Resa med AHN till Medina Sidonia 4 april 2017
Medina Sidonia ligger i mitten av Cadizprovinsen och är La Janda-traktens huvudort.
07.45
Samling för avresa vid busshållplatsen vid Ricardo Soriano nr 36.
08:15 Hämtas resten av deltagarna som vanligt vid Casinot i Puerto Banus.
Ca 09:45
Äter vi frukost på "Venta Los Corzos".
Ca 10:30
Åker vi vidare till en botanisk trädgård "Jardín Botánico El Aljibe" som ligger strax intill
ventan. Här får vi se träd och plantor som växer i den skyddade naturparken "Los
Alcornocales" som vi befinner oss i och som är en av världens mest betydande korkekskogar.
Nästa besök, inte långt ifrån trädgården i ett vackert landskap ligger ett alldeles speciellt
kyrkokapell "Ermita-Santuario de Nuestra Señora de los Santos" som har hela väggarna fyllda
av votiv-tavlor (ex-voto). Ett intressant besök även för den icke troende.
Lite drygt en mil längre bort ligger staden Medina Sidonia på en höjd.
Ca kl 14:00
Äter vi lunch på restaurante "El Castillo" (Kött blir det den här gången)
Efter lunch blir det tid på egen hand att uppleva staden efter förslag av Eva. Vi kan besöka
den vackra huvudkyrkan, titta på resterna av fästningen, köpa speciella bakverk från trakten
efter arabisk tradition som t.ex. Alfajores m m.
I Nunneklostret intill eller i det 160 åriga bageriet på stadstorget säljs bakverken.
Ca 17:00
Vänder bussen tillbaka till Marbella.
Om allt löper som det ska är vi hemma ca kl 19:00.
Lunchmeny:
Förrätt: Sallad
Huvudrätt: Entrecote av nötkött (den inhemska rasen Retinta) med grönsak och friterad
färsk potatis
Efterrätt: Husets efterrättsblandning
Pris för årsbetalande medlemmar i AHN Marbella (resa, guide, frukost, lunch) 35 euro.
Övriga medresenärer 45 euro.
Så länge vi färdas i bussen är vi försäkrade av bussbolaget. AHN har ingen försäkring för
medlemmarna. Utanför bussen gäller våra egna eventuella försäkringar. Resenärerna får
skriva på ett papper ”Åker på egen risk”.
Anmäl deltagande till Barbro Hall, 951 245 888 eller barbro.hall@gmail.com

