
                        Club Nordico de Torrevieja 

Calle Bazán 4, 1° F.,        post@clubnordico.com 

03181 Torrevieja, (Alicante), Spain     www.clubnordico.com  

Tel: (+34) 966 704 66  

 

Club Nórdicos resa till Barcelona 12 – 15 februari 2017 
 

Tidigt på söndagsmorgonen den 12 februari startade tjugofyra förväntansfulla medlemmar en resa 

till Barcelona. 

 

Resan gjordes med buss och vi hade fått en nästan ny, så det var ingenting att klaga på vad gäller 

komfort, utom möjligen att det inte fanns någon toalett ombord. 

Det uppvägdes dock helt genom att vår reseledare Jan Törstedt ordnade bensträckare och 

möjlighet att ”pudra näsan” på ett föredömligt sätt. 

 

Resan tog hela dagen, med stopp för lunch i närheten av Delta del Ebro, och vi var inte framme i 

Barcelona förrän det var mörkt på kvällen. Innan vi kom till vårt hotell hade vi först en snabbtitt 

inne i stan. 

 

    
Stadsvandring.                                             Besök på Camp Nou ingick också. 

 

           
 

En specialitet från Katalonien är vårlök, som man börjar servera i slutet av januari. Den ska 

tillagas över öppen eld och ätas med en särskild sås på det sätt som bilden visar.   

 

mailto:post@clubnordico.com
http://www.clubnordico.com/


                        Club Nordico de Torrevieja 

Calle Bazán 4, 1° F.,        post@clubnordico.com 

03181 Torrevieja, (Alicante), Spain     www.clubnordico.com  

Tel: (+34) 966 704 66  

 

 

 

Måndagen och tisdagen gjorde vi en rundtur inne i Barcelona och vi fick se stadskärnan samt inte 

minst deras fina katedral Sagrada Familia, som forfarande håller på att byggas. Man har hållit på 

sedan 1882 och den beräknas inte vara klar förrän 2026. Arkitekten Antoni Gaudi är som bekant 

världsberömd och hans verk är verkligen någonting särskilt. Ska man se och gå in i katedralen 

ska man passa på nu på våren, då det inte är så mycket folk. Det var ändå ganska fullt och även 

denna årstid måste man antingen stå i kö timmavis eller ha förbeställt biljett.  . 

 

                           
 

          
 

Vi åkte också upp till Kataloniens heligaste plats på berget Monserrat, 1400 möh. Vädret hade 

dittills inte varit särskilt vänligt mot oss. Det var kallt och hade regnat och blåst. Stor del av våra 

rundturer hade vi tvingats att ha i bussen. Nu hade vi dock tur och vi kunde njuta av en fantastisk 

utsikt. Där uppe besökte vi klosterkyrkan med svarta madonnan. Det var någonting alldeles extra.  
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På onsdagen startade vi vår hemresa, som också innehöll ett besök i Valencia. Där fick vi utifrån 

se deras mycket fina expoområde (värt en egen resa) samt ”gamla stan”. Vi besökte också deras 

Fallasmuseum där de samlat den finaste papier maché figurerna sedan fyrtiotalet. Varje år sparas 

den finaste som vinner medan resten bränns upp. Stor folkfest.  
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Bilder från Fallas-museet 

 

Framåt kl 21 var vi åter i Torrevieja. 

 

Resesällskapet, var som det brukar vara vid Club Nórdicos resor, jättetrevligt. Om man ska ha 

någon kritisk synpunkt så kunde kanske reseledaren anpassat sig bättre till sällskapet både vad 

gäller guidningsinnehåll och hastigheten vid rundvandringarna. Hotellet låg också väldigt långt 

från stadskärnan så vi tvingades sitta mycket lång tid i bilköer. Men man har inte roligare än man 

gör sig. Vi fick en upplevelse och fick ett mycket trevligt minne. Tack! 

 

Text: Henrik Westman 

Bild: B-M Folkesson 

 

 

 

Klicka här för att se alla bilder i full storlek. 
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