KONST OCH KULTUR I BASKIEN 2 8/5 2013
Böljande landskap, medeltida charm, fantastisk arkitektur, enastående matlagning och
utmärkta drycker. Baskien har mycket att erbjuda utspritt i städer med olika karaktär. Följ
med på en fullspäckad resa, ta del av detta rika kulturella utbud och lär dig om den
historiska och politiska situation som lett fram till dagens Baskien. Margareta Bellander
Puyoles, som ofta anlitas av Spansk – Svenska Handelskammaren och som är bosatt i
Barcelona sedan många år, är vår reseledare.
2/5 Torsdag
Flygtider:
Stockholm – Bryssel
Köpenhamn – Bryssel
Bryssel – Bilbao

06.55 – 09.15
06.35 – 08.10
11.00 – 12.55

Vi möter vår reseledare, Margareta
Bellander på flygplatsen, och tar oss med
buss in till Bilbao. En fantastisk vy över
staden och de omgivande bergen möter
oss på Artxanda Viewpoint innan vi
fortsätter ner till centrum, där vi till fots
får lära känna Bilbaos gamla kvarter och
historiska centrum ”casco viejo”. Bland
gränder och tapasbarer ligger torget
Plazuela de Santiago med Katedralen som
en lugn oas, liksom kyrkan San Anton och
Plaza Nueva med sina arkader. Vi checkar
in på Hotel Abando****. Hotellet har
perfekt läge, på gångavstånd till Gamla
staden, Guggenheim muséet, stadshuset

och den lätt svajande Zubizuri - bron. På
kvällen provar vi
på det hyllade
traditionella, baskiska köket. (middag)
3/5 Fredag
Den en gång så nedslitna industristaden
Bilbao fick på nittiotalet en ordentlig
ansiktslyftning med djärv, modern
arkitektur och ett förnyat kulturliv. Det
spektakulära Guggenheimmuseet ingår i
ett utvecklingsprogram för staden som
omfattar en utvidgning av hamnen och
den nya tunnelbanan där genomskinliga
snäckor leder ner till stationerna ritade av
stjärnarkitekten Norman Foster. I stadens
gamla skeppsvarv ligger idag den stora
musikoch
konferensanläggningen
Euskalduna som representerar det sista
skeppet som byggdes på
varvet.
Byggnaden har vunnit flera internationella
utmärkelser och är hemmahamn för
Bilbaos symfoniorkester. Turning Torsos

arkitekt, spanjoren Santiago Calatrava har
ritat både den nya flygplatsen, som ser ut
som en fågel och fått smeknamnet Paloma
(duva) och den lätt böljande bron Zubizuri
(vit bro på baskiska).
I dag besöker vi Guggenheimmuséet , som
naturligtvis är juvelen i Bilbaos kulturella
krona,
ritad av den amerikanske
arkitekten
Frank
O.
Gehry.
En
engelskspråkig guide visar oss runt.
Samlingarna omfattar nutida konst med
stor variation. Därefter intar vi en
välbehövlig lunch bestående av Pintxos,
baskernas variant av tapas.

För den som önskar mer konst
rekommenderar vi Museo de Bellas Artes,
där bl.a. El Greco, Francisco de Goya och
Francis Bacon finns representerade.
( frukost, lunch)
4/5 Lördag
Vi lämnar Bilbao och tar oss till Rioja
Alavesa och orten Elciego. Här kommer vi
till en av Riojas äldsta vinproducenter
Marqués de Riscal (1858)
med en
häpnadsväckande byggnad som likt
böljande titanvågor i purpur (för vinet),
guld (för nätet på flaskorna) och silver (för
kapsylen) kastar sina solkatter ut i
landskapet . Här finns också ett lyxhotell.
Det hela är designat av Frank O. Gehry ,
arkitekten bakom Guggenheimmuséet.
Här får vi runvandring och givetvis får vi
smaka de välkända vinerna.

Lunchen äter vi på Bodegas Baígorri, en
annan vinkatedral, ett rektangulärt ufo i
glas, betong och stål som landat på en
platå med Rioja för fötterna.
Övernattningen blir i Laguardia, en
medeltida bergsstad med ringmur, torn
och befästa portar, synlig från långt håll.
Längs de smala kullerstensgränderna
ligger många bodegor. Den lilla vinstaden
är huvudort i La Rioja Alavesa. Vi tar in på
Hotel
Villa
de
Laguardia****
www.hotelvilladelaguardia.com
(frukost, lunch)
5/5 Söndag
Dagens första mål är Pamplona, staden i
Navarra som är känd för sin San Ferminfestival den 6 juli, där tjurrusningen blivit
den största attraktionen. Vi vandrar
”tjurrusningsvägen” och hinner med något
att äta innan vi fortsätter norrut till
Pyrenéerna och dagens höjdpunkt ”Le
petit train de la Rhune”, en färd på 35
minuter med det lilla tåget på toppen av
La Rhune. Härifrån har vi fantastisk utsikt
över bergen och Biscayabukten.

Vi checkar in på Hotel Astoria 7**** i San
Sebastian. Hotellet är en ombyggd biograf
och inredd efter tema som inspirerats av
film och filmfestivalen i San Sebastian. Det

är fyllt med bilder av berömda
skådespelare, alla rum har fått sin
”stjärna”. Det finns ett gemensamhetsrum
vid receptionen som är väldigt smakfullt
och inbjuder till en stunds vila och
avkoppling. (frukost, lunch)
6/5 Måndag
San Sebastian (Donostia) med sitt
fantastiska
läge
vid
en
prydlig
musselskalsformad bukt blev en elegant
badort i slutet av 1800-talet. Det var
Drottning Maria Cristina som gjorde San
Sebastian populär bland den spanska
aristokratin. Staden är berömd för sina
festivaler däribland filmfestivalen i
september.
Här ska vi strosa i San Sebastians
fascinerande gamla stad, Parte Vieja. Vi
kan ta det lugnt, vandra på stranden,
cykla, eller varför inte följa med på en
vandring upp till bergstoppen Jaizkibel
och sedan vandra på Pilgrimsleden, längs
kusten, till den lilla pittoreska fiskebyn
Pasasia Donibane. Här kan vi strosa runt
och äta lunch på någon av de utmärkta
fiskrestaurangerna. (frukost)

7/5 Tisdag
Baskiska legender, kultur och sjöfartsliv
finner vi på Museo de San Telmo. Både
husets arkitektur, ett ombyggt 1500talskloster, och de 11 fantastiska
väggmålningarna av den katalanske
konstnären Josep Maria Sert är en
sevärdhet som vi inte ska missa! Här får vi
en visning med engelsktalande guide.
Den stora fiskmarknadens stånd dignar av
havets läckerheter, som spelar en stor roll
i stadens matlagning. San Sebastian är ju
ansedd som en av världens främsta
matmetropoler och det bästa sättet att ta
del av detta är att smaka deras fantastiska
pintxos. (frukost, middag)
8/5 Onsdag
Idag återstår hemfärd och vi lämnar San
Sebastian på förmiddagen för färd till
flygplatsen i Bilbao. Flygtiderna är
följande:
Bilbao – Bryssel
Bryssel – Stockholm
Bryssel–Köpenhamn

13.35 – 15.40
16.45 – 19.05
17.55 – 19.30

Pris: 11.850:- sek/person i dubbelrum
Enkelrumstillägg: 2.850:- sek
Avbeställningsskydd: 6% av resans pris
med ERV. Betalas tillsammans med
anmälningsavgiften.
Priset inkluderar:
- Flyg med Bryssel Airlines från
Stockholm resp. Köpenhamn via

-

Bryssel till Bilbao t o r.
Busstransporter enligt ovan.
Inkvartering på ovanstående 4-stjärniga hotell.
Frukost varje dag, 3 luncher, 2 middagar.
Besök , inträden samt vinprovning enligt programmet.
Svensktalande reseledare hela resan.
Dricks för gemensamma aktiviteter.
Lokala skatter, serviceavgifter samt EU-moms.

Priset inkluderar inte:
- Drycker till maten.
- Dricks till chaufför och reseledare.

Anmälan görs till Kerstin Lindström, Tre K Travel AB Tel. 0413 – 555396 snarast helst före den
20/12. 2012. Vi skickar faktura på anmälningsavgiften 2.500:- sek/person. Slutbetalning senast den
27/3 2013.
Ytterligare information om resan, samt flygbiljetter, skickas c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskilda resevillkor, d v s avbokning mer än 65 dagar
före avresa blir kostnaden anmälningsavgiften 2.500:- sek/person. Om avbokning sker 35 – 64
dagar före avresa blir kostnaden 50 % av resans pris, 15 – 34 dagar före avresa 80 % av resans pris
samt mindre än 14 dagar före avresa 100% av resans pris. Kontrollera ditt avbeställningsskydd!
Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring” eller liknande i sin
hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med reseförsäkring alternativt en
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll, som ändring av
växelkurs, flygskatter m. m och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Kerstin Lindström tel. 0413
-555 396 Tre K Travel AB eller till Kerstin Rosenlund, Apotekets Konstförening

Kråkebovägen 1, 396 85 Färjestaden
kerstin@tre-travel.se

Tel. 0413-555396, 070-5917050
www.treK-travel.se

