VIN.MAT, KULTUR & VANDRING I MADRID
Vin, vandring, mat, kultur i Madrid – en magissolen! Kombinera med mer Madrid!
VIN - VANDRING - MADRID - KULTUR

1

2-7 maj2018
VIP rese-erbjudande till våra mesta resenärer – endast 16 platser!

Madrid är den stolta huvudstaden i Spanien och också en av Europas största städer. En urban mix av
människor, kultur, artister och mer ... men också en känsla av många ansikten av ett Madrid. Stora
skillnader mellan barrios (olika stadsdelar) ger dig en känsla av många små regionala städer som sätts
ihop till en. Madrid är trendigt och har lyckats komma med en gourmet- och kulturrevolution de
senaste åren och Du kommer att lära känna en vänlig och modern stad. Vi följer Almodóvars fotspår
på en vandring, vi njuter av konst och musik, kopplar av med lunch på fina fusionsrestaurangen El
Flaco med Andy Boman, och mycket mer.
På denna 5 nätters / 6 dagars rundtur utforskar vi också vindistriktet D.O. Madrid väster om staden
nära Gredos bergen med en vandring i de vackra och vilda miljöerna. Eko och “nära-naturen”
vinframställning med gamla Garnacha vinstockar. Innan vi åker tillbaka till Madrid spenderar vi också
en väl investerad tid i medeltida staden Ávila.

Program
Dag 1 (Middag)
Ankomst och transfer till byn San Martin de Valdeiglesias-området med incheckning på charmigt
landsbygdshotell, utmärkt välkomstmiddag och med provning av regionens viner.

Dag 2 (Frukost, Lunch & Middag)
Efter frukost sparkar vi igå med vår vandring på ca 10 km utan någon anmärkningsbar stigning. Efteråt
besök, provsmakning och lunch på en av de mindre vingårdarna i området och tillbaka till hotellet för
lite vila. På kvällen njuter vi av en annan vinprovning före middagen nära hotellet.

Dag 3 (F,M)
Check out efter frukost och kort transfer till Ávila med en kort guidad tur och sedan tid på egen hand för
att promenera runt, ta er upp på de kulturskyddade stadsmurarna och sedan lunch på egen hand. Siesta
under 1h transfer till Madrid. En gång i Madrid en panoramatur med bussen och efteråt checker vi in på
vårt hotell. Före middagen erbjuder vi ett valfritt besök på impressionisten Sorollas museum. Middag på
en av Madrids bästa restauranger - en överraskande enkel taverna men med gourmethusmanskost.

Dag 4. (F,L,M)
Vi tar en lång stadsvandring där vi stoppar vid några landmärken från Pedro Almodóvars filmer och följer
hans fotspår. Lunch på en annan favoritrestaurang i Chamberí-distriktet. Kort siesta och av igen för ett
till konstmuseumbesök på Thyssen musét. Middag nära hotellet med operasjungande servitörer…

Dag 5. (F, M)
Valfritt Rastro-marknadsbesök på morgonen och avskedslunch på Andy Bomans El Flaco i Prosperidaddistriktet. Fri kväll.

Dag 6. (F)
Hemresa

5 nights 3-4* hotel (Hotel Gran Versailles4**** in Madrid)
All transfers except airport transfer for home flight
3 lunches and 4 dinners (4 long gourmet tasting menus) (wine, coffee and
minimum 3 courses included)
Personal expert guiding, scheduled visits (not Sorolla museum), travel log
and useful information previous to tour

Pris per person 1.180,00€

6 dagar

Enkelrumstillägg 180,00€

Exklusive flyg t/r Madrid –Vi HJÄLPER DIG GÄRNA MED FLYGBOKNING!

