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KFUM-Spejdernes Voksenarbejde  

VOKSENARBEJDETS SOMMERTUR 2021 

 

Sommertur 2021 til: Frigiliana, Andalusien, Spanien.  
 

 Den 8. august 2021 
 

Rejsebrev nr. 1 – FORELØBIG TILMELDING           
 

Rejsegruppen for Korpsets Voksenarbejde har aftalt med Karen Jørgensen og Frank Olsson, 
der begge deltog i bl.a. sommerturen til USA i 2017, at arrangere sommerturen i 2021.  
 
Karen og Frank har talt varmt om mulighederne omkring Malaga, og vi ser frem til en 
spændende tur. 
 
Vi siger tak til Karen og Frank for, at de vil planlægge turen. 
 
Mange hilsener fra Korpsets Voksenarbejde 
Jørgen Øllgaard,  
Formand for Arbejdsgruppen 

 
 
Uge 38    20/9 – 27/9 2021 samt: 
Uge 39    27/9 – 4/10 2021 
De præcise datoer er ikke fastlagt og afhænger af flybilletter/priser. 

Man kan deltage første uge eller begge uger 

 
Det er en tur for ”gamle” spejdere 
m.m., der har lyst til at opleve natur, 
kultur og spejderfællesskabet. 
 

Turen er inspireret af to 4-ugers ophold 
gennem de sidste 2 år. 
 
Byen Frigiliana er en af de gamle 
”hvide” byer fra Mauertiden. Den ligger 
ca. 75 km. øst for Malaga og 4 km. fra 
kysten, nord for Nerja. Der er ca. 4000 
indbyggere i byen, som ligger lige op 
ad et stort naturområde med herlige vandreruter.  
 
Byens hjemmeside  www.frigiliana.es  er selvfølgelig på spansk, men oversæt den med 
Google Translate. Der ligger også en lille YouTube video med billeder derfra. 
På https://www.ladanesa.com/2893-frigiliana-med-el-fuerte-og-la-cruz-de-pinto er der en 
dejlig artikel om Frigiliana og nogle af turene omkring. Læs den endelig. 
 
Rejsen bliver tilrettelagt sammen med AlfA Travel, som har erfaring med området. Det sikrer 
os også i.f.m. Rejsegarantifonden. 

http://www.frigiliana.es/
https://www.ladanesa.com/2893-frigiliana-med-el-fuerte-og-la-cruz-de-pinto
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Vandreturene 
 
Vandreturene i den første uge er lettere, medes der i den anden uge er indlagt nogle 
længere/sværere vandringer. Alle vandreturene i nationalparken bag Frigiliana  
er på smalle bjergstier.  
 
Man kan vælge at deltage i alle turene, man kan naturligvis også vælge nogle fridage en 
gang imellem. 
 
Endelig dagsplan er selvfølgelig ikke udfærdiget endnu, men skelettet til ture er som følger. 

Dag 1: Fly fra København/Ålborg/Billund til 
Malaga. Det vil fremgå af den endelige rejseplan 
hvorfra, vi flyver (Alfa Travel).  

Bus til Frigiliana og indkvartering på hotel ”Villa 
Frigiliana”. Et dejligt hotel, hvor alle værelser har 
balkon eller altan med herlig udsigt. 

Hvis tid, en gåtur op over byen i de stejle gader. 
 
 

Dag 2: Vandretur i flodlejet bag byen til Nerja, 
som ligger ved kysten (ca. 2 timer). Herfra 
bybus til drypstenshulerne ved Nerja. (Cuevos 
de Nerja). 
 
Bus tilbage til hotellet. 
 
Aftenspisning i grupper på restaurant. 

 
Dag 3: Bus til Granada med besøg på 
Alhambra, Nasridernes palads, Generalife. 
 
Bus tilbage til Frigiliana (Bustid 1,5 time hver 
vej). 
 
Aftenspisning i grupper på restaurant. 
 
 
 

 
Dag 4: Kort vandretur ved Torre de Cerro Gordo, 
et af de gamle vagttårne ved kysten. Bygget i det 
16. århundrede. 
 
Badetur og sen frokost på stranden. 
 
Aftenspisning på fri hånd. 
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Dag 5: Bustur til Cordoba, hvor vi skal se den 
gigantiske moske fra Mauertiden. Den 
påbegyndtes i 780èrne. Efter mauerne blev 
endeligt fordrevet i 1200 årene, blev den til 
katedral, og en stor kirke blev bygget op midt 
i moskeen (bustid 2,3 time hver vej). 
 
Aftenspisning i grupper på restaurant. 
 
 
 

 
 
Dag 6: Bus til Alhama de Granada.  
 
En smuk køretur ind i landet til Alhama 
(bustid 1,2 time hver vej).  
 
Alhama er gennemskåret af en kløft. Let 
vandretur gennem kløften (Vandretid 1 time).  
 
Eller se på byen og tag med bussen til enden 
af kløften.  
 
Spisning på restaurant for enden af kløften  
 
Aftenspisning på egen hånd. 

 
 
Dag 7: Med bybussen til Nerja.  
 
Shop til I falder om, spis en is og gå en tur på 
promenaden Balcon de Europe.  
 
Eller bliv i Frigiliana og/eller gå en tur i 
landbrugslandet nedenfor Frigiliana. 
 
Fællesspisning på hotellet. 
 
 
Dag 8: Hjemrejse efter 1. uge – for de, der 
ønsker. 
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Dag 8: Vandretur til La Cruz de Pinto.  
 
En vandretur bag byen til udsigtspunktet; 
ca.4-5 timer T/R 
 

 
 
 
Dag 9: Vandretur til det det højeste punkt 
bag Frigiliana -El Fuerte. Det tager ca. 3 
timer op og 3 timer ned. 
 

 
 
 
Dag 10: Dagen starter med en taxatur til den 
glemte landsby Acebuchal, som ligger i 
nationalparken (kort tur).  
 
En vandretur i bjergene på ca. 3 timer og 
spisning i landsbyen. 
 
 

 
Dag 11: Taxa til Nerja (kort tur). 
 
Vandring over bjergene tilbage til 
Frigiliana. En enkelt gang krydses 
floden, resten af turen er på 
bjergstier. 
 
En tur på ca. 7 timer. 
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Dag 12: Med bus til Caminito del Rey (bustid 
1,5 time hver vej).  
 
Vandreturen er på ca. 2 timer, som er let at gå, 
men kan være en udfordring højdemæssigt. Se 
hjemmesiden: 
http://www.caminitodelrey.info/en/ 
 

 
Dag 13: Med bus eller taxa til kysten øst for 
Nerja (kort tur).  
 
Vandretur op i bjergene og langs kysten 3 
timer. Fantastiske udsigter langs med 
kysten.  
 
Derefter mulighed for badning og evt. 
spisning på strandrestauranterne. 

 
 
Dag 14: Der er flere muligheder:  

• bustur til naturparken Torcal de Antequera (1,5 time hver vej), som er havbund, der 
var under vand for 100 millioner år siden.  
Vandringen tager ca. 1,5 t. Der er yderligere et besøgscenter og en cafe. 
https://www.andalucia.com/antequera/torcal/home.htm 

• en picnictur i bjergene ved Acebuchal. 

• eller fri leg. 
 

Om aftenen fællesspisning. 
 
 
Dag 15: Hjemrejse. 
 
 
Økonomi 
 
Ud fra det, vi har fået fra AlfA Travel, og et foreløbigt skøn, vil prisen være: 
 
9.000 kr. for den første uge. 
15.000 kr. for begge uger. 
 
Prisen er incl. fly, hotel, entreer, busser, taxa og mange måltider. (excl. drikkevarer) 
Ved ønske om enkeltværelse er der et tillæg på 280 kr./nat. 
 
  

http://www.caminitodelrey.info/en/
https://www.andalucia.com/antequera/torcal/home.htm
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Foreløbig tilmelding 
 
Flybilletsalget til sept. 2021 er endnu ikke frigivet, men jo hurtigere vi kan melde ind jo bedre 
(billigere). 
 
Vi vil derfor bede om foreløbig tilmelding senest 26. august.2020. 
 
Ved tilmelding oplyses venligst om du/I vil deltage i første uge eller i begge uger. 
Samt: 

Fulde navn. (som i pas) 
Adresse 
e-mail 
Tlf. nr. 

Oplysningerne sendes til: karenjorgensen125@gmail.com 
 
Endelig tilmelding bliver ca. 1. oktober 2020. 
 
Ca. 14 dage efter endelig tilmelding skal betales et depositum på ca. kr. 2.500,- pr person. 
Restbeløbet betales senest 60 dage inden afrejse. 
 
Der er ikke inkluderet nogen afbestillings- eller rejseforsikring. Rejseselskabet kan være 
behjælpeligt, hvis man ikke har egne forsikringer. 
 
Alle vil få adgang til gruppens ”AlfA Gate”. På AlfA Gaten har alle adgang til den sidste nye 
rejseplan, opdateret faktura, oversigt over deltagerne, og man kan dele materiale og billeder 
med alle deltagere. Man kan se oversigt over program og seværdigheder. Og der vil være 
praktiske informationer, som kan bruges både før og under rejsen. 
 
 
Efterskrift 
 
Vi har opholdt os i 
Frigiliana i 9 uger i alt 
over de sidste 2 år og 
synes, det er et pragtfuldt 
sted. Naturen er storslået 
og kulturen er yderst 
interessant. 
 
Vi har stor lyst til at dele 
det med jer og håber, at 
mange af jer har lyst til at 
deltage. 
 
 
Hilsen 
 
Frank og Karen    Malaga 
 
E-mail: karenjorgensen125@gmail.com 
 

mailto:karenjorgensen125@gmail.com
mailto:karenjorgensen125@gmail.com

