Vandring,
ibéricoskinka & Nya-Spanien viner i Kastillien och Léon! 8d
SKINKA - VIN - VANDRING - MADRID – KULTUR

1
Upplev
Kastillien & León med Madrid 15-22maj 11:e-18:e oktober 2020
Välkommen till Spaniens själ! Kom till Madrid och följ sedan med vidare in i Kastillien & León.
Det spanska inlandet erbjuder dilamm i lerugn, Ibérico-skinka, otroliga viner, ost, strövtåg i
fantastisk miljö, pampiga Salamanca – Spaniens Florens, Segoviaakvedukten och trevlig samvaro
under en vecka… SE FILM FRÅN 2015 års resor!

¡Bienvenido!

Preliminärt program
Dag 1 (Middag)
Ankomst Madrid. Transfer till central beläget hotell 4****. Fri eftermiddag. Möte med guide
samt välkomstmiddag. Vi inleder med tapas & raciones för att pröva huvudstadens typiska
kulinariska lockelser hos en av huvudstadens mest uppskattade tavernor!

Dag 2 (Frukost, Lunch)
Transfer till Sepúlveda 1,5h. Vandring ca 2h i naturreservatet Hoces de Duratón med en av
Spaniens största gamkolonier. Lunch hos Evas pappa Felipe - Lamm i lerugn! Incheckning Casa
Rural (charmigt byhotell) i Egen tid i denna charmiga by med romanskt kulturarv o kyrkokonst!
Middag på egen hand!

Dag 3. (F,L,M)
1h transfer till D.O Ribera de Duero med vandring, aktivt vinbesök, & provning, vidare till D.O.
Toro och charmiga byn Toro där vi övernattar på 3***. Lunch och middag hos vinproducenter
uppskrivna av vingurun Robert Parker!

Dag 4. (F,L,M)
Transfer till naturreservatet Arribes de Duero i Spanien och Douro International i Portugal… 2
namn samma flod! I Fornillos vinprovning, ostbesök och mikrobryggeri på ett och samma ställe
hos sanna byentreprenörer! Vandring mot Fermoselle, byn med hundratals bodegor i
tunnelsystem inunder. Lunch på vägen. Middag i privat bodega… Se film!
Middag och vinprovning av D.O. Arribes de Dueros fina rödviner! 3*** hotel.

Dag 5. (F)
Transfer till världsarvsstaden och kanske Spaniens vackraste stad Salamanca med incheckning
4**** hotell, stadsvandring med guide, lunch på egen hand och fri eftermiddag och kväll. innan dess betraktar vi Spaniens vackraste torg eller vad säger ni? … Se film!

Dag 6. (F,L,M)
Dagsutflykt till byarna Mogarraz och Alberca med lämpligt strövtåg. Ett par verkliga favoriter i
skinkdistriktet med D.O. skinka Guijuelo, skinkbesök, provning och picknicklunch. Gemensam
avsmakningsmeny till avskedsmiddag på modernare restaurant I stán.

Dag 7(F) Transfer till Madrid 3,5h och fridag i Madrid. 4****hotel.
Dag 8(F) Transfer till flyg och hemresa

Flygbiljett t/r reguljärflyg, 7 nätters hotell del i dubbelrum med frukostbuffet
4 luncher + 4 middagar, Besök enligt program, Alla transfers i Spanien utom flygplatstransfer t/r,
Svensk guidning
Spansk resegaranti

Pris per person 1.550€ 8 dagar

Enkelrumstillägg 230€ (maxantal:16 deltagare)

