 

1850 då stadsmurarna revs. Här har Antoni Gaudí, Doménech i Montaner samt andra samtida 

modernistiska arkitekter fått fria händer och byggnaderna är sagolika.  Vi guidas runt i Antonio 

Gaudis spektakulära katedral ” La Sagrada Familia” – den heliga familjen.   De 18 tornen på taket 

representerar de 12 apostlarna, de fyra evangelisterna, jungfru Maria och Jesus. Kyrkan var redan 

påbörjad 1883 när Gaudí tog över projektet från arkitekten Francisco de Paula Del Villar.  Gaudí insåg 

snart att detta skulle bli hans livsverk och efter 1910 åtog han sig inga andra projekt och jobbade på 

katedralen fram till sin död 1926. Arbetet med att färdigställa La Sagrada Familia pågår än i dag och 

det spekuleras om att katedralen skall kunna stå färdig till år 2026, exakt 100 år efter Gaudís död.  

Vackra Parc Güell är formgivet av Gaudí och byggdes mellan åren 1900-1914.  Den 15 hektar stora 

parken planerades från början som ett bostadsområde för stadens aristokrati men i slutändan 

byggdes endast två hus, varav Gaudí bodde i det ena. Parken är inte bara känd för sin fantastiska 

utsikt från toppen av kullen, utan också för sina många besynnerliga inslag.  Här finns hus i 

pepparkaksstil, täckta gångbanor och den mosaikbelagda terrassen i vackra mönster och färger. 

På kvällen äter vi gemensam middag på trevlig restaurang på gångavstånd från hotellet. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

    
 
DAG 3: TORSDAG 15 MARS 2018                           BARCELONA 
 

Idag utforskar vi Barcelona med en promenad i välbevarade ”Barri Gotic”.  Under medeltiden var 

Katalonien en mycket välmående region vilket vi ser i de intakta kvarteren.  Här känner vi historiens 

vingslag i de trånga gränderna och vi besöker bland annat kyrkan Santa Maria del Mar.  Kyrkan 

uppfördes på 1300-talet och många anser den vara den vackraste i Barcelona.  Bygget av kyrkan 

gjordes gemensamt av hela den arbetsföra befolkningen i området och betraktas sedan dess som 

arbetarnas katedral.  

I de trånga gränderna hittar vi också Barcelonas mest besökta museum ” Museo Picasso” som finns i 

fem pampiga och sammanlänkade palats byggda mellan 1200- och 1400-talen.   Muséets samling 

innehåller mer än 4 200 verk, varav ett flertal mästerverk.  Betoningen ligger på Picassos tidiga 

period som här visas så gott som komplett inkluderande Picassos berömda "blå period" som inföll 

under hans sista år i Barcelona (1901-1904).  Pablo Picasso, som föddes i Malaga 1881, studerade på 

olika konstskolor i Barcelona som ung och trots att han var bosatt i Frankrike större delen av sitt liv 

bestämde han 1960 att placera sitt museum här.   

 Katedralen i Barcelona, La Seu som den kallas i folkmun, är sätet för ärkebiskopen i Spanien.    

Katedralen som började byggas 1298 byggdes till minnet av Eulia av Barcelona som är ett av 

Barcelonas två skyddshelgon.  Enligt sägnen led den unga jungfrun martyrdöden och hon sägs vara 

begraven i katedralens krypta.  Intill katedralen finns ett kloster med tretton gäss där gässen sägs 

symbolisera ett år vardera i Eulias tretton år korta liv.  Den nuvarande katedralen är den tredje 

kyrkan som byggts på platsen då den första förstördes och den andra revs.  

 Runt omkring katedralen finns många trevliga matställen och här äter vi gemensam lunch innan 

resten av eftermiddagen och kvällen är fri.  Passa på att strosa längs La Rambla från det stora torget 

Placa de Catalunya ner till Columbusstatyn nere vid vattnet, se de stora yachterna som ligger vid 

bryggorna i hamnen eller besök Barcelonas fina akvarium som är ett av de största i världen.  Det 

spanska köket är fyllt av dofter och smaker och tillhör ett av de mest spännande i världen.  Barcelona 

förknippas ofta med mat och dryck och restaurangutbudet är enormt.  Katalanerna är stolta över sin 

matlagningskonst och här finns matställen för alla smaker och plånböcker.       

 

 

 

 

 



 
 

DAG 4: FREDAG 16 MARS 2018      KLOSTER OCH VINGÅRD 

 
Vi lämnar Barcelona och styr färden mot Montserrat, katalanernas heliga berg.   Berget är 1 236 m 

högt och vid foten ligger benediktinerklostret Santa Maria de Montserrat som grundades år 888.  

Idag lever här 80-talet benediktinermunkar och musikskolan som grundades på 1300-talet har en 

gosskör som är vida berömd. Vi besöker den lilla byn som är spirituellt centrum för pilgrimer från 

hela världen och i klosterkyrkan vi kan se den Svarta Madonnan, symbolen för Katalonien. Den lilla 

statyn av jungfru Maria med Jesusbarnet i knäet är enligt legenden tillverkad av evangelisten Lukas.  

Varje dag köar 100-tals personer för att tillbe och vidröra eller kyssa den lilla trästatyn.  I klostrets 

museum ser vi verk av stora konstnärer som Dalí, El Greco, Monet och Giordano.   Lunch intas nära 

klostret på typisk spansk bodega. 

Vi fortsätter vidare mot vinområdet Penedès som är Spaniens högsäte för produktion av drycken 
cava.  Här produceras 85 % av landets totala cavaproduktion och i trakten har producerats vin sedan 
grekiska sjöfarare introducerade vinet på 400-talet före Kristus.  Vi besöker familjeägda Cava Llopart 
och vi får ett varmt välkomnande av Jesi och Christina.  Vi tas med på tur genom vingårdarna, ser det 
gamla lanthuset, besöker källarvalven och till slut det moderna vineriet.  Cavahuset jobbar ekologiskt 
med endast egna druvor och vi provsmakar så väl cava som röda och vita viner.    
 
Efter provsmakning och eventuell shopping åker vi mot Barcelona dit vi anländer vid 18-tiden.  
Kvällen fri. 
  

DAG 5: LÖRDAG 17 MARS 2018                          LIZ´S BARCELONA OCH MATLAGNING                    
 
Efter vår frukost möter vi frilansjournalisten och Ålandsbördiga Liz Lindvall.  Vi tillbringar dagen med 
Liz, promenerar i hennes Barcelona, får lära oss mera om mat, traditioner och det dagliga livet.  
Tillsammans handlar vi mat på den lokala marknaden inför lunchen som vi skall tillreda tillsammans 
med vår kock.  Efter en spännande matlagningslektion äter vi sedan tillsammans vår 
egenproducerade lunch.   
 
Eftermiddagen och kvällen fri. Middag på egen hand. 

DAG 6: SÖNDAG 18 MARS 2018                                           FIGUERAS, PUBOL OCH OLIVOLJA 
 
Begreppet Costa Brava – den vilda kusten – börjar strax norr om Barcelona och sträcker sig upp till 
den franska gränsen. Kuststräckan, som är cirka tjugo mil, är ett dramatiskt landskap med klippor 
som störtar rakt ner i havet och vackra stränder gömda i små, otillgängliga vikar.  Kuststräckan blev 
turistområde redan på 50-talet och vi hittar idylliska fiskelägen sida vid sida av fullpackade stränder.  
Kusten anses av många att vara den vackraste i Spanien och de många vandringslederna lockar 
människor från hela världen. 
 

 

 

 



 

 
 

Salvador Dali föddes i Figueres 1904 och är en av 1900-talets mest kända konstnärer. Dalí ville 

chockera, oroa och överraska och han bröt mot konventionerna gällande bra eller dålig smak.  Han 

levde och verkade under stora delar av sitt liv i Figueras och 1974 öppnade han sitt eget museum i 

hemstaden.   Många av oss känner till hans tavlor med smälta klockor och hans spinkiga elefanter. Vi 

besöker Teatre-Museu Dalí där konsten inte bara hänger på väggarna.  Hela museet är Dalís 

konstverk, från takets riddarstatyer med baguetter på huvudena till kryptan i bottenvåningen där han 

ligger begravd.  I museet finns flera av Salvador Dalís kända verk, bland annat Mae West-rummet där 

en läppformad soffa, en öppen spis och två tavlor bildar Mae Wests ansikte.  Lunch i Figueras. 

Vi fortsätter till den staden Pubol där Dali på 1960-talet köpte ett litet slott till sin stora kärlek, musa 

och modell - Gala Eluard Dali.  Slottet var till enbart för Galas välbefinnande och Dali tilläts besöka 

slottet endast på inbjudan av Gala.  I de vackra, frodiga trädgårdarna utanför slottet finns några av 

Dalis berömda spinkiga elefantskulpturer.  Gala ligger begravd i slottets krypta. 

Vi återvänder mot Barcelona och på vägen besöker vi olivgården Oli de Ventalló utanför byn Ventalló.  

Här besöker det familjeägda företaget som producerat olivolja i flera generationer och vi går en 

promenad genom den lilla byn.   Efter rundturen stannar vi till vid en av olivträdsodlingarna där det 

har dukats upp till olivoljeprovning.  Efter provsmakning åker vidare mot Barcelona och är tillbaka på 

hotellet mot kvällningen.  Middag på egen hand. 

 

DAG 7: MÅNDAG 19 MARS 2018                                       FRI DAG 

Idag viks dagen för egna äventyr.  I Barcelona har vi möjligheten att besöka fina sandstränder mitt i 

centrum och vid stadsdelen Barceloneta ligger ett pärlband av fina sandstränder.  Här vid de gamla 

fiskekvarteren, som byggdes under 1800-talet, finns mängder av charmiga hus. Passa på och ät lunch 

på någon av de genuina kvarterskrogarna här.  Folkligt, fullsatt och ljuvliga tapasrätter!    

Den som önskar kan ge sig ut i gränderna, upptäcka nya soliga torg, slå sig ner vid ett café och njuta 

av staden och folklivet.  Besök MACBA, Barcelonas museum för samtidskonst, titta in i Gaudis Casa 

Milá (La Pedrera) eller besök Chokladmuséet, Museu de Xocolate, och se fantastiska chokladmodeller 

av allt från La Sagrada till Nalle Puh.   Den äventyrlige kan ta linbanan från hamnen upp till berget 

Montjuic med en fantastisk utsikt över staden och havet.  På berget finns flera kända sevärdheter 

såsom fontänen Font Magica, borgen Castell de Montjuic, det nationella konstmuseet Palau 

Nacional, olympiastadion och den vackra kaktusparken Jardins de Mossen Costa.   

Till kvällen samlas vi iför gemensam avslutningsmiddag på familjeägda restaurangen Racó d’en Cesc.  

Här serveras katalansk mat av högsta kvalitet och varje rätt är en smakupplevelse i sig.  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

DAG 5: TISDAG  20 MARS 2018                                   HEMRESA 

 
Frukost och utcheckning från hotellet.  Transfer ca 09:15 från hotellet till flygplatsen.  Vårt flyg avgår 
vid 12-tiden och vi landar Arlanda vid 16-tiden.   Viking Line-buss möter upp och kanske hinner vi 
med ett besök vid Flygfyren i Norrtälje innan vi kommer fram till Kapellskär.    Rosella lämnar 
Kapellskär vid 19:00  och vid 22-tiden avslutas vår resa i Mariehamn.  
 
Pris för dig med Ålandskortet 1675 €/person i dubbelrum.    
”Boka-tidigt-rabatt” t o m 15/10 2017: 1625 €/person i dubbelrum.    
Enkelrumstillägg 460 € (begränsat antal).  Anmälningsavgift 250 euro/person.  Slutfakturan förfaller 4 
veckor före avresa. Kontrollera att din reseförsäkring är i kraft redan vid anmälningstillfället.     
  
Priset inkluderar: Transfer med egen buss från Åland till och från Arlanda, båtbiljetter.  Flyg 
Stockholm – Barcelona t/r.  Logi dubbelrum på Montblanc 3* i centrala Barcelona. 
Frukost alla dagar, varav en på utresan på färjan, 3 middagar inklusive vin, vatten och kaffe,  
6 luncher varav 5 st inklusive vin och vatten samt 1 lunch inklusive måltidsdryck.  Vingårdsbesök med 
vinprovning.  Olivgårdsbesök med olivprovning.  Matlagningskurs inklusive katalanska viner.  Träff 
med Ålandstidningens frilansjournalist Liz Lindvall. Transfer, svensktalande lokalguide, utfärder och 
inträden enligt program.  Reseledning från Åland.  
  
Bokningsvillkor: Anmälningar före den 15 januari 2018. Minimiantal deltagare 30 personer. 
Anmälningsavgift 250 €/person. Slutbetalning förfaller 4 veckor före avresa.  
  
Avbokningsvillkor: Fram till 15/1 2018: anmälningsavgiften.  Fram till den 10.2 2018: 25 % av resans 
pris.  Fram till den 23.2 2018: 50 % av resans pris. Fr o m  23.2  2018: 100 % av resans pris. 
  
Anmälan till resan görs per telefon 018 – 51217 eller per e-post groups@axtours.ax senast 15 januari 
2018. Begränsat antal platser.  Kom gärna in och hämta programmet hos oss eller gå in på vår 
hemsida www.axtoturs.ax.  Adress: Axtours resebyrå, Storagatan 14, 22 100 Mariehamn 

  
 
Vi reserverar som för ändringar i resans program. 
  

 

 

http://www.axtoturs.ax/

