
Vår resa till Holland och Sevilla plus Spaniens Atlantkust 

Gunvor och Tom Ryynänen 4 – 14. 5. 2017 

Redan på hösten var vi inbjudna till våra vänner nära Amsterdam och i slog så fast resan så att vi 
skulle träffas i början av maj. Vi hade från början idén att åka vidare till Spanien och slutligen 
fastnade vi för flyg till Sevilla från Amsterdam. Transavia erbjöd ett billigt flyg till direkt till Sevilla, 
Andalucías mäktiga huvudstad. Tulpanblomningen vid rätt tid i Holland lockade och programmet 
med vännerna upptog från början ett besök till Keukenhof. 

Reparationer skulle börja i huset där vi bor så det var skönt att åka iväg då bullret och 
skakningarna av betongborrar var ihållande och störande. Våren var sen hemma och inga löv gav 
ännu grönska då vi åkte till flygplatsen, för en gångs skull på eftermiddagen. 

Väl framme i Schiphol tog vi tåget ut till Voorschoten, en dryg halvtimmes resa västerut i ett 
grönskande Holland. Anneke mötte oss vid tågstationen och erbjöd oss en gästbostad i samma 
våning där hon bor. Vi hade av en tillfällighet varit grannar i Grankulla och ”nästan” i Köpenhamn 
och Caracas. 

Programmet de två följande dagarna var vi riktigt nöjda med. Efter en riklig frukost och en 
parkvandring med kaffe i prinsens jaktstuga, åkte vi till centrala Haag. Den fredagen var Memorial 
Day efter II världskriget och dess stupade och flaggor vajade överallt. Vi vandrade till Binnenhof 
och Mauritshuis, vars konstskatter är lätt tillgängliga jämfört med köer på motsvarande 
”toppmuseer”, inklusive Rijksmuseum i Amsterdam. Maurits museet har små men vackra salar för 
Rembrandt och Vermeer, samt många andra av guldålderns mästare. 

   

Haag är ju småskaligare (och mysigare) än Amsterdam. Smala gränder och kanaler med mycket 
folk och ännu mera cyklar förde oss till Panorama Mesdag, som var en upplevelse! Målningens 
duk omspänner 360 grader och kustvyer på 1680 m2 från sent 1800-tal, runt besöksplattformen. 
Detta kallas cyklorama och är enastående och naturtroget. Efter intag av några sillar med lök och 
bröd vid den populära kiosken var det dags att åka vidare till Scheveningen, dess strandesplanad 
och pir strax bortom det pampiga Kurhaus hotellet. Solen sken och Nordsjön blänkte. På kvällen 
såg vi i TV de fina artisterna och festilluminationen med kung Willem-Alexander etc. vid kanalerna 
i Amsterdam (pga. Memorial Day). 



Vi hade redan hunnit med en god måltid och såg nu fram emot blomsterprakten i Keukenhof 
parken. Mycket folk och bilar fanns redan på parkeringen, men det störde inte, då området är så 
stort och de tusentals tulpanerna var fräscha och som allra bäst. Imponerande vackert var det 
färgsprakande blomhavet.  

       

Det var svårt att se sig mätt på blomsterprakten, men  sen blev vi ändå helt mätta av en god 
fisklunch. Det blev dags att säga adjö till vänner vid flygfältet och vi tog bussen till vårt hotell Tulip 
Inn nära terminalen. Vi skulle stiga upp strax efter 5 på morgonen. 

Flyget till Sevilla landade punktligt på söndagen 7.5. efter nio på morgonen och vi åkte buss till 
järnvägsstationen Sta Justa inne i stan. En taxi körde oss med handbagage och påsar längs 
gränderna till calle Parras, där vi hittade Coqueto Apartamento och Sra Angeles. Parras 22 ligger 
invid Macarena kyrkan och nära Alameda. Den lilla välutrustade lägenheten fick vi ett par timmar 
senare och fru Angeles hade faktiskt tänkt på allt vi kunde behöva, både smått ät- och drickbart 
och information om transport och sevärdheter, då staden inte var välbekant.  

Gatan Parras är känd i de gamla kvarteren för sina balkonger, där bland annat påskprocessionen 
drar fram med helgon och sång. Artisten Marta Serrano har från balkongen sjungit för 
folkmängden och jungfrubilden på Långfredag. Vi hade inte balkong under dessa fyra dagar. Vi 
hoppades kunna känna den genuina andalusiska boendemiljön, men vi gjorde promenader och 
bussresor söderut i stan. Macarena och gamla stadsmuren intill oss kände vi redan och där gick 
också bussen till de livligare kvarteren i centrum och längre söderut till slottet Alcazar, den 
enorma katedralen från 1400-talet med det 106m höga Giralda tornet (först minaret) och det 
monumentala Plaza de España.  

             



Palatset Real Alcázar från morernas tid är (nästan) jämförbart med Alhambra i Granada och vi höll 
på att tappa bort oss i valven efter den vackra trädgården, då vi sökte oss till porten med förköpta 
biljetter för att se de mest värdefulla salarna. Kanske den vackraste arkitekturen som finns. Här 
fick man inte fota. Efter en lugn och skön stund i värmen i palatsträdgården och foton vid 
bassängen framför jättelika Plaza de España promenerade vi genom Maria Luisa parken till 
Guadalquivir flodens östra lopp med sina broar över till Triana och Expo 1992 området längre 
norrut.  

             

Sevilla är ju Andalucías huvudstad och det syns i den majestätiska arkitekturen ända från 
Kolumbus´ tider. Längs floden gick vi norrut förbi Torre de Oro och Plaza de Toros de la Real 
Maestranza till marknaden och Rådhuset. Sevilla bevarar de gamla traditionerna, typiska för södra 
Spanien med tjurfäktning och traditionell flamenco. Fru Angeles var av samma åsikt som vi, om var 
vi bäst kunde se autentisk flamenco vid Cuna gatan ett kvarter från Metropol Parasol,  
”jättesvamparna” i kompositskivor (från Finland) som byggts upp i en vidsträckt hög konstruktion. 

Gott kaffe njöt vi av däruppe på Parasol utsiktsplatsen liksom på så många andra ställen i 
miljonstadens centrala områden. Sra Angeles tipsade oss också på ett par av stadsbornas genuina 
krogar. Flamenco uppvisningen precis inför våra platser var en upplevelse en av kvällarna – vi hade 
inte sett den nivån på dansen tidigare. En annan kväll åkte vi över till keramikkvarteren i Triana 
och gick sedan till en krog som heter Sol y Sombra lite efter 8-tiden, helt stängt. Kocken och 
servitörerna kom sedan om en halv timme då vi gick förbi på nytt. Efter nio kunde vi som första 
beställa lite lokalt plock. 

                



Låt oss ännu tala om Las Dueñas, hertiginnan av Albas tidigare residens i Sevilla. Det personligt 
sympatiska 
palatset är nu 
öppet för 
allmänheten. 
En världskänd 
och folkkär 
personlighet, 
Doña Cayetana 
Stuart y Silva, 
XVIII Duquesa 
de Alba var 
nära släkt med 
de flesta av 
Europas 
kungahus och 
hemmet i 
Sevilla såg både 
kungar och 
artister av alla 
slag. Själv var 
hon duktig i 
både flamenco 
och ritt, vid 

sidan av societetsliv och hjälpverksamhet på många håll. Vi har hennes bok som utkom 2011, tre 
år före hon dog. Alla vackra parker, kloster, broar och caféer vi såg under fyra dagar blir inte 
omtalade här, men Murillos jättetavlor i Bellas Artes museet och shoppinggatan Sierpes är också 
värda att se. 

Vi hyrde en liten bil vid flygfältet torsdag 11.5. och körde ca 120 km till Sanlucar som ligger vid 
Guadalquivirs mynning och vidare till Costa Ballena, där vi hyrt ett rum på hotel Barceló.  

                            

 Guadalquivirs mynning mot Atlanten i Sanlúcar                                           Hotell Barcelós balkong (II) med utsikt  
                           mot golfbanan, poolen och Atlanten 



Det kändes verkligt skönt i solen på balkongen. Vi öppnade en flaska skumvin, som Sra Angeles 
gett oss i Coqueto lägenheten, där vi, mest Gunvor också kockade några gånger. Nu var det slut på 
matlagandet, frukosten hörde till och middag gällde det att äta där det föll oss in. Tiden vi 
reserverat var lite för kort, då vi önskade göra utflykter till både Cadiz och Jerez under tre dagar. 
Därför gick vi till golfklubben redan samma eftermiddag som vi kommit. Efter första hålet kom det 
ett skyfall, men vi fortsatte, när vi väl hittat fairway 2 och när solen kom fram och torkade oss.  

Rikligt med mat till middag och väl tillrätt, men för stort och opersonligt på hotellet, inte speciellt 
billigt. Frukosten var bra och mångsidig. Ganska tidigt åkte vi iväg till närmaste lilla stad Rota, där 
vi hittade fram genom gamla stan till hamnen. Meningen var att åka med en katamaran till Cadiz, 
men det blåste för mycket för båten, så det blev buss lite senare i stället. 

   

Bron över Cadiz bukten                      Saluhallen, Mercado med jätteutbud fisk o skal- 
                                                  djur i centrum av urgamla Cadiz 

Vi hade nästan hela dagen på oss och trivdes i den äkta atmosfären i den urgamla hamn- och 
fiskestaden. Efter lite havstapas och vin gjorde vi en lång rundvandring kring murarna, 
strandpromenaden, förbi katedralen till saluhallen, som var helt fantastisk! Ingenstans har vi sett 
ett så rikligt och mångsidigt utbud färska fina skaldjur och fiskar i alla storlekar. Vi klättrade också 
upp i Torre Tavira, med utsikt över bukten före återresan. 

  

Real Escuela de Ecuestre inför uppvisningen        Vi blev betagna av jakarandans blomning redan i 
                Sevilla, men minst lika färgstarkt i Jerez  



För följande dag hade vi köpt färdigt biljetter till Spanska ridskolans uppvisning i Jerez. Vi hittade 
småningom parkeringen helt nära Real Escuela del Arte Ecuestre. Igen tjusades vi av de färgstarkt 
blommande jakarandaträden under promenaden till ridskolans byggnader – oj, så där var folk! 

Tyvärr fick man inte fota under uppvisningen, ens utan blixt (tog bara ett par bilder i smyg). 
Hästgrupperna dansade med de välskolade äldre ryttarna, upp till 10 hästar i en koreografi. 
Uppvisningen var imponerande och verkligen värd att åka till. Omgivningen och slottet intill har ju 
gamla traditioner. Det var lördag och på kvällen skulle Jerez´ Feria börja. Ett stort evenemang som 
förbereds av hela staden under halva året. Folk klär sig i traditionella kläder, kvinnor i 
flamencoklänningar, för ett sprakande program med dans, mat och dryck. Feriaveckan i Sevilla tog 
slut samma dag vi hade kommit dit (vilket vi visste).  Gärna ska man känna någon lokalt. 

   

Däremot var resten av Jerez tom, död och sherrybodegas stängda inför det privata firandet. Vi 
gick, och gick, till 2-3 bodegas, trots att vi nu hört att de var stängda, men ingen chans att komma 
in i de gamla valven med alla tunnor med sherry, som vi hade hoppats. Det blev ett glas sherry på 
en krog i stället. 

                     

Staden Jerez är bättre på en vardag, men delar av staden har förfallit svårt, säkert dels under de 
senaste årens depression. 



Efter returresan kändes en simtur i 
hotellets pool uppfriskande. Lite uppköp 
och små tuliaisia till barnbarnen hade vi 
hunnit med redan. Detta var sista 
kvällen. Vi hade träffat några trevliga 
personer, också efter Holland, i Sevilla 
och på utflykterna från Barceló. Flera 
mänskor hade vi gärna pratat med, men 
vi var nöjda med resan till den för oss nya 
delen av Andalusien. Tidigt på morgonen 
körde vi bilen till Sevillas flygfält och kom 
i god tid för Transavia flyget till 
Amsterdam. Vi hade tänkt att kanske 

träffa också Martina i Amsterdam under de ca sex extra timmar vi valt att ha där, men det var vid 
Morsdag och hon var bortrest. 

Men, vi tog bussen in till Rijksmuseum i stan och tänkte besöka van Gogh museet. Regnet hade nu 
slutat, men det var för mycket kö så vi åkte åkte spåra 2 och vandrade till Dam, med kungliga 
palatset, Nieuwe Kirk och polisuppbåd i stans hjärta. Poliserna var beredda på om Rotterdam 
skulle vinna över Amsterdam i fotboll! Vandringen gick vidare till Singel kanalen och 
blomstermarknaden. Nära Rijksmuseum hittade vi en riktigt mysig krog ”Small Talk”, där 
varmmaten smakade. Det var snart dags att åka tillbaka till flygfältet, där vi lämnat alla väskor i 
förvaring. 

      

Flyget hemåt gick bra, men klockan var nära två på natten när vi äntligen kunde ta en taxi hem. 

 


