Fantastiske
Barcelona
med Helligåndskirken

9. – 16. maj 2020

La Sagrada Familia

Barcelona – den fantastiske by med
imponerende kultur, natur, historie og kirker
Helligåndskirken indbyder til en fantastisk spændende sognerejse
til Barcelona d. 9.-16. maj 2020. Her byder vi på en rejseoplevelse
ud over det sædvanlige, og vi spænder vidt. Arkitekten Antoni
Gaudí, Guds arkitekt blev han kaldt, har sat sit umiskendelige præg
på byen, og det skal vi prøve at dykke ned i. Otte af Gaudís
værker, som står i Barcelona, er på UNESCOs verdensarvsliste,
og det overgås af ingen andre i verden! Efter turen vil du forstå
hvorfor. Vi bor på et godt hotel lige inde midt i det pulserende
centrum – tæt ved alt spændende.
Hjertelig velkommen!

PROGRAM
Dag 1 – 9/5

Afrejse

Afgang fra Helligåndskirken kl. 20.00 i bus til Zleep Hotel i Billund
for overnatning, da vi allerede skal gå fra hotellet kl. 03.45
Dag 2 – 10/5

Ankomst til Barcelona

Check in fra kl. 04.00 og afrejse med KLM kl. 06.00 via Amsterdam med 1 times ophold og ankomst til Barcelona kl. 10.20. Her
modtages vi af en dansktalende guide og vores bus, som bringer os
til vores hotel – men da vi lander så tidligt, vil vi allerede på turen
mod hotellet tage hul på de første spændende seværdigheder,
som ligger tæt på vejen fra lufthavnen: Mont Juïc – det olympis
kebjerg på 174 meter, hvor vi skal se det olympiske stadion, hvor
bueskytten med præcision tændte den olympiske fakkel ved OL i
1992.
Vi skal se svømmestadion og de ikoniske søjler og vartegnet for
OL i Barcelona: Kommunikationstårnet, som er bygget så det ligner
en atlet, der holder den olympiske fakkel, og som var indbegrebet
af OL. Vi kører tæt forbi slottet på bjerget og Jean Miró-museet,
inden vi tager kurs mod hotellet og bliver indkvarteret. Efter et hvil
bliver der mulighed for samlet at gå en lille rundtur med Poul L. i
det meget charmerende område og opdage lidt af den guldgrube
af oplevelser, vi lige nu er havnet midt i.

Aftensamling og kort gudstjeneste på hotellet kl. 18.00 – inden
middagen.
Dag 3 – 11/5

Havets Katedral, Santa Maria del Mar

Efter en god nats søvn og hvile (!) – og et godt morgenmåltid på
hotellet – skal vi i langsomt tempo til fods udforske den gotiske
bydel, vi bor i, som bare er så charmerende og har så mange
historiske nuancer. Vi skal gå på den navnkundige Rambla (gågaden)
og nyde gadelivet, se boder og markeder – og høre lidt af den
historie, som knytter sig til dette område.
Vi går lige forbi den kirke, Mercé, hvor F.C. Barcelonas spillere
og fans samles efter vundne pokaler o.l. for at sige tak og fejre
sejren. Vores mål er at nå: Havets Katedral, Santa Maria del Mar,
den imponerende gotiske kirke, og vi skal høre den fantastiske
historie, der ligger bag forfatteren Ildefonso Falcones succesroman
af samme navn. Kirken er den fattige arbejders kirke – bygget
ca. samtidig med byens endnu større domkirke, La Seu (bygget
1298-1441), som var magthavernes kirke. Santa Maria del Mar blev
bygget i 1329-1383 med sten hentet fra stenbruddet på Mont Juïc.
Ved læsning af romanen har mange sikkert identificeret sig med
stenhuggernes, Bastaix’ernes, meget tunge slæb.
Efter at have set Havets Katedral går vi over på den anden side af
den store vej til den meget flotte lystbådehavn på vej mod den
imponerende strandpromenade. Her venter os alle muligheder
for afslapning, skønne omgivelse, frisk luft, måske en dukkert i
bølgerne (?), kaffe, drink, is eller andet godt til at forsøde det
smukke syn med.
Når vi er mætte af afslappende indtryk, går vi stille og roligt
hjemad til hotellet.
Mulighed for shopping og afslapning, inden aftensmad og aftensamling.
Dag 4 – 12/5

Gaudí

Kl. 9 er der afgang med bus og guide fra hotellet. Vi skal se to af de
store ting fra Gaudís hånd: Først Parc Güell – en kæmpe stor park
i Barcelonas hjerte, skabt af Antoni Gaudí 1900-1914, som også er
på UNESCOs verdensarvsliste. Parken blev et af de mange Gaudí
vartegn for hele byen.

Nou Camp

Casa Milá
Bl.a. den kæmpelange snoede mosaik-bænk, Dragen – den farve
strålende salamander, de mange søjler som falder ind i naturen og
endelig Gaudís Golgatha med de tre særlige kors på toppen, for ikke
at tale om de små bygninger ved indgangen. Parc Güell er et besøg
værd og rummer perler samt en unik udsigt over Barcelona.
Bussen bringer os herefter ganske kort til næste storslåede
Gaudí-oplevelse, hans ikoniske byggeri, Casa Milà, som er bygget
til en anden af stormændene i Barcelona, Milà 1906-1910. Den
rummer så mange spændende arkitektoniske nybrud og perler, og
der er ingen tvivl om, at Gaudí her for alvor slår igennem, forlader
den gotiske stil og skaber sin helt egen, bl.a. markant synliggjort ved
de smalle buer, hyperbolske paraboloide, som har vist sig at have
enorm bærekraft. Selv tagkonstruktionen og udluftningskanalerne er
sande arkitektoniske mesterstykker! Og vi får lov til at se det hele.
Efter frokost på egen hånd i området – kører bussen os mod det 3.
store mål på denne dag: Camp Nou, F. C. Barcelonas hjemmebane
med plads til ca. 100.000 tilskuere. Vi skal se både stadion og det
meget interessante museum og vil få mulighed for at besøge deres
meget store fan-shop! Camp Nou er faktisk en meget spændende og
anderledes seværdighed!
Hjemme på hotellet er der tid til et lille hvil indtil ved 18-tiden,
hvor vi mødes til aftensmad og aftensamling.
Dag 5 – 13/5

Klosteret Montserrat og cavasmagning

Heldagstur med bus og guide uden for Barcelona: Klosteret Montserrat – og cavasmagning på det meget fornemme Cordoníu.
Montserrat ligger ca. 45 km. nordvest for Barcelona i en meget
særpræget og smuk bjergkæde.
Vi er fremme ca. kl. 10 og har i alt tre timer inden afgang med
bussen igen. Vi skal se kirken og høre om kirkens og klosterets
spændende historie. Mulighed for at slappe af, få en is, en kop kaffe eller en drink – eller shoppe lidt i de meget spændende butik
ker, eller de friske kan jo tage en skinnebus helt op på bjergtoppen
og gå lidt rundt heroppe … Alle dele kan anbefales!
Gaudí har også en finger med her – både at han har lavet noget
her, men også at selve bjergene omkring klosteret har sat sit præg
på hans ide om at færdiggøre den fantastiske ufuldendte katedral,

Palau de la Música Catalana

Den berømte Rambla
vi skal se i morgen, La Sagrada Familia, med Gloria-porten, hvis parti
klart er inspireret fra Montserrat.
Inden afgang med bussen har vi spist frokost et sted i klosterområdet, hvor der er stort cafeteria, og så sætter vi kurs mod
cavaslottet Cordoníu. Dette sted har historisk haft et nært forhold til hoffet og har produceret noget af det mest sublime cava i
Spanien. Vi får en rundtur i vogne i vinkælderen og hører historien,
inden vi runder af med cavasmagning.
Hjemme ca. kl. 18 til afslapning, aftensmad og aftensamling.
Dag 6 – 14/5

Picassomuseet og La Sagrada Familia

Kl. 9 går vi til fods til Picassomuseet (ca. 10 min), som ligger lige
i det gotiske område, så der er kun kort vej. Som gruppe er det
obligatorisk, at vi skal have en engelsktalende guide, men vi
udstyrer alle deltagere med en kortfattet skriftlig guide, som vi
selv laver, så man véd, hvad der er værd at stile efter, og så man
kan finde rundt. Så håber vi, det kan blive en god oplevelse. Det er
et rimelig stort og godt museum.
Efter en let frokost i området bliver vi hentet af bus og guide på
hotellet kl. 12.30 – og så stiler vi mod ugens højdepunkt: La Sagrada Familia, den Gaudí-kirke, der har været bygget på siden 1882
– og som ventes færdig i 2026. Det er toppen af alt, hvad man kan
forestille sig. Vi har god tid til at se det hele ude fra og tage en
masse gode fotos, inden vi skal ind i området og ind i selve kirken.
Det her bliver stort, det kan vi garantere!
Picasso kaldte hånende Gaudí for ”Guds arkitekt”, og i hans hetz
mod Gaudí steppede Salvador Dalí og Jean Mirò op til støtte
for Gaudí. Det var storsind. Og Gaudís værker kommer til at stå
i århundreder som UNESCOs verdensarv. Denne katedral er et
unikt nybrud arkitektonisk – og et overflødighedshorn af symbolik
og genialiteter i mængde. Så den dag bliver vi også stopmæt af
indtryk!
Vi har i alt 2 timer inde i området inkl. den meget fornemme shop,
for kl. 16.00 skal vi køre med bussen hjemad. Hvis nogle gerne vil
have lov at blive en times tid længere, har man mulighed for at gå
hjem til hotellet, det vil tage ca. 30 min. (ca. 2,5 km).
Afslapning, shopping og aftensmad og aftensamling.

Dag 7 – 15/5
Palau de la Música Catalana
Kl. 9.00 går vi de 300 meter til det meget fornemme Palau de
la Música Catalana, en enormt farverig og overdådigt udsmykket koncerthal i Barcelona, betragtet som et pragteksemplar af
catalansk musik-kultur og catalansk modernismebyggeri.
Koncerthallen blev bygget i årene 1905-1908 af den catalan
skearkitekt Lluís Domènech i Montaner, som skabte den meget
avancerede struktur ved at anvende store glasvægge, mursten og
stålkonstruktioner, som han dygtigt forenede med en overflod af
skulpturer, relieffer, stærke farver, mosaik, farvet glas og smedejern. Stedet var bygget som hovedsæde for Orfeó Català, en stor
catalansk kor-forening, der blev grundlagt i 1891 af Lluís Millet og
Amadeo Vives. Kor-foreningen var en ledende kraft i den catalanske kulturbevægelse. Musikhuset er også på UNESCOs verdens
arvsliste. Og man fornemmer sagtens et åndsfællesskab med
Gaudí og hans arkitektur.
Vi får en times engelsk guidet rundvisning, og her må man prøve at
hænge på så godt som muligt, så samler vi op bagefter. Kl. 11.30 er
vi færdige her. Og eftermiddagens officielle program er slut.
Enten kan man slappe af, shoppe – eller ønsker nogle at tage med
til TIBIDABO, Barcelonas højeste sted på 512 meter, så tilbyder
Poul L. at tage med i metro og sporvogn. Det er en meget fin
oplevelse, som kan anbefales, hvis man er til flere oplevelser …
Turen er for egen regning.
Næste officielle programpunkt er vores afslutnings-aftensamling,
som vi af hensyn til aftenens program ellers har været nødt til at
placere kl. 17.00 – og derefter middag kl. 18.30.
Efter middagen bliver vi hentet af bussen kl. 20.30 og kørt den
korte vej til foden af Mont Juïc, hvor vi går lidt op med rulletrapper til en meget spændende attraktion i Barcelona hver fredag,
lørdag og søndag aften i sommerperioden: Fontana Magica – som
er et fabelagtigt springvand, som i sommerhalvåret i weekenden
kl. 21.00 bliver omdannet til at farverigt musik- og vandshow med
mange forskellige former for musik. Med denne magiske oplevelse
sætter vi punktum for Barcelona for denne gang!
Bussen kører os hjem til hotellet, så vi kan få pakket og sovet.
Dag 8 – 16/5
Hjemrejse
Vi tager den med ro.
Bliver først hentet med bussen kl. 10.30. Så kører vi mod lufthavnen. Flyver med KLM kl. 13.20, har en time i Amsterdam og lander
i Billund kl. 17.50. Her bliver vi hentet af vores bus og er hjemme
først på aftenen ved Helligåndskirken.

Pris pr. person
1 1 .6 0 0 k r .

– ved mindst 30 deltagere

1 1 . 20 0 k r .

– ved mindst 35 deltagere

Tilmelding snarest muligt – og senest 15. november
2019.

Prisen inkluderer

• Bus Helligåndskirken – Billund t/r
• Flyrejse Billund – Barcelona t/r inkl. skatter og afgifter samt bagage
• 6 overnatninger på Hotel HCC Montblanc i delt dobbeltværelse
• 6 x morgenmad og 6 x aftensmad på hotellet
• Obligatorisk byskat på hotellet
• Samlingslokale 1 time hver aften umiddelbart efter aftensmaden –
d. 10. maj dog kl. 18.00 og d. 15. maj kl. 17.00
• Bus og guide i henhold til programmet
• Alle entréer iht. program
• Dansk rejseleder

Tillæg pr. person

• Tillæg for enkeltværelse på Hotel HCC Montblanc: kr. 2.740
• Afbestillingsforsikring
kr. 272
• Overnatning på Zleep Hotel, Billund
kr. 500

Betingelser

Risskov Rejsers bestemmelser for rundrejser er gældende.

Rejseleder

Jonna og Poul Langagergaard
(mobil til Poul L.: 6166 1242)
Inger Bering

Forberedelsesaftener og gensynsaften i Helligåndskirken
Der bliver 3 forberedelsesaftener kl. 19.00 med kaffe og kage –
á 30 kr. pr. person
• Tirsdag d. 25. februar 2020
• Tirsdag d. 24. marts 2020
• Tirsdag d. 21. april 2020
Og en gensynsaften kl. 17.30 med middag, kaffe og kage samt quiz,
billeder o.l. á 70 kr. pr. person:
• Tirsdag d. 16. juni 2020.

RISSKOV
REJSER

