PROGRAM: BILBAO, SAN SEBASTIAN OG
RIOJA
4 frokoster, 1 lunsj og 2 middager inkludert

Dag 1

Ankomst Bilbao – gamlebyen og pintxos
Middag
Avreise fra Oslo Lufthavn midt på dagen med KLM. Etter et flybytte i Amsterdam lander vi i
Bilbao på ettermiddagen. Her blir vi møtt av lokalguide og buss som tar oss inn til byen og
innsjekking på hotellet.
Det blir en liten kveldstur i gamlebyen. Her får du se bygninger i både renessanse-, barokkog moderne stil. Blant hovedattraksjonene er Santiago-katedralen, en kirke bygget i gotisk
stil på slutten av 1300-tallet, San Anton-broen, San Anton-kirken og Plaza Nueva, det
overbygde torget. Dagens middag er en introduksjon til pintxos. Pintxos er baskernes tapas,
herlige små godbiter servert som tiltygg til txakolien eller annet valgfri drikke. Txakoli er et
populært, lokalt, lett musserende vin.
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Dag 2

Rioja med vingårdsbesøk og lunsj
Frokost, lunsj
Etter frokost, drar vi til vindistriktet Rioja, en kjøretur på cirka halvannen time. I et flott
fjellandskap finner vi den vakre lille festningsbyen, Laguardia. Byen ble grunnlagt i det 10.
århundre som forsvarsby for kongeriket Navarra, og ligger på en høyde med utsikt over
vingårdene, med de kantabriske fjellene i bakgrunnen. Vi går en guidet tur gjennom
middelalderbyens trange gater og besøker også en liten familiedrevet vinprodusent og
vinkjelleren deres som ligger under byen.
Vi fortsetter deretter til Eguren Ugarte, en av de eldste vingårdene i Europa som ble
grunnlagt i 1870. En familiedrevet vingård som holder på den tradisjonelle måten å lage vin,
samtidig som det innlemmes innovative nye teknikker. Resultatet er eksepsjonelle viner.
Eguren Ugarte, med over to kilometer med underjordiske huler, hvorav de fleste er gravet ut
manuelt, er et interessant besøk for vinentusiaster og historieelskere. Det blir vinsmaking og
lunsj i restauranten på vingården. Utpå ettermiddagen kjører vi tilbake til Bilbao. Kvelden er
din, middag er på egen hånd.

Dag 3

Moderne Bilbao og Guggenheim
Frokost
Nyt en spasertur langs Ensanche-Abandoibarraområdet. Gjennom restaureringen og
oppussingen av de gamle fasadene, har et nytt lyst og moderne Bilbao vokst frem som
kombinerer fortid, nåtid og fremtiden.
Den nye Bilbao er selvfølgelig best symbolisert av det imponerende Guggenheim-museet. I
samme område finner vi Palacio Euskalduna. Bygningen er 53 meter høy og har syv etasjer,
og fasaden som vender mot elvemunningen, er dekket av rustne metallplater, til ære for
byens gamle flåte- og stålverk. Det er et stort kongressenter som også rommer restauranter
og kjøpesenter. I hovedrommet som har plass til over 2000 personer, arrangeres ofte ulike
evenement som operaforestillinger og konserter.
Isosaki -tårnene og Paseo de la Memoria med sine moderne skulpturer er verdt et besøk.
Andre viktige arkitektoniske kunstverk inkluderer Zubizuri-broen, arbeidet til Santiago
Calatrava og stasjonene og inngangene til t-banen, verk av Norman Foster.
Vi avslutter formiddagen med guidet besøk i Guggenheim-museet. Resten av dagen er din til
egne opplevelser, til mer sightseeing om du ønsker, kanskje litt shopping. Byens kafeer og
restauranter tar gjerne imot besøk. Spør reiselederen/lokalguiden om tips og gode råd.
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Dag 4

San Sebastian og middag i baskisk gårdshus
Frokost, middag
San Sebastian er en vakker by, en av kallenavnene er treffende nok «havets perle».
Kjøreturen hit tar en drøy time og etter besøk i denne sjarmerende «belle époque»
destinasjonen bygget rundt en halvmåneformet bukt, forstår du hvorfor byen omtales i så
pene ordelag. Dronningregent Maria Cristina besøkte San Sebastian i 1886 og byen ble siden
et populært feriemål for det spanske aristokratiet. Nå er det en populær destinasjon for en
avslappende familieferie og i september hvert år er byen vertskap for en internasjonal
filmfestival.
Gamlebyen er full av karakter og det er hyggelig å spasere i gatene omgitt av butikker,
restauranter og torg. Gjennom historien har byen brent ned tolv ganger, men en av gatene
som ble spart i brannen i 1813 har noen av de eldste bygningene i byen inkludert San Vicentekirken. Vi reiser også opp til Igueldo utsiktpunkt for en flott utsikt over byen og landskapet
rundt.
Du har tid til å rusle litt på egen hånd, og lunsjstedet velger du selv. Retur til Bilbao på
ettermiddagen.
I kveld spiser vi middag i en restaurant som opprinnelig er et tradisjonelt baskisk gårdshus, en
gammel og restaurert caserío, i stil med de gamle gårdshusene i Baskerland. Stedet ligger i et
naturområde i nærheten av Bilbao, omtrent 15 minutter med buss fra sentrum.

Dag 5

Hjemreise
Frokost
Du kan nyte en lang frokost, og deretter har du dagen til egne opplevelser. Om
ettermiddagen er det avreise til flyplassen. Vi ankommer Oslo Lufthavn på kvelden.
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