Bjerglandsbyen Miraflores de la Sierra er en af de smukkeste landsbyer i det nordlige
Madrid-området, der ligger 1150 meter over havets overflade i midten af Guadarama
bjergkæden, lige under et naturreservat. Det bliver en forfriskende oase i den varme
sommer i Madrid-regionen. Temperaturen i juli-august ligger mellem 25-30 grader af tør
varme, og om natten falder temperaturen, hvilket gør det til det perfekte sommer
beliggenhed.
I området er der rig mulighed for vandring, klatring, MTB og andre udendørsaktiviteter.
Blandt andet ligger naturparken “La Pedriza” kun 15 km fra huset, som er et yndet
udflugtsmål med masser af muligheder for vandring, klatring og ridning. La Pedriza er en
særdeles smuk naturpark især om foråret med de heftige floder, klippeafsatser og
fyrtræer, der (bortset fra det bedre klima) kunne minde meget om Norge.
For de historieinteresserede er det – ud over Madrid - oplagt at tage på dagstur til tre
følgende middelalderbyer, som ligger 1-2 timers kørsel fra Miraflores de La Sierra: Avila,
Toledo og Segovia. (De to førstnævnte er på UNESCOS liste over bevaringsværdige
byer.)
Avila er kendt for sin 2,5 lange middelalderbymur, som er Spaniens og måske en af
verdens bedst bevarede forsvarsværker fra middelalderen.
Byen Toledo har i flere omgange været en af Spaniens vigtigste byer både under
romernes og muslimernes herredømme og ikke mindst som Spaniens hovedstad under
Carlos den 1. i 1600-tallet. Byen har været centrum for kristen, arabisk og jødisk kultur,
hvilket gennemsyrer byen helt frem til i dag ved tilstedeværelsen af både kirker, synagoger
og moskéer. En meget spændende by og afgjort et must at besøge.
Segovia er også en charmerende by, der stammer helt fra romertiden. Den imponerende
romerske akvædukt ved indgangen til centrum får byen til at ose af storhed.
Helhedsindtrykket er overvældende, idet arkitektur, kultur, historie og gastronomi går op i
en højere enhed. Der er mange spændende seværdigheder og hyggelige
fortovsrestauranter i Segovia, så et besøg hertil er et oplagt udflugtsmål.

