
 

Upptäck Nya & Traditionella Rioja under 8 dagar 

13:e säsongen för denna resa bortom det Rioja alla kan besöka på 

egen hand. Vi tar dig till de familjära bodega-angelägenheterna och 

till hemligheterna bara ortsborna känner till. Vin, matlagning & 

gourmetmiddagar, deltagande vinskörd & vintramp, kultur och 

strövtåg som passar allas kondition!  

Tid: 22-29 okt 2023 (maxantal:16 deltagare)  

Pris: 1.690,00€ per person i dubbelrum  

Enkelrumstillägg 240€ 

I priset ingår: Flygresa Arlanda/Köpenhamn- Bilbao t/r samtliga transfers i 

Spanien förutom till flygplats t/r, 7 nätter i dubbelrum på 3-4*** hotell, 5 

middagar (3 gourmetmiddagar)+vin, 4 luncher+vin, 2 matlagningskurser, 

recept & förkläde, vinprovningar enligt program, vinmuseum. 

 

 

 



 

Dag 1 söndag (Middag) 

Ankomst till vårt hotell i centrala Bilbao. En välkomstdrink under presentationen av veckan 

följt av en pintxosrunda! 

Dag 2 måndag (F,L,M) 

Buss 1,5h till början av promenaden. Gå genom en magisk bokskog och få en spektakulär utsikt 

över Rioja-dalen från den majestätiska Sierra del Toloño. Vi besöker en liten modern bodega, 

smakar garageviner med lunch. Därefter en kort promenad till vårt hotell i San Vicente de la 

Sonsierra, där vi checkar in. Vila och egen tid tills matlagningsafton. 

Dag 3 tisdag (F,L,M) 

Dagen börjar med en intressant konstvandring runt Labastida och ett besök och provsmakning 

hos Bodegas Mitarte. Efter detta, vinskörd & vintramp i förhistoriska vinpooler som är 

utkarvade i berget. Om vädret tillåter det, kommer lunchen att vara en picknick med 

provsmakning av lokala unga viner. Till kvällen kommer vi att delta i en del aktiv kreativ 

modern spansk matlagning. Vi kommer att förbereda en gourmetmiddag med säsongens 

produkter. På vägen till restaurangen föreslår vi ett fotosafari för att få en glimt av den 

moderna arkitekturen som Baigorri, Ysios och Marqués de Riscals vingårdar.  

Dag 4 onsdag (F,L,M) 

En lätt promenad till byn Briones med besök hos bodegan Miguel Miguel Merino, följt av besök 

på det kända vinmuseet Museo del Vino Bodegas Dinastía Vivanco. Efter promenaden lite 

lättare lunch. Eftermiddagsbesök i borgen innan transfer till Haro och kreativ middag med 

Michelinstjärneambitioner. 

Dag 5 torsdag (F,L,M) 

Transfer till Ezcaray för bergs och skogsvandring följt av lunch på vårt bekväma familjehotell. 

På eftermiddagen egen tid. På kvällen innan middag en liten kökstour med kock innan  

avsmakningsmeny som gran final!  

Dag 6 fredag (F) 

Efter promenad mot Santo Domingo, besöker vi katedralen och vidare lite tapas på egen hand i 

Haro. Tillbaka till Bilbao, checkar in och farväl till våra guider!  

Dag 7  

Lördag Fri dag i Bilbao att promenera runt, shoppa eller besöka Guggenheim-museet. Om du 

redan har varit i Bilbao föreslår vi en dagstur till San Sebastian (1 timmes buss). Lunch och 

middag på egen hand.  

Dag 8  

Söndag Frukost på hotellet. Transfer till flygplats 


