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Vingårdsbesök
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Bodega Hoyos de Bandama, torsdag 28 februari
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 Hoyos
de Bandama. Vi räknar med att vara tillbaka i Las Palmas runt 17:00 och i
San Agustin runt 17:50. Pris 45€.
Säsongens tredje vingårdsbesök för klubben. Vi besöker en av de äldsta vingårdarna på Gran
Canaria, beläget vid den för tillfället sovande vulkanen Bandama. Maria Delgado, vingårdschefen,
kommer att lotsa oss runt och berätta om årets skörd, skötsel av vinrankor och besvara vetgirigas
frågor. Det blir provsmakning av 4 viner, ett vitt torrt (Caldera Blanco Seco), en Caldera rosado och
två röda (Caldera Coleccion och Caldera Barrica).
Efter vingårdsbesöket tar vi bussen till en kanarisk restaurang i Atalaya för inmundiga en gemensam
måltid. Buss, vinprovning och måltid ingår i priset.

Utflykt till Gáldar och Den målade grottan torsdag den
21 februari
Vi besöker den lilla staden Gáldar på den norra kusten. Där går
vi en promenad i de äldsta kvarteren och besöker konstnären
Antonio Padróns hem, numera museum, och ser hans färgstarka
tavlor.
Mitt i Gáldar ligger ett av Kanarieöarnas mest förnäma kulturhistoriska minnesmärken; La Cueva Pintada. I det här stora
utgrävningsområdet finns rester av urinnevånarnas bostäder och
en grotta med målningar. Vi får se en 3-D film som visar
förhållande på ön i slutet av 1400-talet. Vi får se hur människorna levde här innan erövringen och ta del av deras seder och
bruk.
Vi kommer att ha en stund för att titta oss om omkring i staden
på egen hand och vi tar oss en matbit också på egen hand.
Pris: 20 euro för medlemmar. Då ingår bussresa, guidning, inträden till Cueva Pintada och Antonio Padróns museum.
Bussen från Hotel AC kl. 9.15 och buss från Monte Rojo
kl.8.30.

Utsikt från Bandamakraterns kant över vinfälten.

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.
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