INBJUDAN TILL UTFLYKT.
Vi besöker Claudio Baelo i Bolonia,
samt Tarifa & Castillar

När: Tisdag den 3 april.
Mötesplats och tid: Vi träffas vid H10 kl 09.00

.

Program:
Vi börjar med ett guidat besök i Claudio Baelo ca 11.45. Här finns lämningar från ett 2000 år
gammalt romerskt samhälle. Här finns pelare, husgrunder, gator, broar och akvedukter. Högst
upp ligger den stora amfiteatern.
Lunch: ca 14.00
Besök i Tarifa 15.30-16.00. Tarifa är den sydligaste punkten i Europa. Bara 11 km över
Gibraltar sund vid dess smalaste punkt och den sydligaste spetsen av Europa där Medelhavet
möter Atlanten. Här kan du beundra den spektakulär utsikten över Rif bergen i Afrika över
vattnet. Tarifa har fortfarande kvar sin charm från sin tid som arabisk stad. I dag är den dock
mer känd som windsurfarnas paradis.
Besök i Castillar de la Frontera ca 17.15-18.15. För sitt strategiska läge på en klippa, har
gamla stan i Castellar de la Frontera, varit en plats för mänsklig bosättning sedan lång tid
tillbaka. Sedan den paleolitiska och neolitiska tiden har mänsklig närvaro dokumenteras genom
resultaten av en stor sten industri och flera målningar, inramade i den så kallade Southern
Rock Art of Iberia och ligger i grottan av Maquis.
Ankomst till H10 ca 19.45

Värdinna: Monica Tinggård
Anmälan: monica.tinggard@gmail.com senast torsdag den 29 mars, samtidigt som
anmälningsavgiften sätts in på Sweas konto, se info nedan. Vänligen ange om ni vill ha fisk eller
kött till huvudrätt samtidigt som ni anmäler er.
Kostnad: Sweor 69 euro och gäster 74 euro. I priset ingår bussresa med svensk
guide, lokal guide i Claudio Baelo samt 3-rätters lunch på lokal restaurang.

Betalning:

Görs till SWEAs konto, Banco La Caixa
Konto 2100 2676 12 0210084890
IBAN-nummer: ES21 2100 2676 12 0210084890
BIC-code: CAIXESBB661

OBS:

Inbetalning måste finnas på SWEAs konto senast den 30 mars och glöm inte
att ange ditt namn på betalningen.

Varmt välkomna till denna spännande resa.

