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PROGRAM  

Dag 1 (Middag) Sverige - Bilbao – Kantabrien med matlagning! 

Vi flyger till Bilbao och fortsätter med egen buss till Laredo där vi har möjlighet till bad 
innan presentation av resan och gemensam middag. 

Dag 2 (Frukost, Lunch, Middag) Pilgrimsvandring  

Morgonbesök hos gourmet-sardelltillverkaren Ermita som fortsätter att tillverka detta 

hantverk som man gjort det sedan 1800-talet. Kort transfer till Güemes där vi ansluter 

pilgrimsleden, och vandrar (ca 10km) längs den vilda kusten till Santanders bukt där vi 

avnjuter picknick med lokal ostprovning med havsutsikt. Färjan över till stán och direkt 

till incheckning. Gourmetmiddag till kvällen. 

Dag 3. (F,L,M) Vandring Santanders kust 

Morgontransfer till Santanders fyrtorn, där du vandrar (ca 10km) högt längs den vilda 

kusten, mot stranden El Sardinero och runt vackra Magdalenahalvön. Picknicklunch 

och vidare till hotellet och eftermiddagsbesök på nya toppmoderna konstcentrumet 

Centro Botín av arkitekten Renzo Piano. Fri kväll i Santander. Total vandring ca 10km 

utan stigning. 

MATLAGNING - VIN -  VANDRING -  KANTABRIEN – KULTUR 

Kantabrien 12-19 juni 2023 

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 4. (F,L)  Geologivandring & ysteri 

Under förmiddagen har vi morgonbesök hos ysteri och sedan geologi-vandring   ca 5km 

med marinbiologen Gustavo! Vi upptäcker den fantastiska geologiskatten Costa 

Quebradas hemligheter och fantastiska vyer. Picknicklunch. Till kvällen tar vi på 

kockmössan och lagar mat på kockskola! Till maten provar vi lokala viner och 

mikrobryggeri-öl. 

Dag 5. (F,M) Santillana - Picos de Europa 

Morgonbesök i Soplaogrottan och sedan vidare vi till Liébanadalen vid Picos de 
Europas fot. Vi besöker 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 4km 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 av dagen bjuder på avkoppling och 
gemensam middag i Potes- Liébanas viktigaste by med medeltida kullerstensgränder 
och vackert placerat mellan bergen. 

Dag 7(F,L) Vandring Picos de Europa Mazico este 

Vandring ca 4km 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 

5 luncher + 5 middagar, Besök enligt program, Alla transfers i Spanien utom flygplatstransfer 

sista dagen, svensk guidning 

Pris per person 1.690,00€ 8 dagar Enkelrumstillägg 230,00€ (maxantal:16 deltagare) 

 


