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BUSSRESA TILL STADEN CUENCA OCH 

OMGIVNINGAR DEN 18, 19 OCH 20 APRIL (300 

KM FRÅN BENISSA) 

Som ett örnnäste på kanten till ett stup, där floderna 
Júcar och Húecar möts, ligger Cuenca – en vacker 
medeltidsstad med små avstånd, samt fylld med 
sevärdheter och upplevelser.  
Är på Unescos världsarvslista .  
Med morernas erövring av den iberiska halvön, 
(Spanien som land existerade inte då ) som påbörjades 
omkring år 711, kom så småningom Cuenca att växa i 
betydelse pga av sitt strategiska läge och som nästan 
en ointagbar stad. Trots allt lyckades Alfonso VIII 
intaga staden år 1177 efter en lång belägring.  
Staden växte i betydelse och blev ett centrum för textil 
industri och den gamla stadskärnan uppe på klippan 
utvidgades. Under 1900-talet utvecklades den nedre 
delen till en modern stad. 

Vi är naturligtvis intresserade av den gamla stadskärnan 
med alla dess vackra byggnader såsom Katedralen, 
Ayuntamiento, Stadens klocktorn och framförallt de 
kända hängande husen ( las Casas Colgadas ). Runt 
den gamla stadskärnan har de två floderna skapat ett 
magnifikt landskap i kalkstensklipporna.  
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Under dessa tre dagar kommer vi att få två guidade 
turer på engelska genom den gamla stadskärnan och 
även göra en dagsutflykt till bergen för att se på “la 
Ventana del Diablo ( utsiktsplats Djävulens Fönster ), 
La Ciudad Encantada” ( den förtrollade staden) och “el 
Nacimiento del río Cuervo” (floden Cuervos källa med 
ett vackert vattenfall).  

Vi kommer också att besöka en Vinbodega med 
vinprovning och lunch i Utiel på vägen till Cuenca. 
 

ANMÄLNINGAR TILL RESAN  

Hotell ( centralt i staden ) och bussreserveringar måste 
göras snarast därför ber Klubben alla intresserade att 
preliminärt anmäla sig till följande mailadress: 
resorclubnordico@gmail.com senast den 19 januari. 
Denna anmälan är inte bindande.  

För att resan ska kunna göras behöver deltagarantalet 
bli minst 25. Maximalt tar bussen 33 passagerare. Priset 
per person är ca 330-350 €/pp inklusive mat och logi. 
För ensamresande tillkommer 60 € för hotellrum.  

Om anmälningarna överstiger 33 kommer en väntelista 
att sättas upp. Eventuellt kan en större bus hyras och 
hotell reserveras.  
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Se dessa länkar om information om Cuenca:  

https://visitacuenca.es/  

https://www.descubrecuenca.com/en/inicio  

https://en--www--turismocastillalamancha--
es.insuit.net/patrimonio/cuenca-68531 
/descripcion/#ancla1  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hanging_Houses_of_Cuenc
a  

FOTON  

Las Casas Colgadas 

 
 

Katedralen  
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Floden Huecars Ravin 

 
 

La Ciudad Encantada 
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Nacimiento del Rio Cuervo  
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BODEGA Vera de Estenas i Utiel 
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STYRELSEN 
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