
 

 

 
 

 
 
Click on the image to enjoy Mario Setien’s timelapse “Santander” 

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: 12-19 maj 2023 

Pris: 1.720,00€ per person (inga valutatillägg - del i dubbelrum)     

Enkelrumstillägg 230,00€ / 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,M) 

Vandring till Zarautz där vi sedan tar oss upp pa Monte Talai Mendi med picknick och 
besöker txakolibodega med lättare tilltugg. Tillbaka till hotellet och lite vila. Innan 

restaurangbesök besöker vi en jättelik botanisk trädgård. 

DAG 3 (F,L)  

Kort morgonpromenad till gammal kvarn. Sedan tar vi oss till havet och båtfärd för 

att se Flyschlandskapet – ett otroligt geologiskådespel. Efter detta, lång ciderhuslunch 
med baskisk cider – en torr äppelcider som brukar förvåna de flesta! Sedan vidare till 

Bilbao för incheckning på centralt hotell. För de som är sugna, stillar ni hungern med 

en rekommenderad pintxostur in till gama stán!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n9KNc9Tkykg


 

 

DAG 4 (F,M)  

Valfri kulinarisk morgonpromenad som avslutas i fina saluhallen La Ribera, sedan 
fridag i Bilbao. Hyrcykel, besök Gehrys Guggenheimmuseum, upptäck den 

miljövänliga spårvagnen, ta bergbanan…. Modern avsmakningsmiddag tillsammans!      

DAG 5 (F,L) 

Utcheckning. Transfer till Kantabrien ca 45min och morgonvandring i kantabriska berg 
och dalar mot vattenfallet i Asón (ca 9km totalt). Traditionell lunch och efter detta tar 

vi oss vidare till Liérganes ca 30min där vi checkar in på lantligt hotell. 

Microbryggeribesök med provning sedan middag på egen hand. 

DAG 6 (F,L,M) 

Utcheckning och kort transfer 30min till utkanten av Santander där vi tar en 
morgonpromenad på ca 4-5km längs den vackra kusten in mot denna belle epoque-

pärla. Vi besöker sedan den gamla anrika saluhallen La Esperanza och beundrar 
Renzo Pianos moderna museum Centro Botín utvändigt. Lunch i stán. Transfer ca 

45min till Ribadesella och incheckning. Matlagningskväll med middag! 

DAG 7 (F,L,M) 

Morgontransfer till Picos de Europa, kort förmiddagsvandring ca 5km och 

picknicklunch. Eftermiddagsbesök till Asturisk ciderproducent och sedan 

avskedsmiddag med vinprovning! 

DAG 8 (F) 

Frukost och transfer till Bilbao ca 2,5h för hemflyg. 

 

 


