Resa med Västerträffen till Katalonien 28 september – 5 oktober 2018

Fredag 28 september
Buss hämtade oss som vanligt vid Västerträffen. Några resenärer steg också på vid Frölunda torg. Planet
gick direkt till Barcelona så vi slapp tidsödande mellanlandning. Anders Lien från Comfortresor hade
arrangerat resan och var med oss hela veckan.
Vid flygplatsen i Barcelona tog vår svensktalande
guide Carmen emot oss. Vår transferbuss tog oss
först genom Barcelona där vi fick guidning av
Carmen. Vi besökte bl.a Olympiastadion där OS
arrangerades 1992.

Nästa stopp var utsiktsplatsen Mirador del Alcalde. Där njöt vi av utsikten över hela Barcelona

Tyvärr hände då det som absolut inte får hända. Dorothy snubblade och föll så illa att hon bröt lårbenet.
Hon kunde inte röra sig så det var till att ringa efter ambulans. Carmen fick ta hand om det hela och följde
med till Hospital Clinic.
Bussen tog oss vidare ca 5 mil norrut till badorten Calella och Hotel Katus Playa, där vi inkvarterades för
hela veckan.

Efter lite rumsbyten var alla nöjda med
sina rum – flera hade strålande utsikt
över havet.

Vi hälsade oss välkomna till Katalonien
med en välkomstdrink och efterföljande
middag.

Vädret var med
oss hela veckan. Soliga dagar
och härligt ljumma kvällar
som flera av oss avslutade
med en kopp kaffe eller
annat att dricka vid poolen.

Lördag 29 september
Bussen hämtade oss tidigt på morgonen för att köra oss söderut till Villafranca del Penedes. Växtligheten
består mycket av tall och landskapet böljar från
berget Montseratt ner mot kusten. Bergskedjan
är över 60 milj år gammal. Den röda jorden är
mycket mineralrik och lämpar sig väl för
druvodling. Vinstockarna stod i långa rader efter
vägen till Torresbodegorna, där vi besökte
familjen Torres anläggning.

Vinets historia visades på en videofilm, vi fick åka genom
anäggningen med små tåg och vi besökte anläggningen
där man förvarar och lagrar vinet för att få en så hög
kvalitet som möjligt.

Besöket avslutades med provsmakning

Lunch avnjöts utomhus på en liten
lunchrestaurang på landsbygden.
Hönor och kycklingar sprang runt
oss när vi åt.

Därefter gick färden vidare till den lokala Cavatillverkaren Romagosa Torne. Efter information och visning
av lagring och förvaring, fick vi smaka Romagosas Cava och vin.

Tillbaka till hotellet och middag – en härlig buffé. Därefter var det många som strosade ner till Callelas
centrum. Mysigt med gågator och lite butiker.
Söndag 30 september
Ledig dag då många passade på att bada och sola vid stranden. Det var bara 5-10 min promenad dit.

Åke, Janne och jag passade på att besöka
Dorothy på sjukhuset. Hon blev glad och såg ut
att bli väl behandlad. Kunde tyvärr inte prata
med personalen så det var gott för henne att få
prata svenska ett tag.

Måndag 1 oktober
Båtutflykt utefter Costa Bravakusten. Båten hämtade oss vid ”vår” strand. Vackert väder men lite blåsigt.
Båten hämtade upp nya passagerare vid flera små samhällen utefter kusten

.
Slutstationen var Tossa de Mar där vi steg av. Staden har en anrik historia och har kvar en ringmur från
1100-talet. Vi fick också se Svarta Madonnan som sägs bringa Lycka och Långt liv. En annan sevärdhet är en
staty av Ava Gardner, som bodde här en period. Vi strosade runt i Tossa som har en gammal stadskärna
med smala gränder och gamla hus.

Efter en god, trerätters
lunch på restaurang Bahia,
hämtade bussen oss och vi
for vidare till Bodega
Paratge där vi kunde
provsmaka både vin, korv
och annat gott. En och
annan flaska köptes säkert.

Tisdag 2 oktober
Denna dag åker vi norrut mot staden Figureres som är Salvador Dalis födelsestad

Väl där besökte vi både muséet för hans konstverk och muséet för smyckedesign. Han har lämnat efter sig
en stor, intressant produktion. Timmarna gick väldigt fort när man försökte hinna se så mycket som möjligt

Lunch intogs i den intressanta kanalstaden Empuriadrava – ett projekt som startades på 1960-talet. Man
dikade ut den forna sankmarken, anlade kanaler och byggde hus som alla hade tillgång till egen båtplats.
Ett populärt
turistmål med ca
70 000 besökare/år.
Sist men inte minst
denna dag besökte vi
medeltidsstaden
Besalou. Staden
hade då en stor och
viktig judisk koloni.
Högutbilade och med
stora tillgångar.
Judarna förföljdes
och stängdes in i
ghetton under
spanska inkvisionen
på 1400-talet. Vi fick se rester av en
Mikwa, ett judiskt badhus samt en
gammal vacker bro. Tidigare
fungerade den som en tullbro

.
Onsdag 3 oktober
Ledig dag. De flesta utnyttjade dagen till att besöka marknaden i Calella. Denna dag fick Dorothy besök av
Anita och Lennart. Operation är utförd och verkar ha lyckats väl.

Hela centrum var till brädden fylld med
marknadsstånd av alla de slag. Mat, kläder,
leksaker, prylar. Det var säkert en och
annan souvenir som inköptes under dagen.
Vädret fortfarande soligt med lite vind. Det
visade sig i havet. Här fick man ta det varligt
om man inte skulle dras med av vågorna.
Det var härligt att solbada i alla fall

Torsdag 4 oktober
Förmiddagen ledig. Då äntligen var det läge för ett härligt bad. Vinden
hade lagt sig och vågorna minskat. Lunch serverade på hotellet 12.30.
Därefter hämtade oss bussen för ett sista besök i Barcelona.

Sightseeing började med La Sagrada Familia. Tillsammans med tusentals andra turister beundrade vi den
vackra Katedralen som aldrig verkar bli färdigställd. 1882 tog Gaudi över byggandet och var ansvarig till sin
död 1926. Han tog intryck av naturen för sin utsmyckning – sandsten, porfyrsten m.m. De höga tornen
håller ännu på att byggas. Andlöst vacker är byggnaden att beskåda från alla sidor.

Vi promenerade sedan genom de gotiska kvarteren med stadens politiska centrum – rådhuset Ayuntament
och regeringshuset Palau de Generalitat samt en liten bit av den berömda gågatan La Rambla.

Bussen tog oss därefter till Olympiahamnen och kvällens
Paellamiddag.
Kvällens och resans höjdpunkt väntade oss nu.
Vattenspelet vid La Font Magica. I den mörka kvällen
spelade fontänen med vatten, färg och ljud i en
underbar symfoni. Det var magiskt.

I bussen på väg till hotellet tackade vi vår Carmen för att hon hade
tagit så väl hand om oss och allt hon lärt oss under resan.

Fredag 5 oktober
Hemresa. Packade det sista i väskan innan bussen körde oss den sista gången till flygplatsen i Barcelona.
Efter tre timmars flygresa hamnade vi i ett grått och småruggigt Landvetter. Vi tackade varandra för en
trevlig resa och tackade Anders för ett fint arrangemang.

