
 

 

  

 
Baskien med besök i Rioja - en smakfull resa, 1-7/10 2018 
 
 

   
 
 

Följ med oss på en resa till Baskien i norra Spanien, en region som erbjuder en 
spännande blandning av kultur, historia, natur, god mat och välsmakande viner! 
Vi bekantar oss med Bilbao och besöker självklart det världsberömda 
Guggenheim museet. Vi besöker den exklusiva kuststaden San Sebastian med 
sina vackra stränder och vi vistas ett par dagar i det välkända vindistriktet Rioja. 
Regionen är känd för sin gastronomi och vi kan utlova välsmakande spanska 
specialiteter och gott vin under denna resa! 
 
 

Dag 1 måndag 
Samling på Arlanda eller Kastrup flygplats sen eftermiddag. Vi flyger direkt till Madrid med 
landningstid på kvällen. Buss och lokalguide väntar och tar oss till vårt hotell (ca 40 minuters 
resa från flygplatsen) där vi får oss en ”nattmacka” och en god natts sömn innan vår resa 
fortsätter.  
 

Dag 2 tisdag 
Efter frukost beger vi oss norröver mot det världsberömda vindistriktet Rioja. Första stoppet 
på vägen är i Santa Domingo de la Calzada, där pilgrimsleden till Santiago de Compostela går 
rakt igenom staden. Byn har fått sitt namn efter sin grundläggare Dominic de la Calzada som 
byggde både bro, sjukhus och hotell för pilgrimerna på 1100-talet. Vår guide berättar om de 
hängivna pilgrimerna och den populära leden. Vi besöker även byns vackra katedral, och äter 
lunch tillsammans innan vi åker vidare.  
 
Eftermiddagen går i vinets tecken. Vi färdas genom det vackra landskapet i Rioja med 
vinodlingar åt alla håll och besöker en trevlig vingård där vi lär oss lite om den traditionella 
vinodlingen i regionen. Självklart provsmakar vi de goda Riojavinerna och kanske hittar en 
favorit att ta med hem. Vi checkar in på vårt annorlunda boende i Haro tidig kväll, 
ursprungligen ett gammalt 1300-tals kloster som nu är moderniserat och omgjort till  
4-stjärnigt hotell. Vi äter middag i hotellets fina restaurang denna kväll. 
 



 

 

  

Dag 3 onsdag 
Innan vi lämnar Riojadistriktet gör vi ett besök i den mysiga medeltidsbyn Laguardia. Här får vi 
lite tid på egen hand och möjlighet att besöka en vinkällare innan vi samlas till lunch.  
Vår lunchrestaurang bjuder på välsmakande spansk husmanskost samtidigt som vi njuter av en 
fantastisk utsikt over Riojas böljande landskap!  
 
Vår färd fortsätter norrut mot Baskien och spännande, moderna Bilbao. Vi checkar in på det 
trendiga Hotel Barcelo Nervion. Tid ges för att packa upp resväskan samt lite egen tid innan vi 
beger oss ut på en stadspromenad i Gamla Stan med vår guide. Bilbao har genomgått en 
fantastisk omvandling och förnyelse sedan varvskriser och industrinedläggningar på 70- och 
80-talet. Det började med Guggenheimmuseet 1997, ritat av den kanadensiska arkitekt Frank 
Gehry, och har fortsätt sedan dess. I dag är den gamla hamn- och industristaden en spännande 
mix av kultur, konst och djärv arkitektur. Det baskiska köket anses vara Spaniens mest 
nyskapande, vilket vi får en inblick i under kommande dagar. Med vilka rätter kan kvällens 
restaurang väcka våra smaklökar? Spänningen stiger. 
 

Dag 4 torsdag 
Efter ett par dagar med många intryck och smaker kan det vara skönt med en helt ledig dag. 
Bilbao med sin unika stil och energi väntar bara på att upptäckas! Tack vare vårt centrala 
boende i Bilbao är det nära till Gamla Stan, spännande museer, shopping och restauranger. 
Passa på att besöka saluhallen, Mercado de la Ribera, som är den största av sitt slag i Spanien 
eller kanske ta en båttur på floden Nervion som rinner genom staden.   
 
Tidig kväll möts vi igen för att tillsammans med vår guide besöka det världsberömda 
Guggenheimmuseet, en av världens mest imponerande byggnader! Vår guide ger en 
introduktion till museets historia, därefter ges möjlighet att gå runt på egen hand. Besöket 
avslutas med en gourmetmiddag på Bistró Guggenheim, där vi får testa det nya spanska köket 
med flera spännande rätter på menyn. Efter en fantastisk kväll promenerar vi hem till hotellet 
utmed floden, uppfyllda av flertalet härliga sinnesintryck. 
 

Dag 5 fredag 
I dag har vi en ny innehållsrik dag framför oss. Vi åker direkt till den eleganta kuststaden San 
Sebastian. Denna tjusiga badort har ett idylliskt läge vid den halvmåneformade bukten La 
Concha, omgiven av två bergstoppar. Vi stannar till vid bukten och tar en närmare titt på 
Eduardo Chillida’s skulpturer i vattnet, Peine del Viento. En linbana tar oss sedan upp till 
berget Monte Igueldo varifrån vi får en bedårande utsikt. Åter nere i San Sebastian ges 
möjlighet till en guidad stadspromenad innan det är dags för fri tid och egna strövtåg. Att hitta 
ett bra lunchställe är inte svårt i San Sebastian, som har flera restauranger med de 
eftertraktade Michelinstjärnorna än någon annan stad i hela världen. Staden är också berömd 
för sina pintxos, baskernas variant på tapas. Det finns ett myller av pintxosbarer att välja på. 
Stranden ligger mycket lämpligt till inne i staden, så glöm inte badkläderna ifall ett dopp lockar 
under eftermiddagen! 
 
Sen eftermiddag samlas vi för att återvända till Bilbao. Vi väljer kustvägen och stannar till i byn 
Zarautz. Här besöker vi en trevlig vinbodega för visning och vinprovning av det lokala 
Txakolivinet, ett mycket friskt och smakrikt vin. Vi fortsätter till kvällens middagsrestaurang 
innan vi återvänder till vårt hotell. 
 



 

 

  

 
Dag 6 lördag 
För att få reda på ännu mer om Baskiens historia besöker vi den historiska staden Gernika, 
kanske mest känd för tyskarnas bombningar 1937 och Pablo Picassos målning av händelsen.  
Vår guide ger oss en introduktion till baskernas historia och vi besöker också baskernas ek, 
symbolen för den baskiska nationen.  
 
Vi äter gemensam lunch i Gernika och på vår väg tillbaka till Bilbao stannar vi till vid Puente 
Colgante, världens äldsta bro i sitt slag, byggd på 1890-talet. Det är en säregen bro som har en 
gondol hängandes i vajrar, och namnet betyder just ”hängbron”. Bron har stått på UNESCOs 
världsarvslista sedan 2006. Eftermiddagen är till eget förfogande i Bilbao. Till kvällen samlas vi 
för en sista gemensam middag. Vi avslutar med en intressant post-modernistisk restaurang, 
innehavare av en av de berömda Michelin stjärnorna. Här fortsätter vi att botanisera bland 
kreativa matkonster och vi utlovar spännande kombinationer för både ögon och smaklökar! 
 

Dag 7 söndag 
Idag checkar vi ut för att bege oss hemåt. Avresan sker tidig morgon (ca kl 07.00) från Bilbao 
med riktning söderut (ca 38 mil). Drygt halvvägs gör vi ett trevligt frukoststopp och fortsätter 
sedan i det vackra och varierande landskapet med både berg och slättland. Vi anländer 
Madrids flygplats vid lunchtid. Norwegian flyger oss direkt till Arlanda respektive Köpenhamn 
där vi landar vid 19-tiden.  



 

 

  

 
 
Anmälan 
Anmälan sker direkt till Specialresor, antingen på telefon 054-18 89 00 (vardagar: 10-12 och 
13-15) eller mejla till info@special-resor.se. Antalet platser är begränsat! Anmälningsavgiften 
är 10% av resans pris per person och skall betalas inom tio dagar efter erhållet Resebevis, 
resterande betalas senast 40 dagar före avresa.  
 

Avbeställning  
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor och 
Specialresors särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan). 
 

 
 

 

Pris: kontakta Specialresor för pris och bokning 
 

I priset ingår:    
• flygresa med Norwegian, Arlanda/Kastrup - Madrid flygplats tur och retur 

• flygskatter och avgifter 

• buss enligt programmet i Spanien 

• sex övernattningar i dubbelrum  

• transfer och utflykter med svensktalande lokalguide dag 1-6 enligt programmet 

• guidat besök i katedralen i Santo Domingo 

• besök, visning och vinprovning på två vingårdar; en i Rioja och en i Zarautz 

• guidad stadspromenad i Bilbao  

• entré och audioguide i Guggenheimmuseet i Bilbao 

• besök och guidning La Concha, Peine del Viento 

• entré till bergbana Monte Igueldo 

• guidad stadspromenad i San Sebastian 

• besök och guidning i Gernika 

• whispers (öronsnäckor vid guidning) 

• sex frukost 

• en ”kvällsmacka” med mineralvatten dag 1 

• tre 3-rätters luncher; två i Rioja och en i Gernika 

• fem 3-rätters middagar; en hotellmiddag i Haro, tre på restaurang i Bilbao  
samt en i Zarautz 

• måltidsdryck; 1/3 flaska vin/1 öl/1 alkoholfri dryck samt bordsvatten och kaffe  
(oftast espresso)  

• dricks till lokalguide och chaufför 

• färdledare från Specialresor samt en representant från Ica Kuriren 

• resegaranti via den statliga resegarantin 
 

 

Se över ditt Reseskydd – Avbeställningsskydd och Reseförsäkring. 

mailto:info@special-resor.se
http://www.special-resor.se/


 

 

  

Hotell: 
• Hotel Juaneca, San Agustin de Guadalix (spansk 3-stjärnig standard) 

Hotellet är beläget ca 40 minuters körning från Madrid. Rummen är utrustade med 
aircondition, minibar, värdeskåp, hårtork, TV samt gratis Wi-Fi.  
Telefon: +34 91 843 57 02, www.casajuaneca.com 

• Hotel Los Agustinos, Haro (spansk 4-stjärnig standard) 
Hotel Los Agustinos, beläget i ett vackert, gammalt 1300-tals kloster i Rioja-regionen. 
Hotellet har två restauranger, samt rumservice 24 timmer om dygnet. Rummen är 
utrustade med aircondition, minibar, värdeskåp, hårtork, TV samt gratis Wi-Fi.  
Telefon: +34 94 131 13 08, www.hotellosagustinos.com 

• Hotell Barceló Nervión, Bilbao (spansk 4-stjärnig standard) 
Spanskt 4-stjärnigt modernt hotell, centralt beläget i Bilbao, nära bl a Guggenheim- 
museet. Hotellet har restaurang, kaffebar samt en bar/lounge. Rummen är utrustade 
med air condition, minibar, värdeskåp, hårtork, TV samt gratis Wi-Fi.  
Telefon: +34 94 445 47 00, www.barcelo.com 

 

Övrigt 
Specifik plats i bussen (t ex längst fram) kan endast reserveras om läkarintyg kan uppvisas. 
På- och avstigning sker vid samma plats. Exakt tid och plats för upphämtning meddelas i det 
färdmeddelande som skickas ut cirka två veckor före avresa. 
Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om antalet 
deltagare understiger 30 personer. 
Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. 
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Specialresor. 
 

Kom ihåg giltigt pass! 
 

Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen: 
 

 
 
Nygatan 17 
652 20 Karlstad 
Tel: 054-18 89 00   
info@special-resor.se  
www.special-resor.se 

     

http://www.casajuaneca.com/
http://hotellosagustinos.com/
http://www.barcelo.com/BarceloHotels/es_ES/hoteles/Espana/Bilbao/hotel-barcelo-bilbao-nervion
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