
NJÓT SEINASTA EMIRATIÐ
Alhambra, Generalife, arabiskt bað, 
afrikanskt te, søga, mentan, 
handilslív o.m.a. Seinasta emiratið í 
Spania hevur alt – les meira á s. 2

VAKURT GALLAKVØLD
í góðum selskapi við góðum mati, 
guitarspæli, kórsangi og øðrum 
upplivingum í avbera vøkrum og 
søguliga spennandi umhvørvi – s. 3

STJØRNUKLÁRt KVØLD
Ein sonn ‘once-in-a-lifetime’-upp-
living. Við stjørnufrøðingi okkara 
fara vit á kvøldartúrinum at skoða 
5-6000 himmallikam. Meira á síðu 4

CÓRDOBA OG RONDA
Vit gera útferðir til søguligu býirnar 
– mauriska kraftdepilin Córdoba og 
bergtakandi Ronda. Tú kanst lesa 
meira á síðu 5 og 6

HØVI AT AKA Á SKÍÐUM
ggg

HUG AT AKA Á SKÍÐUM?
Sama um tú ert royndur íðkari ella 
roynir fyri fyrstu ferð. Er talan um 
eitt skíð-tíðarskeið, skipa vit fyri 
skíðing fyri tey, sum hava hug – s. 7

4 ELLA 5 STJØRNUR?
Nú skrivaðu vit um stjørnur oman-
fyri. Tú gistir so antin 4- ella 5-
stjørnað. Sí upplýsingar um hotel 
okkara á síðu 9 og prísir á s. 10

Vitjan í Granada 2022
Ógloymandi vitjan beinleiðis úr Vágum einaferð í 2022



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.



Kunningarfundur og felags 
gongutúrur gjøgnum Granada

Sama kvøldið, sum tú kemur á vitjan, 
verður tú boðin til eitt sosialt felagstiltak, 
sum eisini er kunningarfundur okkara. Og 
dagin eftir kanst tú koma við á ein felags 
gongutúr.

Tað ger ikki Granada minni sjarmerandi, 
at tað ber til at njóta ein stóran part av 
øllum tí besta til gongu – og tað enntá 
frá hotellum okkara. Felags gongutúrurin 
er ein góður háttur at læra býin at kenna 
og at finna runt.

Hetta kostar einki eyka, og tað er ikki 
neyðugt at melda til frammanundan.

Á túrinum lærir tú at finna millum annað

▪ Leiðina frá hotellunum inn í miðbýin

▪ Bib Rambla-plássið og onnur torg við 
hugnaligum kaféum og matstovum

▪ Staðið, har dómkirkjan og Kongaliga 
Kapellið standa – hetta seinna við 
gravstaðnum hjá Isabel og Ferdinand

▪ Gamla silkimarknaðin, sum enn er 
fullur av smáum krambúðin

▪ Smølu “arabisku” gøturnar við 
afrikanskum tehúsum og búðum

▪ Vøkru gøtuna Carrera del Darro fram 
við gamla býarpartinum Albaycín



Minniligur gallakvøld í avbera vøkrum 
og søguliga spennandi umhvørvi

Ovast uppi í brekkuni Carrera del Darro, sum onkur 
hevur hildið vera heimsins vakrastu gøtu, finna vit 
Carmen de los Chapiteles. 

Útsýnið er bergtakandi. Niðanfyri hava vit miðbýin í 
Granada. Yvirav síggja vit elligamla býarpartin 
Albaycín. Og beint oman fyri okkum hava vit stór-
sligna Alhambra-skansan og Generalife, summar-
slottið hjá seinastu maurisku kaliffunum – vakurt 
skrýdd við ljóslýsing, nú tað fer at skýma.

Í Granada merkir ‘carmen’ eini tignarlig rustikk hús 
við einum stórum garði við vínstokkum og frukt-
trøðum. 

Júst okkara ‘carmen’ – Carmen de los Chapiteles –
er ein aldargamal bygningur, reistur í 14. øld. Hann 
er á tremur við søgu. 

Katólsku kongarnir góðu fremsta herførara 
sínum, Don Gonzalo Fernandez de Córdoba, 
hetta vakra staðið sum tøkk fyri katólsku 
hertøkuna av Granada. 

Og ja - tú hevur gitt rætt. Tað er her, vit fara at 
halda gallakvøld okkara.

Áðrenn vit fara til borðs, kunnu vit njóta 
spanskan guitartónleik aftur við einum glasi í tí 
vakra havanum við tí stórsligna útsýninum. 

Vit fáa sjálvandi nóg mikið av góðum mati og 
drekkivørum umframt kaffi og onkrum góðum 
afturvið. Og vit kunnu njóta góðan sang, tónleik 
og annað.



Undir tí klára stjørnuhválvinum
- ein fantastisk uppliving fyri lívið

Í Granada er Sólorka, soleiðis sum tað sømir seg,  umboðað 
av einum serfrøðingi í sólskipanum. 

Okkara maður her, JAVIER SANCHEZ, er einki minni enn 
professionellur stjørnugranskari við drúgvum royndum. 
Umvegis hann hava vit eina einastandandi seravtalu við 
rúmdar-observatoriið í Calar Alto, sum er hitt størsta á 
øllum tí europeiska meginlandinum. 

Saman við nøkrum starvsfelagum fer hann at vegleiða 
okkum, hvussu vit brúka sterku stjørnukikararnar. 

Her er talan um eitt fantastiskt kvøld undir 
myrkasta himmalinum í Europa – einum 
krystallklárum kvøldarhimli við útsýni til fleiri 
túsund stjørnur, gongustjørnur og onnur 
himmallikam.

Kom við okkum ein túr niðan í fjallarøðina 
Güéjar Sierra, bert ein stívan hálvan tíma úr 
Granada. Her er einki, sum órógvar hválvið.

Fyrst fara vit innar at vitja eitt hugnaligt 
‘casa rural’ – la Era – og fáa ein betri bita 
saman við einum góðum glasi - ella 
báðum tveimum. 

Mett og væl sett fara vit út at njóta tað 
stjørnuklára kvøldið og at skoða himmal-
hválvið – bæði við berum eygum og 
gjøgnum sterkar stjørnukikarar.



Vitjan í Córdoba, sum einaferð var 
týdningarmesti býur í øllum Europa

Søguliga er hesin býurin nakað púra fyri seg. Hann 
var ein hin fremsta bráðpannan millum alskyns 
átrúnaðir og mentanir – m.a. aðrar ta romversku, 
kristnu, jødisku, sigoynsku og – ikki minni –
islamsku. Burtur úr pannuni kom ein sannur 
dynamikkur, sum vit eitt nú kenna úr flamenco.

Í Cordoba finna vit nógv ta størstu og kendastu 
islamsku moskuna, sum nakrantíð er bygd í 
vesturheiminum – La Mezquita. Eftir at tey kristnu 
hertóku Cordoba í 1236, varð moskan broytt til ein 
katólskan katedral. Moskan var tó so stór, at 
dómkirkjan bert fyllir ein part av henni. La 
Mezquita er í dag fremsta monumentið yvir tveir 
samleikar í Spania – og í Evropa sum heild.

Í maurisku tíðini var Cordoba hin fremsti depilin í 
Europa fyri framskygd vísindi, læknavísindi, bók-
mentir, list og aðrar týðandi tættir í sivilisatiónini.

Vit fara sjálvandi at vitja moskuna eins og  
Alcázar de los Reyes Cristianos (‘Borg Kristnu 
Konganna’). Hetta slottið var ein yndisbústaður 
hjá Isabellu og Ferdinand, og vit fara at spáka í tí 
stórsligna urtagarðinum, har Kolumbus fekk 
avgerandi lyftið frá teimum báðum um, at tey 
vildu stuðla hansara víðskygda virksemi.

Córdoba er eisini heimsgitin fyri sínar meira 
privatu vøkru patios – túnhavarnar – við alskyns 
urtapottum og blómum. Vit fara eisini á gátt hjá 
nøkrum av teimum, sum hava tey vakrastu 
patios.

Áðrenn vit aftur venda nøsini móti Granada, fáa 
vit okkum ein bita á eini matstovu í býnum.

Sí prísin á aftastu síðu.



Bergtakandi og søguligi Ronda Riofrio, kaviarur 
... og Gordon Ramsey

Á túrinum steðga vit á í Riofrio, har tey ala 
styrjuna, sum í dag gevur heimsins besta kaviar. 
Onkur hevur kanska sæð sendingina, har Gordon 
Ramsey vitjar Riofrio. Vit sleppa eisini at smakka 
eitt lítið sindur av kaviarinum saman við einum 
glasi...men bara eitt sindur, tí hetta er ein hin 
dýrasti maturin í allari verðini ☺

banderilleros - standa og renna heldur enn at 
sita á rossum. Her í Ronda nýttu teir eisini á 
fyrsta sinni ‘muletuna’ – reyða kappan, sum 
matadorurin brúka seinastu løtuna, og sum í 
dag er ímyndin av tarvafikting.

Ronda var fyrsti býurin í seinasta muslimska 
kongaríkinum Granada, sum í 1485 fall fyri 
katolikkunum – sjey ár, áðrenn seinasti kaliffurin 
varð noyddur at fara úr Alhambra.

Katólski herurin megnaði at oyðileggja hjólið, 
sum kristnir trælir vundu fyri at heysa vatn upp 
til Ronda úr ánni 60 metrar niðanfyri býin. Vit 
vitja vatnveitingina, og tey raskastu sleppa at 
ganga oman trappurnar í teirri 60 metra djúpu 
smoguni inni í klettinum. 

Sí prísin á aftastu síðu.

Ronda er ein lítil sermerktur býur í Malaga-
provinsinum, bygdur rættiliga snipst við eina djúpa 
gjógv millum “nýggja” býarpartin frá 15. øld og 
gamla partin frá maurisku tíðini. Ferðslan millum 
býarpartarnar fer enn eftir teirri bergtakandi 
Puente Nuevo (nýggju brúnni). Hendan sonevnda 
nýggja grótbrúgvin stóð í gerð í 40 ár, áðrenn hon 
varð tikin í nýtslu í 1793.

Sjálvur Julius Caesar, keisari, lýsti fyri tveytúsund 
árum síðani Ronda sum bý. 

Eyðkendasti bygningurin er gitni tarvaringurin, Real 
Maestranza – ein hin elsti og vakrasti í øllum 
Spania. Hann varð reistur í 1785, teknaður av Jose 
Martin Aldehuela, sum eisini teknaði brúnna.

Ronda verður mettur sum vøggan hjá nútíðar 
tarvafikting. Her orðaðu víðagitnir tarvafiktarar 
nýggjar reglur fyri fiktingina, har nakrir av 
toreadorunum – matadorurin og teir sonevndu



Sierra Nevada merkir »fjallarøðin, har tað kavar«. 
Navnið kann kennast løgið, tá Andalusia hevur 
hægsta heilárshitan í øllum Europa, og fjallarøðin er 
við Miðjarahavið beint norðan fyri Costa del Sol. 

Forkláringin er sjálvandi, at Sierra Nevada er upp til 
3,5 kilometrar oman fyri havið. Her finna vit 
sunnasta skíðstaðið í Europa, sum er eitt sera 
vælumtókt ferðamál. 

Sjálvt skíðresortið er bert umleið 45 minuttir við bili 
úr Granada. Tí er lagamanni hjá okkum at skipa fyri 
skíðdøgum, har vit koyra teg niðan í kavan um 
morgunin og omanaftur seinni á degnum.

Hetta er eitt sertilboð til tín, sum hevur hug at 
standa á skíðum, sama um tú ert royndur íðkari, 
ella um tú roynir fyri fyrstu ferð. 

Tað ber eisini til at fáa frálæru frá professio-
nellum instruktørum. 

Tú kanst undan fráferðini tekna teg til fýra 
skíðdagar – um talan er um eitt skíð-tíðarskeið.

Sí prísirnar í serliga prísskjalinum.

Leingist tær eftir at 
standa á skíðum?



Hetta 5-stjørnaða hotellið stendur sera frítt fyri, og útsýnið yvir Granada og tey vøkru 
fjøllini kring býin er gott. Hiðani er lagamanni at spáka eftir eini av størstu 

handilsgøtunum til søguríka gamla býin við teimum smølu gøtunum, torgunum og 
mongu matstovunum – og víðari til Alhambra-skansan. Granada Congress hevur 

superior dupult-, triple- og familjukømur eins væl og junior-svitur og tær enn stásiligari 
master-sviturnar. Prísirnar sært tú á næstu síðu.

www.barcelo.com/es-es/occidental-granadawww.barcelo.com/es-es/barcelo-granada-congress

HOTEL GRANADA CONGRESS *****A HOTEL OCCIDENTAL GRANADA ****B

Hetta 4-stjørnaða city-hotellið stendur væl fyri í býnum. Hiðani kanst tú eftir 10-15 
minuttum spáka eftir handilsgøtunum til søguríka gamla býin við teimum smølu 
gøtunum, torgunum og mongu matstovunum – og víðari til Alhambra-skansan. 

Occidental Granada hevur dupult-, triple- og familjukømur eins væl og junior-svitur. 
Summi kømur venda móti vegnum, onnur inn móti einum opnum patio. 

Prísirnar sært tú á næstu síðu.



HOTEL GRANADA CONGRESS *****

TILVAL Vaksin Børn (2-11 ár)

Gallakvøld á Carmen 
de los Chapiteles

kr. 1250,00 kr.  625,00

Kvøld undir 
stjørnuhválvinum

kr.   490,00 kr.   330,00

Vitjan í 
Córdoba

kr.   525,00 kr.   265,00

Vitjan í Ronda
+ Riofrio

kr.   545,00 kr.   225,00

VEGLEIÐANDI PRÍSIR FRÁ 2021

Hotel Granada Congress 
*****

Hotel Occidental 
****

Fyri hvønn, um tvey gista 
saman í dupultkamari

10.900,00 9.990,00

Eyka fyri einakamar 
fyri alt tíðarskeiðið

2.025,00 1.755,00

• Børn (úr 2 upp til og við 11 ár) fáa kr. 3000,- í avsláttri av ovast nevndu prísum.

• Pinkubørn undir 2 ár gjalda einki. Tey sita í fanginum á einum vaksnum umborð á flogfarinum.

• Kunning um familjukømur, svitur og hálva ella heila pensjón fæst frá okkum

ÍROKNAÐ Í PRÍSIN:

▪ Vágar – Granada t/r

▪ Bussur millum flogvøllin og hotellið t/r

▪ Gisting í 9 nætur við morgundrekka

▪ Kunningarfundur og sosialt tiltak

▪ Felags gongutúrur gjøgnum Granada 

▪ Hjálp og vegleiðing allan sólarringin

Íroknað eru • bussur hvønn dag millum Granada og Sierra Nevada • hjálparfólk • skíðpass 
til 4 dagar • útgerð (skíðir, skíðstavir og styvlar) • goymsla á skíðstaðnum  

Vit kunna um møguliga leigu av serligum skíðum, snowboards e.ø. 

4 SKÍÐDAGAR Í SIERRA NEVADA

Skíðskúli í 2 tímar um dagin (tils. 8 tímar): kr. 660,00 eyka

GG! Talan er p.t. um vegleiðandi 
upplýsingar frá 2021. 

Nágreiniligari kunning um 2022 kemur seinni, 
men longu nú ber til at boða frá áhuga.

Fleiri upplýsingar: www.solorka.fo
solorka@solorka.com • tlf. +298 221090


