
                                               

                                        

LÖYTÖRETKI CASTILLA - LA MANCHAAN, DON QUIJOTEN MAISEMIIN  9-12.11.2022          

Ihastuttavinta ja unohdetuinta Espanjaa  

Matkareitti vie meidät syvälle Espanjan sydämeen, sen kyliin ja kaupunkeihin, joissa kulttuurit kukkivat 
vuosisataisin perintein.  
 
Toledo, Kolmen Kulttuurin Kaupunki, on nykyaikainen Castilla-La Manchan itsehallintolueen pääkaupunki, 
jossa kirkot, synagogat ja moskeijat elävät sulassa sovussa rinnakkain. Kolme suurta uskontoa, kristitty, 
juutalainen ja muslimi, ovat osanneet jättää parhaat puolet itsestään kuin kutsuna sopuisaan 
rinnakkaiseloon.  
 
Don Quijote -reitillä matkaamme tasangoilla, joilla on ääretön horisontti, vanhoja majataloja, kyliä ja 
kukkuloita valkoisine tuulimyllyineen. Don Quijoten maiseman tärkeimmät vetonaulat, tuulimyllyt eli ritarin 
silmissä jättiläiset, sijaitsevat Castilla- La Manchan maaperällä, jossa saamme nähdä yllättävää luontoa ja 
taikuutta täynnä olevia maisemia. 

Tämä on kokemus, josta varmasti pidät. 

Matkaohjelma  
1. Päivä keskiviikko  9.11     Torrevieja  - Almansa – Toledo 
Aamulla nousemme tilausajobussiin Torreviejassa ja aloitamme matkamme Espanjan sydänmaille, kohti 
Castilla-La Manchan maakuntaa. Ensimmäinen pysähdyksen teemme Almansasissa, jossa pääsemme 
ihailemaan kukkulla sijaitsevaa upeaa ”oikeiden ritareiden” linnaa ja nauttimaan vaikka lounaan jossain 
kaupungin lukuisista ravintoloista alueen omien D.O. viinien kera. 

         
    Castillo de Almansa  Almansa      Castillo de Almansa 



 
Almansasta  jatkamme matkaa kohti keskiajan kulttuurien lumoavaa sekoitusta  Toledoa. Matkan aikana 
pysähdytään sopiville tauoille 
Iltapäivällä saavumme Toledoon, joka  oli keskiajalla koko Espanjan pääkaupunki ja jota UNESCO on 
suojellut vuodesta 1986. Keskiajalla kristittyjen, juutalaisten ja maurien harmoninen yhteiselo teki 
Toledosta kulttuurisesti ja taloudellisesti kukoistavan kaupungin. Kaupungin ensimmäiset merkit ovat 
peräisin 4. vuosisadalta eKr. kun taas sen nimi juontaa juurensa Rooman ajalta nimellä Toletum. 
Tässä kaupungissa yhtyvät kaikki tyylit: arabia, mudejar, gootti ja renessanssi . Toledossa on paljon 
taideaarteita ja kaunista nähtävää. 

Majoitumme hotelliin, jonka jälkeen teemme aikataulun puitteissa yhdessä kävelyn vanhan kaupungin 
kapeilla, keskiaikaisilla kujilla.  
Illalla on omaa aikaa katsella kaupunkia ja nauttia sen ilmapiiristä ja tunnelmasta. Kaupungissa on 
roppakaupalla hyviä ravintoloita ja kahviloita. 

        

Catedral de Santa María         Alcázar de Toledo     Toledon miekka        
 
Yöpyminen hotellissa  Alfonso VI,Toledo.   
 
2. Päivä Torstai 10.11.  Toledo – Almagro 
Aamiaisen jälkeen lähdemme yhdessä tutustumaan Toledon suurimpaan nähtävyyteen, mäen päällä 
sijaitsevaan katedraaliin. Kirkon suojissa on mittaamattoman arvokkaiden uskonnollisten esineiden lisäksi 
mm. upeaa maalaustaidetta Toledon kardinaalien muotokuvista El Grecon, Goyan ja Rubensin maalauksiin.   
Vierailu Toledoon ei olisi täydellinen ilman herkullisen marsipaanin maistamista ja taidokkaisiin miekkoihin 
tutustumista.   

Marsipaanin valmistaminen Toledossa juontuu jo arabivalloituksen ajalta ja Toledon sepät ovat 
muokanneet taidokkaasti terästä yli kaksituhatta vuotta. Sekä Hannibalin sotajoukot että Rooman legioonat 
käyttivät aseita, jotka oli taottu täällä Tajo-joen varrella. Nykypäivänä kaupungissa on erilaisia teräseita 
riittämiin tarjolla, mutta vain kaksi aitoa toledolaisten teräsmiekkojen takojamestaria.  

Toledosta matkamme jatkuu kohti Almagroa, punaisen okran kaupunkia.  
Iltapäivällä majoitumme hotellimme Parador de Almagroon. 

             

Parador de Almagro     



Hotellista lähdemme yhdessä tutustumaan Almagron tunnelmalliseen kaupunkiin. Vierailemme sen 
keskustassa olevassa, yhdessä Espanjan vanhimmista Teattereista, Corral de Comediassa.   
Corral de Comedias on jalokivi Almagron kruunussa.  Se on ainoa ulkoilmateatteri, joka on säilynyt ehjänä ja 
toiminnassa 1600-luvun alun jälkeen ja se toimii edelleen teatterina.  
Tämä historiallinen ja taiteellinen paikka isännöi myös arvostettua kansainvälistä klassisen teatterin 
festivaalia 
Vierailun jälkeen omaa aikaa tutustua Kastilialaiseen Almagron kaupunkiin, joka on julistettu taide-
historiallisesti tärkeäksi alueeksi. Perinteen mukaan kaupunki oli alun perin Almagrib-nimellä tunnettu 
arabilinna. Nimi viittaa alueen ominaiseen saveen, jolla on punaisen okran (almagre) väri. Väriä löytyy 
monista Pääaukion ja muiden historiallisten alueiden rakennuksista.  

         

        Parador de Almagro                   Almagron Plaza Mayor               Teatteri - Corral de Comedia         

Illalla on omaa aikaa katsella kaupunkia ja nauttia sen ilmapiiristä ja tunnelmasta.  Paradorimme on vain 
viiden minuutin päässä kaupungin Pääaukiolta Plaza Mayorilta  
Yöpyminen Parador de Almagrossa.  www.parador.es/en/paradores/parador-de-almogra    
 
3. Päivä Perjantai 11.11. Almagro  
Aamiaisen jälkeen nousemme bussiin ja lähdemme seuraamaan Don Qujoten jalanjälkiä. Argamasilla de 
Alba, El Toboso ja Campo de Criptana ovat paikkoja, joissa ”köyhä Ritari” seikkaili uskollisen palvelijansa 
Sancho Panzan  ja hevosensa Rosinanten kanssa. 
 

         
 

Yhteinen illallinen tai lounas 

Illalla on omaa aikaa. Almagron kaupunki on ihanteellinen paikka viettää rentouttavaa laatuaikaa.  
Yöpyminen Parador de Almagrossa 
 
4. Päivä Lauantai 12.11.  Almagro – Villanueva de Infantes – Murcia - Torrevieja 
Aamiaisen jälkeen jätämme jäähyväiset Almagron kaupungille ja suuntaamme kotimatkalle kohti 
Torreviejaa.  Alkumatkalla pysähdymme Villanueva de los Infantes  pikkukylään, josta mielevä ritari, 
aseenkantaja sekä heidän Rosinante-hevosensa lähtivät matkaan. Villanueva de los Infantes on siis se kylä, 
josta Cervantes toteaa romaaninsa alkusanoissa "La Manchan kylä, jonka nimeä en muista". Täältä 
jatkamme kohti Torreviejaa, jonne saavumme illansuussa monta elämystä ja kokemusta rikkaampina !  
 
Nyt on hienojen muistojen ja kuvien aika!  



  
Majoitus    Toledossa   09.-10.11.2022     1 yö Hotel Alfonso VI www.hotelalfonsovi.com    
    
Majoitus   Almagrossa 10.-12.11.2022     2 yötä Parador Almagro 

www.parador.es/en/paradores/parador-de-almogra 

  
Parador de Almagro  on 4 tähden hotelli, joka toimii 1600-luvulta peräisin olevassa Fransiskaaniluostarissa. 
Hotellissa on uima-allas, sisäpihoja, valoisia gallerioita ja kauniita puutöitä.  

 
Parador de Almagro             

Ronda San Francisco, 31  
13270 Almagro Ciudad Real 
+34 926860100 
almagro@parador.es 
 
Matkan hinta jaetussa 2 hengen huoneessa  549.- €/hlö.  edellyttäen  30 osanottajaa 
Yhden hengen  huoneen lisämaksu  yhteensä 129.-.- €/ 3 yötä  
 
Hintaan sisältyy: 
* Kuljetukset tilausajobussilla matkaohjeman mukaan  
* Bussin verot ja tullit 
* Kuljettajan majoitus ja ateriat 
* Majoitus Parador de Almagrossa 2 yötä  neljän tähden luostarihotellissa 
* Majoitus hotellissa Toledossa  1 yö  

* Hotelliaamiaiset päivittäin 

* 1 Yhteinen illallinen/lounas  

*  suomenkielisen asiantuntijaoppaan Erkki Gerovoin  palvelut Torrteviejasta  lähtien 
* Retket opastuksineen matkaohjelman mukaan  
* SoileToursin edustajan palvelut koko matkan ajan 

* Costa Alergre lehti 1 kpl 
* Arvonlisävero 
 
Lisämaksusta Parador de Almagroon voi varata puolihoitoa 34.-€/hlö, (lounas tai illallinen, ei sisällä 
ruokajuomia) 
Lähtökirje lähetetään kotiin noin 1 kk ennen matkan alkua. Matkaehdot varausvahvistuksen liitteenä.  
Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden itsellään mahdollisiin ohjelma/aikataulumuutoksiin mikäli tilanne niin 
vaatii.  
 
Tiedustelut ja varaukset: 
Matkan vastuullinen matkanjärjestäjä SoileTours Oy/Ttd 
puhelin:  +358 40 5568084  Soile Nordstrom-Sahlberg   soilen@soiletours.com 
www.soiletours.com  on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä ,Rekisteritunnus KKV 
3725/00/MjMvU  Small 24955 
 

http://www.hotelalfonsovi.com/
mailto:almagro@parador.es
http://www.soiletours.com/


 
 
  
 REITTIMME: 9.-12.2022 
 TORREVIEJA  - ALMANSA -TOLEDO – ALMAGRO - VILLANUEVA DE INFANTES – MURCIA - TORREVIEJA  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PARADORES-HOTELES & RESTAURANTES 1928 

 
            

   Hyvää matkaa  

                                                  SoileTours 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


