PILGRIMSCYKLA NORRA KUSTLEDEN KANTABRIEN

8dagar

Cykling, mat, kultur i Kantabrien i norra gröna Spanien! Kombinera med Bilbao!
VIN - VANDRING - BARCELONA – KULTUR

1

13-20 juni 2018
VIP rese-erbjudande till våra mesta resenärer – endast 16 platser!

Upplev den vackraste pilgrimsleden och andra fina cykelsträckor i gröna Kantabrien I norra Spanien i
fin combination med trevliga besök hos lokala producenter, matlagning, tidvattensafari och
picknickluncher. En komplett natur- och stadsupplevelse för aktiva matintresserade! 8d

Program
Dag 1
Ankomst, transfer till hotellet med buss eller taxi. Middag på egen hand.

Dag 2 (Frukost, Lunch & Middag)
Transfer till Laredo där vi välkomnar, provar ut cyklar och tar oss över bukten med färja. Cyklingen inleds
längs pilgrimsleden. Vackra bondelandskap avleds med fina kust och strandvyer. Vi avnjuter picknick,
beundrar vackra stranden Langre och provar lite sötsaker till kaffet hos nunnerna i Villaverde. Vidare till
anrika spahotellet i Solares med fin middag I stán.

Dag 3 (F,L,M)
Vi fortsätter cyklingen längs pilgrimsleden och tar oss sedan in på en Vía Verde som är cykelleder
stäckade på nedlagda järnvägslinjer! Ysteribesök, bylunch och mikrobryggeri avlöser varandra. Sedan
transfer till Santander och incheckning på centralt hotell. Vi avrundar dagen med matlagning hos en
känd spansk TV kock och avnjuter middag.

Dag 4. (F,L,M)
Vi tar oss vidare längs kustleden och cyklar förbi de fina Belle Epoque kvarteren i Santander, följer de
fina klipporna och lantliga kvatereren ut ur staden till picknick och incheckning i Liencres. Till kvällen fisk
o skaldjursmiddag och sedan tidvattensafari fram mot sena kvällen. Vi får se bläckfiskar, amöbor och
andra spännande nattdjur som kommer fram i lågvattnet!

Dag 5. (F, L)
Sovmorgon, sedan kort transfer till en annan Vía Verde med lätt cykling till Suances, restaurantlunch och
vidare cykling längs med pilgrimsleden till Santillana – Spaniens kanske vackraste by? Mysigt byhotell
och middag på egen hand!

Dag 6. (F, M)
Från Santillana fortsätter vi till vackra Art Noveau staden Comillas , lunch på egen hand och The Gaudí
Caprice – besök hos konstnärens viktigaste kulturarv i Kantabrien. Check in och avskedsmiddag på
restaurant I Comillas..

Dag 7. (F)
Check out. Stopp i Santander för att se den gamla fina saluhallen och sedan vidare till Bilbao.
Incheckning och egen tid.

Dag 8. (F)
Transfer till flyg på egen hand.

7 nätters hotell 4**** & 3***del i dubbelrum med frukostbuffet
4 luncher + 4 middagar, Besök enligt program, Alla transfers i Spanien
utom till hotellet dag 1 och till flygplatsen dag 7
Svensk guidning
Cyklar, cykelsbeskrivningar, kartor samt matnyttig information innan
resa

Pris per person 1.350,00€

8 dagar Enkelrumstillägg 1.200kr

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

