1. Oktober 2019 – 5 Dager

Bilbao og San Sebastian

Baskerland

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som beriker
ens liv.
Nils Kjær

PROGRAM______________________________
Dag 1 – 1. oktober: Ankomst Bilbao
Oppmøte på Værnes kl. 04.30. Reiseleder tar i mot gruppa og deler ut
reisedokumentene. Vi flyr via Amsterdam med KLM, og det blir en enkel servering om
bord. Ved ankomst Bilbao kl. 11.20 blir vi møtt av vår transfer som tar oss med til
Hotellet som ligger sentralt med gangavstand til de fleste fasiliteter. Det er for øvrig
ingen tidsforskjell, så klokken trenger ikke å stilles noen vei. Etter innsjekk spiser vi
felles lunsj. Deretter kan de som ønsker være med reiseleder på en rundtur i
nærmiljøet før det blir felles middag til kvelden.
Dag 2 – 2. oktober: Guidet byvandring
Dagen starter med frokost på hotellet. Vi møtes i resepsjonen kl. 10.00, og blir med
vår lokale guide på en byvandring i Bilbaos sjarmerende gater. Vi spaserer i både den
nyere og eldre delen av byen. Underveis blir det gitt tid for en liten matbit og noe
drikke for de som ønsker det. Resten av ettermiddagen er til egen utforskning, før vi
om kvelden møtes i resepsjonen kl. 19.50 og går til kveldens restaurant. I Spania
spiser man måltidene på andre tidspunkt enn hva vi kanskje er vant til, men vi tar
skikken dit vi kommer. Dette er også på grunn av restaurantenes serveringstider av
middag som vanligvis ikke starter før tidligst 20.00.
Dag 3 – 3. oktober: Heldagsutflukt til San Sebastián
Dagen starter med frokost. Vi møtes i resepsjonen klare for avreise kl. 9.00 til
nabobyen San Sebastián, omtrent 2 timers ren kjøretid, hvor vi kjører langs Spanias
nordkyst. Vi stopper i Getaria hvor det blir gitt litt tid til å se seg om, før vi fortsetter
videre østover. Ved ankomst San Sebastián besøker vi en nærliggende høyde hvor vi i
klarvær har god utsikt over byen, sjøen og det kuperte landskapet innover landet.
Videre kjører ned til selve byen og inn til gamlebyen, hvor vi regner med å være
omtrent kl. 12.30. Her er det mye fint å se, og man kan blant annet vandre på det
lokale matmarkedet, ta en kopp kaffe og bare nyte tilværelsen. Reiseleder er
tilgjengelig for de som ønsker å slå følge. Like ved gamlebyen ligger byens lange
sandstrand hvor det er gode bademuligheter. Her finnes også et flott spa-anlegg «La
Perla», som en følge av at Dronning Maria Cristina bygde sitt kongelige sommerhus
her i San Sebastián da sjøbad og den friske luften ved kysten her var regnet for å
være veldig helsebringende. Her er det muligheter for en helsebringende dukkert eller
en avslappende stund i spa-anlegget.
Om ettermiddagen møtes vi for retur tilbake til Bilbao.
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Dag 4 – 4. oktober: Omvisning på Guggenheimmuseet og ettermiddagen fri
Vi starter dagen med en god frokost. Reiseleder står klar i resepsjonen kl. 10.00 for
felles avgang til Guggenheimmuseet. Inne på museet har vi egen guide som viser
oss litt rundt og forteller om det spesielle bygget og litt om de ulike utstillingene.
Det vil også bli tid til å se seg om på egenhånd etter omvisning for de som ønsker.
Inngangspasset gjelder hele dagen frem til stengetid kl. 20.00, og her kan man fort
tilbringe mange timer. Det er mulighet for forfriskninger og pauser i museet
restaurant/kafé.

Om kvelden møtes vi kl. 20.15 i resepsjonen for felles avgang til kveldens
restaurant. Også denne kvelden innretter vi oss etter den lokale kulturen, og spiser
sen middag da de fleste kjøkken åpner middagsserveringen rundt kl. 20.30.
Dag 5 – 5. oktober: Formiddagen til egen disposisjon, og hjemreise
Dagen starter med en god frokost. Vi sjekker ut og lagrer våre kofferter på hotellets
bagasjerom. Formiddagen er til egen disposisjon, men reiseleder er tilgjengelig for å
en liten spasertur kl. 10.00. Kanskje vil man handle med seg noen små gaver,
spesielle matvarer eller små suvenirer før man reiser hjem? Kl. 13.00 møtes vi igjen
i resepsjonen på hotellet, og spiser litt lunsj før vi henter ut vår bagasje og blir
hentet med buss kl. 14.30. Vi ankommer flyplassen og sjekker inn. Kl. 17.00 går
flyet fra Bilbao til Amsterdam. Kl. 20.45 flyr vi videre fra Amsterdam og direkte til
Værnes hvor vi ankommer kl. 22.50. Takk for turen, og vel hjem!
Grunnpris:
Enkeltromstillegg:
Depositum

Kr. 11.900,Kr. 1500,kr. 1500,-

Prisen inkluderer:
 Flyreise t/r inkl bagasje alle skatter
 All transfer i henhold til program
 4 netter i delt dobbeltrom
 4 frokost
 1 lunsj
 3 middager
 Besøk på vingård
 Utflukt til San Sebastian
 Lokalguide
 Inngang Guggenheimmuseet
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