13. november 2013
Stod op omkring kl 730. Bad, morgenvejning, morgenmad, meget kort bogruppemøde. Pakket
færdig. Tidlig frokost. Pakning af mad. Klokken 12 bus til Kastrup. Ganske normal flyvning. Fik
snakket lidt med et par mennekser. Check in. Var i supermarked. Kort aftensamling med lidt
mad. Tur ude. Mødte Bjane, Brian og Sinan. Hjemme godt klokken 23.
14. november 2013
Stod op omkring kl 8. Morgenmad. Snakkede med vores guide et stykke tid. Gåtur til
fitnesscenteret, Ramblaen, Columbus statshuen, Catalonien pladsen, og en restaurant, vi skal
spise på senere. Shopping med Vivi og Mikkel. Porsche butik, Timberland, Hard Rock,
stormagasin, købte to bar bukser.. Ned af Ramblaen og tilbage til hotel. Hjemme godt klokken
18. Var noget på værelset. Ventetid ved aftensmad. Hyggelig tid omkring kaffen senere. Var
kort en tur ude omkring midnat.
15. november 2013
Op omkring kl 8. Morgenmad. Afsted godt kl 10. Metro 5 stop til Diagonal. Besøg hos CiU, det
største catalanske parti. Snak omkring de politske forhold i Catalonien og lidt om
selvstændighed. Derfra videre til en lille ”park.” Frokost. På det catalanske historiske
museum, der fortæller historien om Catalonien helt fra begyndelsen. Fuld Cava bar. Videre til
en cafe ved havnen. Tilbage til hotellet. Tur alene til Catalonia pladsen. Hard Rock. Tur ned ad
Ramblaen og tilbaget til hotellet. Aftenkaffe. Dønersted med Sinan og Brian.
16. november 2013
Tur med Else-Marie efter morgenmad. Lidt snorklet måde at komme til Le Cathedral. Gammel
og flot gotisk kirke. Regn. Var alene resten af dagen. Tur på Bymuseet. Mest de gamle
romerske ruiner under jorden. Prøvede at finde synagoen, men mislykkedes. Frokost på Hard
Rock. Gik i retningen af Església de Santa Maria del mar. Købte noget slik som gave på vejen.
Det er en flot kirke fra det 14. Århundrede tilegnet havet, i katalansk gotisk. Gik op igennem
det gotiske kvarter og faldt over Església de sants just i pastor, som er lidt forsømt. Var i
supermarket på vej hjem. Regn meget af dagen. Var tilbage knap kl 19. Ude at spise med
skolen til aften.
17. november 2013
Op omkring kl 8. Kort messe i La Cathedral. Med Vivi videre til La Sagfra familie. I en gruppe
på 10. Turistfælde men flot. På Hard Rock med Vivi. Gåtur gennem byen tilbage til hotellet.
Hjemme cirka 1630. Noget tid på hotellet. Lidt ude omkring spisetid. Ligt hyggelig tid på
hotellet. Lille gåtur om aftenen.
18. november 2013
Efter morgenmad i Den Spanske By, som mest af alt kan sammenlignes med Den Gamle By. Fik
nummeret på en ekspedient i en butik. Meget regn. Taxa gange to til kabelbanen. Den var i

stykker. Gik tilbage til hotellet. Senere shopping tur i et Lille Diagonal. Købte nogle ting. Taxa
begge veje. Lidt tid på hotellet. I stormagasin og på HRC alene. Blev på vej hjem tilbudt
helkropsmassage.
19. november 2013
Fik pakket det sidste, og fået morgenmad. Med bus til lufthavnen med skolen. Fik checket in
og med flyet til Berlin. Landede planmæssigt i Tegel. Bus, S og U bahn ud til lejligheden. Pakket
ud og ud til en af mine vandhuller. Sent hjem og en døner på vejen.
20. november 2013
Sent op. Sat vasketøj i gang. Sent af sted. Købte to ekstra t shirts. I biks nogle timer og lavet
stoftryk. Derfra videre til Hard Rock. Lidt shopping i Saturn. Tilbage i lejlighed ca kl 20. Blev
der resten af aftenen.
21. november 2013
Op ca kl 9 og afsted ca halvanden time senere. Tyske historiske museum. På Hard Rock og
Saturn senere. Tilbage cirka 1730. Noget tid tilbage i lejligheden. Cirka 1930 ude igen.
Oranienburger Strasse. Mødte Nina. Hjemme godt kl 23
22. november 2013
Relativt sent afsted. Sovet godt. Doneret noget tøj til genbrugsbiks. Købt et par t shirts mere.
Kort tur tilbage til lejligheden. Fået lavet tryk. Med bus til Charlottenburg, og derfra til et af
vandhuller. Kort tur ud i byen og tilbage. Mange mennesker i vandhullet. Hjemad cikra kl 2. I
snge ca 330.
23. november 2013
Op omkring kl 12. Rengøring. Afsted til Hotel Orion i Charlottenburg. Et af vandhullerne.
24. november 2013
Op ca 930. Morgenmad. Pakke. Taxa til Tegel. Kort men god flyvning. HRC i Kbh. .

