
Kultur og vandringer  
i det andalusiske forår  

3. – 10. juni 2023  
  
Vandringer, natur, kultur, kunst, eftertænksomme refleksioner og gourmet i skøn 
forening - med udgangspunkt i refugiet ”Garden of Lemons” syd for Granada og ved 
foden af bjergkæden Sierra Nevada.  
  

 
 
 
Velkommen til at deltage i denne lidt ekstraordinære forkælelsesrejse til Andalusien 3. – 10. juni 2023 med 
udgangspunkt i refugiet Garden og Lemons.  
Refugiet ligger mellem Middelhavskysten og Granada i det sydøstlige hjørne af Spanien. Området er præget 
af en frodig og smuk natur med udstrakte citrus- og olivenlunde, som danner en stærk kontrast til Sierra 
Nevada’s store og imponerende bjergmassiver mod nord. Naturen er storslået med rislende floder, åbne 
vandingskanaler og langstrakte udsigter, der især i foråret inspirerer til at blive oplevet til fods.   
  



På denne rejse vil vi kombinere moderate fysiske anstrengelser med kulturelle seværdigheder, hvor vi 
forener natur- og kultur med fantastisk mad tilberedt af husets kok, Henrik, som byder på himmelske smags- 
og sanseoplevelser med inspiration fra Frankrig, Italien, Middelhavsregionen, Mellemøsten – og Norden. 
Måltiderne serveres i refugiets smukke orangeri eller under åben himmel i den skønne have. Ingo er refugiets 
outdoor-person, som ledsager os på alle vandringer og rundvisninger. Hver dag indledes med morgensang og 
refleksion med åndelige og eksistentielle temaer i Orangeriet. Kort sagt en lystvandring for både sjæl og 
legeme!  
  
”Kultur- og vandrerejsen” er arrangeret af tidligere sognepræst ved Roskilde Domkirke, Paul Kofoed 
Christiansen i et samarbejde med de to ledere af refugiet, Henrik Vilain og Ingo Schauser samt Bering Rejser 
som teknisk rejsearrangør.   
Rejsens pris i delt dobbeltværelse på Hotel Los Naranjos er 12.900 kr. pr. person. Der er en merpris for 
ophold på selve Garden of Lemons. Prisen inkluderer fly, transfer, ophold med fuld forplejning, 
programsatte udflugter og vandringer.   
Ønsker du yderligere oplysninger og detaljeret rejseprogram m.v. kan der rettes henvendelse til 
rejsearrangøren: Paul Kofoed Christiansen, Kong Valdemars Vej 77, 2.2, 4000 Roskilde. Mobil: 21201985. 
Mail: pkc.roskilde@gmail.com  
Der kan også findes oplysninger på Garden of Lemons’ hjemmeside: www.gardenoflemons.com 

      

 


