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 Vinresa Murcia 4-8/4 och 26/9-2/10, 2022 
 

   
 
De tre D.O beckningarna i regionen Murcia är Bullas, Jumilla och Yecla. Området sträcker sig 
över 49 000 hektar och erbjuder viner med en allt större prestige bland allmänheten världen 
över. Vingårdar som kombinerar tradition med ny vinifieringsteknik. 
 
Fördjupa dig i vingårdar, landskap och kulturella sevärdheter under denna 5-dagars tur. Du 
kommer att lära dig det intressanta medeltida ursprunget om Murcia, charmen hos 
palmträdlundarna i Elche och den katolska reliken i Caravaca de la Cruz. Under resan 
kommer du att känna skillnaderna mellan de olika områdena och hålla fokus på toppdruvan i 
denna region: Monastrell. Och med en speciell gäst, The Fondillón. 
 
Dag 1 – Anländer Alicante/Murcia 
Guide plockar upp oss på flygplatsen i Alicante.  
Buss till hotellet i Murcia.  
• Incheckning  
• Vi besöker de gamla kvarteren i Murcia 
• Middag på hotell eller restaurang. 
 
Dag 2.- Bullas - Caravaca de la Cruz 
Frukost och buss till Murcias nordvästra hörn 
Vinstopp i Bullas och besök: 
• Besök av Winery Lavia (4 viner med aperitive). 
• Besök av Winery Balcona (4 viner med aperitive). 
   Lunch i restaurangen. 
   Fortsättning mot Caravaca de la Cruz och besök: 
• Besök på vinhästmuseet (http://www.museocaballosdelvino.com /). 
• Besök i kyrkan Parroquia del Salavador. 
• Besök i Vera Cruz-basilikan (http://www.lacruzdecaravaca.com /). 
   Tillbaka till Murcia med buss. 
• Middag på restaurang La Pequeña Taberna http://www.lapequenataberna.com /). 
 
Dag 3.- Jumilla & Yecla. 
Frukost och buss till Altiplano län. 
Vinstopp i Jumilla och besök: 
• Besök på vingården Viña Elena (4 viner med aperitive). 
   Buss till Yecla. 
   Lunch med vinprovning på Bodega Barahonda (https://www.barahonda.com /) 
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• Besök på vingården Castaño (4 vinsmakningar) 
• Besök i de gamla kvarteren i Yecla samt helgedomen 
   Tillbaka till Murcia 
• Middag på restaurang eller hotell. 
 
Dag 4.- Alicante vinrutt. 
Buss till staden Petrer: 
• Besök på vingården Bocopa (6 viner). 
   Lunch i Petrer. 
   Vi fortsätter till Monovar. 
• Besök på vingården Monovar (4 viner). 
   Buss till Elche. 
• Besök i Elche gamla kvarter och palmträdgården 
   Vi åker tillbaka till Murcia 
   Fri tid fram till middagen. 
• Middag på Hispano restaurang. 
 
Dag 5. Avfärd hem 
Lite fritid på förmiddagen innan vi åker tillbaka 
 
Pris 9.750:-/person i dubbelrum, enkelrumstillägg 1.900:- 
 
 
I priset ingår: 

- Transfer flygplats t/r 
- 4 nätter i Murcia på 4* hotell 
- 4 middagar och 4 luncher  
- 6 vinprovningar 
- Buss och guide under hela vistelsen. 
- Vinhästmuseet i Caravaca 
- Vera Cruz basilika i Caravaca 
- Murcia-katedralen 
- Murcia Real Casino  

 
Flyg tillkommer ca 2.700:-/person. KonferensBolaget kan hjälpa till med detta. 

 

   
  

 

 

 

 


