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Explore Norra Spanien - Vandring & ädla drycker! Baskien, Kantabrien o
Asturien 8 dagar
Aktiv semester, mat & dryck i gröna Atlant-Spanien! Txakoli & Mencíavin,
experimentslusta med tyska druvsorter, nordspansk cider & mikroölsbryggeri varvas
med strövtåg, matlagning & kultur i nordspanska pärlorna-San Sebastián, Bilbao,
Santander, vidunderliga nationalparken Picos de Europa & Asturien. Upplev möten
och delar av ett Spanien du inte ens visste existerade!
Datum: 30maj-6juni
Pris: 1.520,00€ / 16.300 kr per person (inga valutatillägg - del i
dubbelrum) 1.250,00€ (vid bokning av eget flyg)
Enkelrumstillägg 200,00€ / 2 200kr
I priset ingår: Flyg t/r ARN/CPH-Bilbao, transfers i Spanien, 7 nätter i dubbelrum på
3-4* hotell, 4 middagar & 5 luncher med vin, 6 provningar och besök enligt program.
Vandringar, svensktalande guide. Matlagningskväll.

PROGRAM
DAG 1 (M)
Ankomst till Bilbao och transfer ca 45min till lantligt hotell i östra Baskien med
middag och välkomstmöte med guide och de andra resenärerna!

DAG 2 (F,L,M)
Transfer till San Sebastian, stadsvandring in mot stán och “kulinarisk” skattjakt efter
instruktioner och karta. Ett annorlunda sätt att äta pinchos och se kulturella
sevärdheter…
Tillbaka mot bergbanan, efter att vandrat (och ätit!) ca 6km tar vi den upp på Monte
Igeldo och vandrar vidare på pilgrimsleden västerut. Grönt böljande ocn snart lantligt,
blir vi efter ytterligare 4-5km upplockade av bussen och körs tillbaka till hotellet.
Gemensam middag avslutar dagen!

DAG 3 (F,L)
Utcheckning, om vädret tillåter provar vi på en roddtur i traditionell nordspansk s.k.
trainera som förr användes i valjakten och i fisket. Vi fortsätter västerut på

pilgrimsleden ca 3km, till en Getaria-txakolibodega där vi provar baskernas
nationalvin med tilltugg! Efter detta, färsk fisk till lunch med baskisk cider – en torr
äppelcider som brukar förvåna de flesta! Efter lunch en kort promenad (3km) längs
kusten med intressanta kulturminnesmärken rör vi oss sedan mot Bilbao ca45min,
stannar vid en Vizcaya-txakolibodega och får djupare insikt i detta fräscha vin. Sedan
in till stán för check in på centralt hotell. För de som fortfarande är sugna, stillar ni
hungern med en rekommenderad pintxostur in till gama stán!

DAG 4 (F,M)
Valfri kulinarisk morgonpromenad som avslutas i fina saluhallen La Ribera, sedan
fridag i Bilbao. Hyr cykel, besök Gehrys Guggenheimmuseum, upptäck den
miljövänliga spårvagnen…. Modern avsmakningsmiddag tillsammans!

DAG 5 (F,L)
Utcheckning. Transfer till Kantabrien ca 45min och morgonvandring i kantabriska
bergdalar mot vattenfallet i Asón (ca 9km totalt). Traditionell lunch och efter detta
vinbesök hos entreprenörer med experimentlusta! Vi tar oss vidare till Liérganes ca
30min där vi checkar in på lantligt hotell. Kvällsprovning hos lokala mikrobryggeriet
som har erhållit internationell framgång!

DAG 6 (F,L,M)
Utcheckning och kort transfer 30min till utkanten av Santander där vi tar en
morgonpromenad på ca 6-7km längs den vackra kusten in mot denna belle epoquepärla. Vi besöker sedan den gamla anrika saluhallen La Esperanza och beundrar
Renzo Pianos moderna museum Centro Botín utvändigt. Vi rullar vidare västerut, äter
lunch o tappar bort oss i en av landets största labyrinter. Transfer ca 45min till Llanes
och incheckning. Matlagningskväll med middag och Asturiansk cider!

DAG 7 (F,L,M)
Morgontransfer till Picos de Europa, kort förmiddagsvandring ca 5km och
bodegabesök med lite tapas till lunch! Vi tar fikapaus i mysiga Potes och rullar sedan
tillbaka till hotellet. Eftermiddagsöveraskning och avskedsmiddag!

DAG 8 (F)
Frukost och transfer till Bilbao ca 2,5h

