UTFLYKTER
Mandelblomsutflykt
torsdagen den 31 januari

Torsdagen den
31 januari åker
vi på Mandelblomsutflykt till
trakter med
rikligt av
mandelträd i
blomning på
mitten av ön.

Vi kommer att äta en trerätterslunch på El Parador de Cruz
de Tejeda där vin/öl till maten ingår.
Den här historiska byggnaden invigdes för första gången som
värdshus under det Spanska Inbördeskriget. Under de 80 år som
har förflutit sedan dess har inredningen renoverats flera gånger
och nu har den en elegant dekoration i modern kanarisk stil.
Sedan några år tillbaka ingår den också i nätet av Paradores, en
riksomfattande organisation för hotell med restauranter och
service i unika miljöer.
Under färden kommer vi att berätta om olika teman som till
exempel spanska jultraditioner, urinnevånarnas kost och
levnadsvanor, general Francos familj och uppväxt och
naturligtvis också mycket om växter och djur på ön.
Pris: med buss, guidning, klubbens specialfrukost,
lunch med måltidsdryck och kaffe, och eventuella inträden:
35 € för medlemmar.
Föranmälan. Betalning senast den 12 januari.
Obs! tiden för avfärd:
Från Monte Rojo kl. 8.30 och från
Hotel AC kl. 9.15.

Vingårdsbesök
Bodega La Montaña, torsdag 24 januari
Bussfärden startar i San Agustin (Monte Rojo) kl 10:00 och från Las Palmas
(AC-hotel vid Catalina parken) kl 10:40. Därefter direkt till bodega La
Montaña. Vi räknar med att vara tillbaka i Las Palmas runt 16:30 och i San
Agustin runt 17:30. Pris 33€.
Säsongens andra vingårdsbesök för klubben. Vi tas emot av vinmästaren Jerónimo Marrera, med
bakgrund från Universidad de Las Palmas, och som kommer att visa oss runt och berätta om årets
skörd, skötsel av vinrankor och besvara vetgirigas frågor. La Montaña är en s.k. boachinche, vilket är
ett reglerat (med uråldriga anor) tillstånd för försäljning av gårdsviner och restauration från enkelt
ursprungligt kanariskt kök. Det blir provsmakning av viner och måltid på bodegan.
Vingården är belägen bergsryggen mellan barrancorna La Mina och Corralete. Vinfälten ligger på en
altitud runt 800 meter över havet. Besöket inkluderar rundvandring i vingårdsanläggningarna. Efter
måltiden ges tillfälle till inköp av vin på vingården.

Utsikt från vingården La Montaña sydost ut över Barranco La Mina i riktning mot Santa Brígida

Några tips: Man kan aldrig i förväg riktigt noga veta hur vädret blir uppe i bergen eller på den norra delen av ön. Ge akt på
väderprognoserna. Normalt kan man räkna med gott väder men lite lägre temperaturer på grund av läget i bergen. Tag därför
gärna med lite varma kläder och också ett paraply. Vi kommer vid ankomsten att ta en liten promenad runt bodegan ut i
vinfälten och apelsinlunden. Vid inköp av vin från vingården blir flaskorna packade i praktiska kartonger med handtag.

