
Tú kanst av álvara njóta arabiska dámin 
í seinasta spanska emiratinum

Í Granada er tað synd ikki at unna sær eina 
friðarliga løtu í eini arabiskari baðsstovu púra 
líkari teimum, sum maurarar og onnur hava notið 
í áratúsund. Her kanst tú merkja vatnið, frið-
sæluna og søguna. Tú kanst eisini fáa masasju, um 
tú hevur hug. Eftir hesa avstreingjandi løtuna 
kanst tú hóskandi fáa tær ein eksotiskan temunn 
á eini av afrikonsku testovunum í grannalagnum. 

Møguleikarnir fyri høgtíð og hugna eru ótaldir í 
Granada og Andalusia sum heild. Her hava vit 
brápannuna undir aldarinnar mongu mentanum, 
sivilisatiónum og átrúnaðium. Her stóð vøggan hjá 
flamenco mitt ímillum millum islamsku, jødisku og 
sigoynarasamfeløgini.

Stórfingni mauriski skansin, Alhambra, er ein hin 
gitnasti í heimssøguni. Hiðani reið í 1492 hin 
seinasti mauriski kaliffurin út við sínum haremi, 

tænastufólki og hirðmonnum, og Alhambra 
gjørdist kongaslott hjá katólsku Isabel og 
Ferdinand, mestur gitnastu monarkunum í 
sponsku søguni. Higar kom Kristoffur Kolumbus 
javnan at greiða hesum báðum arbeiðsgevarum 
sínum frá, hvussu gekst við virkseminum í 
Vesturindia.

Isabella og Ferinand eru jarðað í Granada, og vit 
kunnu síggja sarkofag, steinkistur, teirra her.

Granada hevur eina sera spennandi og vakra 
gamla kjarnu, sum osar av søgu, mentan og 
handilslívi. 

Skuldi tær so kortini manglað okkurt, so kanst 
tú taka ein bíligan hýruvogn til risastóra Nevada 
Shopping, størstu handilsmiðstøð í øllum 
Andalusia.

Gisleyg leiðir okkum gjøgnum 
ta spennandi søguna

Allar útferðir og øll tiltøk okkara eru altíð ætlað 
okkara egnu gestum burturav. Vit knýta okkum ikki í 
tiltøk hjá øðrum. Tískil er innihaldið altíð evnað til 

okkara – og sjálvandi á føroyskum.

Vit leggja okkum eisini eftir at brúka tær bestu 
kreftirnar. Vit fegnast um, at vit hesaferð kunnu njóta 

vitanina hjá Gisleyg Holm Merkelsen, sum verður 
okkara søguliga frásøgufólk.

Gisleyg er cand.mag. í søgu og sponskum. 
Hon er úr Havn, men hevur búð uttanlands í mong ár. 
Hon hevur m.a. lisið í Argentina og Uruguay og fingið 

eftirútbúgvingarskeið í júst Granada.

Gisleyg leiðir okkum gjøgnum ta spennandi søguna á 
vælkomu-tiltakinum fyrsta dagin, á gongutúrinum 

gjøgnum Granada og á teimum báðum útferðunum til 
ávikavist Córdoba og Ronda.


