Vandring, matlagning & lokala producenter i gröna Kantabrien med
Bilbao!6d
MATLAGNING - VIN - VANDRING - KANTABRIEN – KULTUR
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Kantabrien & Bilbao 5-10 november 2020

Följ med på upptäcktsfärd till det norra, gröna Spanien! Vandra längs den vilda vackra kusten I
Santander, i Kantabriska bergen och i mysiga byar, laga modern spansk mat med lokala råvaror
och kom nordspanjorerna nära. Hans och spanjorskan Eva erbjuder härliga vandringar i sina
hemtrakter. Upplev den charmiga byn Liérganes i Mieradalen, och njut i vackra Santander i
stadsmiljö med fin inramning av en av Spaniens vackraste bukter! Händelserika dagar utlovas
med natursköna vandringsetapper, spännande bymiljöer och personliga besök!Dag
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SE FILM FRÅN SANTANDER (Klicka på bilden)

Kolla in Mario Setien’s timelapse “Santander”

SE FILM FRÅN LIÉRGANES(Klicka på bilden)

PROGRAM
DAG 1 (M)Ankomst Bilbao, transfer till vackra pittoreska Liérganes ca 1h och
inchecknig. Om vi hinner kortare bypromenad för att bekanta oss med staden.
Välkomstmiddag med lokala produkter o nordspanska specialiteter!

DAG 2 (F,L,M) Morgonvandring direkt från hotellet till grannbyn La Cavada o tillbaka
(ca 10km lätt stigning, landsväg o skogsstigar). Provsmakning hos lokalt ysteri samt
lunch i byn! Eftermiddagsbesök hos mikrobryggeri. Matlagningskväll i byn.

DAG 3 (F,L,M) Kort bergsvandring för fin utsikt och sedan Transfer till vandring
fyrtornet i Santander! Total ca 10km utan stigning. Lunch i stán och incheckning.
Eftermiddagsbesök Renzo Pianos Botín Centre. Vidare till matlagningskurs Chefs
Working med en Michelininspirerad matlagningskväll!

DAG 4 (F,L,M) Utcheckning och kort transfer till Geologivandring med expertguide
väster om staden. Ca 4km lite kuperat. Vi tar oss sedan vidare till Bilbao,
Michelininspirerad restaurant på vägen dit med en lekfull och kreativ
avsmakningsmeny. Väl i Bilbao, incheckning, stadspromenad o lättare pintxosmiddag
nära hotellet.

DAG 4 (F,M) Utcheckning och kort transfer till Fridag med chans till egna
upptåg, kanske vill du ta bussen till San Sebastián, uppleva Bilbaos bergbana eller
saluhall, ta en båttur eller besök Guggenheimmuséet? Vi rekommenderar på plats!
Gemensam avsmakningsmiddag som grand finale!

DAG 6 (F) Transfer till flygplats för hemresa.
INGÅR I RESAN
5 nätter del i dubbelrum HOTEL Giraldilla Lierganes(2) + 4* Silken Coliseum(1) , Barceló Nervión 2
nätter
4 Luncher & 5 middagar med vin, vatten o kaffe
Guidning varje dag
Alla transfers
Besök enligt program
Matlagning, muséebesök
Vandring med guide

ANMÄLAN: info@bonitonorte.com eller RING +34 647728361
PRIS per person (VAT included) minst 12 deltagare max 18
12-14 personer: 950,00€ per person i dubbelrum (enkelrumstillägg 180,00€)
15-18 personer : 920,00€
19-24 personer: 890,00€
Enkelrumstillägg 200,00€

