BILBAO

Guggenheim, kulturhovedstaden i Baskerland, gastronomiske opplevelser,
arkitektur og en av Europas mest moderne havnebyer.
Bilbao er en pulserende metropol med historiske røtter, rik på tradisjoner og hvor baskerne ikke prater spansk men
baskisk. Byen er sentrum i Baskerland og er omgitt av frodig landskap med skog, fjell, strender og forrevne kystområder. Dette gjør Bilbao til et unikt reisemål. Byen som tidligere var kjent for stål, skipsverft og jernindustri har fått
en hel ansiktsløfting etter at Guggenheim-museet ble åpnet. Dette signalbygget førte til en eksplosjon i utviklingen av
turismen. I dag råder det en sterk optimisme i byen som spiller en viktig rolle i utviklingen av Biscaya bukten.
Arbeidsledigheten er lav, og den økonomiske veksten er god. Bilbao er også kjent for sin spektakulære gastronomi og
fantastisk variert arkitektur.

Bli med på spennende opplevelser, kultur og gastronomi!
Pris på forespørsel til kontoret.

Prisen inkluderer:
Transport:
•
•
•
•
•

Busstransport Oslo-OSL Gardermoen tur/retur.
Busstransport flyplass - hotell ved ankomst og avreise.
Flyreise Oslo - Bilbao tur/retur med Lufthansa.
Komfortabel turbuss på utfluktene.
Båttur i Biscayabukten.

•

4 overnattinger på 4-stjerners hotell i Bilbao.

•

7 frokoster, 4 lunsjer, 2 middager.

•
•
•
•
•
•

Sightseeing med guide i Bilbao.
Inngang inkl. audioguides på Guggenheim-museet i Bilbao.
Heldagsutflukt til San Sebastian.
Heldagsutflukt til Rioja.
Omvisning med vinsmaking på Marques de Riscal S.A.
Heldagsutflukt til Santillana del Mar.

Overnatting:
Måltider:

Utflukter:

Annet:

Skandinavisk /engelsktalende lokalguide med på utfluktene.
Reiseleder fra Team Tour.

Dag 1: Drammen - Bilbao.

Buss fra Drammen til Gardermoen og videre med Lufthansa til
Bilbao. På flyplassen i Bilbao blir vi hentet i komfortabel turbuss og kjørt til vårt hyggelige hotell som har en flott beliggenhet med bare en liten rusletur til den sjarmerende gamlebyen
Casco Viejo. Vi får litt tid på egenhånd før vi får servert
middag på hotellet.

Dag 5: Rioja

I dag skal vi ta en heldagstur med lokalguiden til Spanias
mest kjente vinregion Rioja som ligger 1,5 times kjøretur sør
for Bilbao. Regionen har først på de seneste årene begynt å
kjempe om sin plass som Spania fremste vinregion. I Rioja er
omkring 18 000 hektar dyrket med vinranker og hovedstaden i
Rioja er Logroño.
Vi skal besøke vingården Marques de Riscal som er på vei til å
bli like berømt arkitektonisk som Guggenheim-museet hvor vi
skal prøvesmake vin. Ved siden av å være en vingård er det
også et førsteklasses hotell og restaurant. Vi spiser felles
lunsj på en hyggelig restaurant underveis på turen.

Dag 2: Bilbao.

I dag skal vi bli bedre kjent med denne særegne byen, og vi blir
med guiden vår på en byvandring i de fargeglade gatene i
gamlebyen. Et av dagens høydepunkt er besøk på Guggenheimmuseet. Dette er et stort landemerke for byen og museet er
bygget i titan, glass og kalkstein og der det ligger å skinner i
sollyset er det et spektakulært skue. Det er kanskje ikke så rart
at Spanias lovende arkitekt- og design studenter reiser hit på
studietur.
Vi spiser lunsj i gamlebyen hvor vi skal smake på det store
utvalget av tapas eller pintxos som det heter på baskisk og som
er en kulinarisk opplevelse. Deretter tar vi en hyggelig båttur
på byelven som tar oss med ut mot Biscayabukten hvor vi får
se den «hengende» Biscayabroen Puente Colgante som er den
eldste i sitt slag. Den ser ut som en ferge og står på Unescos
verdensarvliste.

Dag 6: Kantabria

I dag blir vi med lokalguiden vår på dagstur til naboregionen
Kantabria på nordkysten hvor vi besøker noen av Spanias mest
idylliske landsbyer. Vi besøker Santillana del Mar som er en
historisk by med mange historiske bygninger og som tiltrekker
seg en stor mengde turister hvert år. Det er også her vi finner
den verdensberømte Altamira grotten som er «steinalderens
sixtinske kapell». Grotten huser verdens eldste hulemalerier
som er over 20.000 år gamle. Vi tar en liten vandring i byen
og spiser lunsj før vi reiser tilbake.

Dag 3: Utflukt til Getaria og San Sebastian.

Vi skal gjøre oss bedre kjent med andre steder i Baskerland
og drar på en heldagsutflukt med buss til den lille kystlandsbyen Getaria hvor vi besøker en vingård og smaker på stedets
lokale viner. Turen går videre til kystbyen San Sebastian som
er kjent for å ha en av Europas vakreste strender og er et kulinarisk sentrum for alle matelskere og et kulturelt sentrum for
regionen. Byen ble nylig valgt som Europas kulturhovedstad og
har en helt spesiell luksuriøs atmosfære. Vi møter lokalguiden
og blir med på en sightseeingtur i byen som er kjent for mye
vakker kunst og arkitektur og vi besøker den imponerende
skulpturparken i Chillida-Lekus. Det blir lunsj på en lokal
restaurant hvor vi smaker på lokale retter. Deretter blir det
mulighet å ta en tur med taubanen og se på den flotte utsikten
utover «La Concha», San Sebastians flotte sandstrand. På
ettermiddagen drar vi tilbake til Bilbao.

Dag 4: Dagen til egen disposisjon.

Fridag og vi får mulighet til å utforske Bilbao på egenhånd.
Vi kommer gjerne med forslag til aktiviteter.

Dag 7: Dagen til egen disposisjon

Dagen til egen disposisjon. Vi kommer gjerne med forslag til
aktiviteter. Vi møtes på kvelden til en felles avslutningsmiddag på hotellet.

Dag 8: Bilbao - Oslo

Vi har formiddagen til egen disposisjon før vi blir hentet med
buss og kjørt til flyplassen, hvor vi har avreise med Lufthansa
tilbake til Oslo. På Gardermoen står en buss klar for turen
tilbake til Oslo.

