
2-DAGES TUR 
TIL  RIO TINTO, HUELVA & 

ANTEQUERA 
den 08.-09. MARTS 2022 

 

Efter 1 års pause på grund af Corona-pandemien 

er det igen blevet tid til at invitere jer på en dejlig 

2-dages tur med luksusbus til Rio Tinto, Huelva 

og Antequera + tallerkenbjergene ved El Torcal. 

Der venter store oplevelser på denne tur: Rio 

Tinto er noget helt for sig selv. Minedrift både 

over- og under jorden siden fønikiernes tid, en 

lang periode med englænderne ved roret, en nationalisering 

under general Franco har gjort området omkring den ”Røde Flod” 

til noget helt specielt. Vi skal se et af englændernes specielle 

hvide huse, vi skal ned i minen og vi skal køre 11 km med 

veteranminetoget, som i sin tid transporterede minens 

produkter ned til udskibning i Huelva, og vi skal naturligvis se det 

meget interessante minemuseum, som er tilknyttet Rio Tinto. Vi 

skal spise middag og overnatte på et dejligt 4-stjernet hotel i 

hjertet af Huelva. 

På 2-dagen kører vi til Antequera 

og starter med at se det 

fantastiske natursceneri i 

tallerkenbjergene ”El Torcal”, 

hvorefter vi kører til museet for ” Dolmergravene ” i  Antequera.  



Vi spiser en sen, men god 3-retters menu m/ vin og kaffe inden vi 

kører tilbage til vore hjembyer via Málaga og Torre Del Mar. 

 

 

Vi kører, sædvanen tro i en dejlig 4-stjernet bus fra Pareja-bus i 

Velez-Malaga og spiser 2xfrokost på gode restauranter med 

vin/kaffe og bor på et dejligt 4-stjernet hotel i Huelva, hvor vi 

også spiser en god middag med velkomstdrink. 

Skynd jer at bestille, der bliver uden tvivl rift om bussens 55 

pladser. Det bliver en socialt dejlig tur med godt humør i bussen, 

god mad og ikke mindst store oplevelser. 

( Sidste gang vi arrangerede tur, var der venteliste ) 

DAG 1, Tirsdag den 8. Marts. 
Vi starter opsamlingen tidligt i AlMUÑECAR (markedspladsen) kl.  
06.30, kører derefter via La HERRADURA (v/rundkørslen ved 
strandpromenaden) kl. 06.45 til TORRE DEL MAR i rundkørslen v/ 
den danske klub  - vi spiser morgenmad i Klubben fra kl. 07.30 – 
08.15. Vi kører fra Torre Del Mar kl. 08.30 og de ca. 
250 km. til Rio Tinto, hvor vi spiser frokost på 
restaurant Época (3-retters middag m/ vin og kaffe) 
kl. 12.00 – 13.15.   

 
Herefter kører til Museet, hvor vi kører en tur i 
området i vores egen bus med engelsktalende 
guide, som vil fortælle os alt om Rio Tinto-
minerne og deres historie.  
 

 

http://autocarespareja.es/


Vi kører også med et gamle minetog 
ca. 11 km. og kommer en tur ned i 
minerne. 
 
Efter at have set det meget interessante minemuseum kører vi til 
Huelva (ca. 1 times kørsel) og bliver indkvarteret på  vores dejlige 
4-stjernede hotel NH LUZ DE HUELVA. 

Vi spiser en god middag på hotellet kl. 20.00, 
hvorefter der bliver rig mulighed for hygge i 
hotelbaren eller på en af de mange barer og caféer 
i gågadekvarteret, som vi bor meget tæt på. 
 
 

DAG 2, ONSDAG den 9. Marts. 
Efter en god morgenmads-buffet på hotellet kører vi kl. 08.30 
mod Antequera, hvor vi starter i det fantastiske naturområde  ”El 
Torcal”, hvor bjergene igennem tiden har dannet utrolige 
”tallerken-formationer”. Vi hører ad smalle 
veje op til besøgscentret,  hvor vi får 
mulighed for at bese de fantastiske bjerge 
med egne øjne. 
Herefter kører vi til byen Antequera, hvor vi besøger det nye 
arkæologiske ”Dolmermuseum”, hvor der 
blandt andet er mulighed for at se en film om 
dolmernes opståen og besøge en rigtig 
dolmer-grav.  Dolmerne er de lokale, 
daværende menneskers svar på vikinge-
gravene og stendysserne i Danmark. 
Herefter kører vi er lille stykke mod motorvejen mod Málaga og 
spiser en god 3-retters menu med vin/kaffe på et 4-stjernet 
landevejshotel (La Sierra). 



Vi forventer at være i Torre Del Mar kl. 18.00 i La Herradura kl. 
18.45 og Almuñecar kl. 19.10. 
Annalise og Jacques er guider/ledere af turen. Vi glæder os meget 
til at være sammen med Jer. 
Husk, at der kun er 55 pladser i bussen. 
 
PRIS OG TILMELDING  
Turens pris er euro 199 (enkeltværelsestillæg euro 40),  bedes 
indbetalt ved tilmelding eller umiddelbart efter tilmelding ved 
pengeoverførsel til vores bank CAIXA bank, La Herradura 
kontonummer BIC: CAIXESBBXXX 
IBAN: ES76 2100 1822 0215 0001 4757  -  eller når vi mødes i 
kirkerne/klubberne.  
Tilmelding kan også ske telefonisk eller på mail. tlf.+45 40 73 29 
86 (Annalise) /  tlf. +45 31 77 13 35 (Jacques).  
Mail: anba@km.dk eller annalisebager@gmail.com 
 
Tilmeldingsfristen er 23. Januar af hensyn til hotellet. 
 
Prisen indeholder 2 x morgenmad, alle entreer, 1 overnatning på 
4-stjernet hotel, 2 x frokost (3-retters menuer m/ vin og kaffe), 
kørsel i 4-stjernet bus. 

 
Annalise & Jacques 
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