Vandring, matlagning & lokala producenter i gröna Kantabrien! 8d
MATLAGNING - VIN - VANDRING - KANTABRIEN – KULTUR

1

Kantabrien juni & september 2020

Följ med på upptäcktsfärd till det norra, gröna Spanien! Vandra längs den vilda vackra kusten, i
Kantabriska bergen och vid Picos de Europas majestätiska toppar, laga modern spansk mat
med lokala råvaror och kom nordspanjorerna nära. Hans, reseledare för Merlot Resor sedan
flera år, och spanjorskan Eva erbjuder härliga vandringar i sina hemtrakter. Händelserika dagar
utlovas med natursköna vandringsetapper, spännande bymiljöer och personliga besök! Dag 1

Preliminärt program
Dag 1 (Middag)

Sverige - Bilbao – Kantabrien med matlagning!
Vi flyger till Bilbao och fortsätter med egen buss till vackra kust o badorten Laredo där vi
acklimatiserar oss och har chans till bad o promenader. På kvällen lagar vi mat
tillsammans och får en introduktion i regionens mat!

Dag 2 (Frukost, Lunch) Vandring Santaders kust
Kort transfer till fyrtornet i Santander, där Du vandrar högt längs den vilda kusten, mot
stranden El Sardinero och runt vackra Magdalenahalvön. Lunch på anrika
Tennisklubben Real club de Tenis med utsökt fiskmeny. Efter lunch transfer till hotellet
och besök på nya toppmoderna konstcentrumet Centro Botín av arkitekten Renzo
Piano. Fri kväll i Santander. Total vandring ca 10km utan stigning. 3

Dag 3. (F,L,M) Geologivandring & ysteri i världsklass
Under förmiddagen har vi geologivandring med marinbiologen Gustavo! Vi upptäcker
den fantastiska geologiiskatten Costa Quebradas hemligheter och fantstiska vyer.
Vidare transfer till ysteri La Jarradilla med smörkärning eller ostworkshop och
närliggande lunch på liten byrestaurant. Till kvällen tar vi på kockmössan igen o lagar
mat på restaurant!

Dag 4. (F,L) Pilgrimsvandring
Utcheckning och transfer till Santiallana den Mar där vi promenerar genom den vackra
byn och sedan pilgrimsvandrar vi på norra kustleden av Santiago de Compostelas
pilgrimsvandring. Vi följer gula pilar och snäckmärken som ger oss färdriktningen och
Du får med dig ett pilgrimspass! Picknick på vägen och sedan vidare till Comillas med
besök på Gaudís Capricho de Gaudí. Ett fanstastiskt landmärke i arkitekturhistorian och
ett av Gaudís absoluta mästerverk i norra Spanien. Middag på egen hand I Comillas.
Vandringen är platt och anpassningsbar efter kondition med olika alternativ 6-10-14km.

Dag 5. (F,M) Santillana - Picos de Europa
Morgonbesök Soplaogrottan och sedan vidare vi till Liébanadalen vid Picos de Europas
fot. Vi besöker ytterligare en vinbodega och har sedan lunch på egen hand i Potes
innan vi checkar in på lantligt hotell och äter middag på restaurant. Valfri
eftermiddagsvandring för att bekanta oss med nationalparken!

Dag 6. (F,L,M) Vandring Puertos de Áliva
Med hjälp av linbanan i Fuente Dé tar vi oss snabbt uppåt och vandrar utför leden CR
Puertos de Áliva ca 11km (ca. 4h). I Espinama intar vi lantlig lunch på en av byns
traditionella familjerestauranger. Resten avdagen bjuder på avkoppling och gemensam
middag i Potes- Liébanas viktigaste by med medeltida kullerstensgränder och vackert
placerat mellan bergen.

Dag 7(F) Vandring Picos de Europa Mazico este
Vandring till närliggande klostret Santo Toribio med utsiktsplats och natursköna
omgivningar. Avslutningspicknick och besök med provsmakning av Liébanas två D.O.ostar Quesucos och Picón. Gemensam transfer (ca. 3h) till Bilbao där resten av
eftermiddagen och kvällen är fri.

Dag 8(F) Bilbao - Sverige
Transfer på egen hand till flygplatsen i Bilbao.

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 1.590,00€ 8 dagar

Enkelrumstillägg 230,00€ (maxantal:16 deltagare)

