ONGI ETORRI! VÄLKOMMEN TILL BASKIEN!
21-28 september 2022
Åbo Akademis Alumner
DAG 1: 21 september

HELSINGFORS - BILBAO

Avresa till Spaniens norra kust med flyg klockan 13:30 från Helsingfors. Efter en
mellanlandning i Frankfurt ankomst till Bilbao klockan 18:05. Transfer med buss till hotellet i
Bilbao för incheckning. Gemensam middag och tillfälle att lära känna alla medresenärer.
DAG 2: 22 september

BILBAO

Efter frukosten träffar vi vår svensktalande guide som kommer att vara med oss under vår
vistelse. Vi beger oss först till Guggenheim-museet, där museets egen guide visar oss runt
bland konstverken och i den spektakulära miljön. Museo Guggenheim Bilbao ritades av den
amerikanske arkitekten Frank Gehry och invigdes 1997 – som systermuseum till Guggenheim i
New York. Efter att sett museet inifrån fortsätter vi och tar en närmare titt på den unika
fasaden. Arkitekten råkade hitta ett parti titan till ett förmånligt pris, och därmed byggdes
fasaden av det ovanliga materialet.
Efter museibesöket tar vi spårvagnen in till gamla stadsdelen, Casco Viejo, där vi tittar in i
saluhallen (om öppen), och promenerar genom de trånga gränderna för att få en känsla av
den äldre delen av staden. Vi avslutar promenaden med en lunch på eller i närheten av Plaza
Nueva torget. På eftermiddag/kväll fritt program.

DAG 3: 23 september

GUERNICA - GATZTELUGASTE - GETARIA

Med buss och guide beger vi oss på en heldagsutfärd öster om Bilbao. Ända sedan 1300-talet
har byaråden samlats kring eken i Guernika för att fatta beslut och den är ännu i våra dagar
mytomspunnen och en symbol för fred likväl som för Baskien och dess folk. Den baskiske
regeringschefen lehendakaris regeringsperiod invigs traditionellt vid denna ek. Även om eken
inte är den ursprungliga, så har den stor betydelse för den baskiska befolkningen. Vi besöker
Casa de las Juntas, i dag både kyrka och parlament, utanför vilken den symboliska eken står.
Den kända bombningen av Guernica som genomfördes av tyska Luftwaffes Kondorlegion den
26 april 1937 på uppdrag av general Franco under det spanska inbördeskriget dödade mellan
200 och 300 människor. Nyheten om terrordådet spreds över världen, och staden Guernica
blev en symbol för krigets brutalitet och samtidigt för fred. Pablo Picassos målning med
samma namn förevigade minnet av de drabbade offren. Målningen finns idag i Madrid, men
här i Guernica finns en kopia i mosaik. Gemensam lunch i Guernica.
Vi fortsätter mot kusten och den lilla staden Getaria. Getaria ligger i UNESCO
naturskyddsområdet Urdaibai, känt för att bjuda på ett mycket omväxlande landskap med
höjdskillnader och en strandlinje som påverkas av ebb och flod. Orten är också känd för att
vara modeskaparen Balenciagas födelseort, för sina skaldjur och för sina vindruvsodlingar som
producerar Baskiens vin, Txakoli.

Txakoli är vanligen ett vitt vin med hög syra och låg alkoholhalt. Txakoli dricks gärna som
aperitif eller tillsammans med pintxos, och görs huvudsakligen på den lokala gröna druvan
hondarribi zuria. Vi besöker en vingård och smakar på Txakoli tillsammans med salta tilltugg.
På eftermiddagen tar vi oss uppåt kusten mot ett annat välkänt landmärke, nämligen kapellet
San Juan de Gatzelugatxe, dramatiskt beläget på klippor som sträcker sig ut mot havet och
förbinds med fastlandet genom en stig, som dock är rätt besvärlig att forcera. Vi nöjer oss
med att stanna en bit ifrån landmärket för att beundra det från fasta land. Så småningom
återvänder vi på eftermiddagen till Bilbao. Kvällen är fri för egna strövtåg, vi har nära till
restauranger och barer i kvarteren intill.

DAG 4: 24 september

BILBAO – VITORIA GASTEIZ

Vi checkar ut från hotellet i Bilbao och beger oss mot inlandet och vinodlingsområdet Rioja. Här
produceras omtyckta främst röda viner med karaktär från de kalkhaltiga leriga jordarna, som hjälper
vinrankorna att absorbera den nödvändiga fukten. Klimatet och vingårdarnas läge bidrar också till
kvaliteten; läget bakom Sierra de Cantabria skyddar vinstockarna från de kalla nordvindarna så att de
kan utnyttja värmen maximalt. Vi besöker en vingård, följer vinets framställning och får veta mer om
gården och producentens ambitioner. Vi äter också lunch på gårdens bodega. Efter vingårdsbesöket
fortsätter vi mot Vitoria Gasteiz, en mindre känd stad som dock är Baskiens huvudstad.
Vitoria Gasteiz har av besökare betecknats som en vänlig och bekväm ort: allt finns nära till hands, och
människorna är vänliga. Om Bilbao och San Sebastián är internationella och mondäna så är livet här
mer spanskt och lokalt. Stadsborna är stolta över stadens göna profik och över den gröna ringen runt
staden som bildas av sex stora parker. I en av dem, Salburua, finns sjöar som tack vare sitt läge vid ett
flyttstråk besöks av en mängd olika fåglar. Incheckning på hotell General Alava, eftermiddag och kväll
på egen hand.

DAG 5: 25 september

VITORIA GASTEIZ – SAN SEBASTIÁN

Vi börjar dagen med en stadsvandring genom Vitoria med en lokal engelsktalande guide. Stadskärnan
har sedan medeltiden kallats för mandeln på grund av stadsplanens form. Medeltiden är fortfarande
närvarande i denna omgivning med den gamla stadsmuren, kyrkor och palats. Santa Maria katedralen
inspirerade författaren Ken Follet att skriva den andra delen av Svärdet och Spiran (The Pillars of the
Earth) och är i dag ett pågående, utdraget restaureringsprojekt. Kyrkofäderna kom på idén att göra en
sevärdhet av själva restaurationen, och många besökare har här fått lära sig om katedralens och
stadens byggnadshistoria. Vår guide berättar också om Vitorias starka hantverkartraditioner som
manifesteras i gatunamn innehållande begrepp som skräddare, målare, smed och sadelmakare. Efter
tid för lunch på egen hand beger vi oss mot San Sebastián. Incheckning på vårt hotell och gemensam
middag på en restaurang nära hotellet.

DAG 6: 26 september

SAN SEBASTIÁN

San Sebastián, även känd som Donostia, ligger längs en vit sandvik mellan bergen Urgull och Igeldo och
är känd just för sina stränder, den pittoreska gamla stan och naturligtvis förstklassiga restauranger.
En engelsk journalist påstod att Spaniens bästa plats att äta på är San Sebastián – ett lite utmanade
påstående, men passande till de matbesatta baskerna i denna kuststad. Det är att notera att staden
har näst flest Michelinstjärnor per capita och likaså måste vara en stark kandidat om det fanns en titel
som ”staden med flest barer per person”.
Denna dag står till var och ens förfogande – vare sig man önskar besöka museer eller butiker,
promenera längs stranden eller göra längre utfärder i omgivningarna. Reseledaren kan hjälpa med tips
och reservationer. På kvällen samlas vi för en tapas-vandring med guide, som både berättar om San
Sebastián, men framförallt om dess egna måltidskultur, som är ett begrepp för sig i Spanien. På tre
olika barer provar vi 7 olika pinxtos, åtföljda av 3 drycker (öl/vin/läsk).

DAG 7: 27 september

FRANSKA PYRENÉERNA OCH LA CÔTE BASQUE

Vi startar på morgonen en till heldagsutfärd upp mot de franska Pyrenéerna, med pauser på vägen för
att ta några bilder på de vackra vyerna som presenterar sig.
Några kilometer från de livliga badorterna vid Atlantkusten så går livet i byarna i Nivelle-dalen i lugnare
spår och ekonomin präglas av husdjurshållning och jordbruk, bland annat odlas en speciell chilifrukt vid
namn Espelette. Turismen kretsar kring fritidsaktiviteter som vandring, mountainbike och kanoting.
I byn Sare är det baskiska arkitekturarvet synligt, med bostadshus som dateras till 1500-talet, och man
kan höra det baskiska språket Euskara talas. Under manga år levde byns invånare gott på “Gauazko
lana” eller nattarbete: Sare var en knutpunkt för smuggling av alkohol, cigaretter, djur, livsmedel och
annat som bars över bergen av basker i espadriller – att bra skoval för den som ville röra sig tyst.
Flere av bergsbyarna i området har fått motta utmärkelser som vackraste byar i Frankrike, så även
Sare. Vi besöker det baskiska huset Ortillopiz, ett slags hembygdsmuseum, som ger oss en glimt av
svunna tiders fransk-baskiska kultur, livsstil och ekonomi. I Sare äter vi också lunch, varefter vi också
besöker en producent av espelette-chili.

Efter lunchen reser vi i västlig riktning, mot atlantstaden Saint-Jean de-Luz. Den lilla fiskestaden
på La Côte Basque har en pittoresk småstadscharm och den fina strandpromenaden hör dess
främsta dragningspunkter. Surfare från många länder träffas på stränderna utanför staden för
att nyttja Biscayasbuktens vågor. Under en stadsvandring bekantar vi oss med Saint-Jean-deLuz, som är det franska Baskiens tredje stad, och de baskiska influenserna märks i stadsbilden.

Här fanns den enda skyddade hamnen mellan Arcachon vid Bordeaux och Spanien, vilket bidrog
till att stadens blomstrade. Från 1800-talet blev Saint-Jean-de-Luz en känd och populär badort
för den semesterfirande societeten, och då som nu flanerar gästerna på strandpromenaden och
förbi byggnaderna från ”la belle epoque”. Efter några timmar i Saint-Jean-de-Luz återfärd mot
San Sebastián dit vi anländer på kvällssidan.
DAG 8: 28 april

SAN SEBASTIÁN - HELSINGFORS

Efter frukost finns det ännu tid att införskaffa de sista souvenirerna och äta lunch på egen hand
innan avfärden från San Sebastián mot Bilbaos flygfält. Hemresan går igen via Frankfurt och vi
anländer på natten till Helsingfors.

INFO
Flygtider med Finnair
21.9 Helsingfors - Frankfurt 13:30-15:05 och Frankfurt – Bilbao 16:00-18:05
28.9 Bilbao – Frankfurt 18:50-20:55 och Frankfurt – Helsingfors 21:50-01:15+1
Pris: 1995 euro per person i dubbelrum, enkelrumstillägg 545 euro
Inkluderar:
- Flyg Helsingfors – Bilbao t/r
- Logi 7 nätter inklusive frukost i nedanstående eller motsvarande hotell
- Transporter i moderna resebussar enligt programmet, chaufförens logi och måltider
- Svensktalande reseledare 21-28 september inklusive alla omkostnader.
- Måltider enligt programmet, 2 middagar och en tapasvandring, 4 luncher, alla med drycker.
- Lokalguide i Vitoria Gasteiz och i Guggenheimmuseet, muséet Ortillopitz (guidning på engelska)
- Inträden enligt programmet
- Vinprovning i Getaria och i Rioja
- För tillfället giltiga skatter (ändringar förbehålles)
Tillkommer:
Turistskatter som betalas på plats till hotellen, eventuella dricks, övrigt som inte nämnts ovan
Avbeställningsskydd och reseförsäkring

Bokningsvillkor:
Minst 20 deltagare, maximalt 25 deltagare. Sista anmälningsdag 21.3.2022.
Betalningsvillkor: Anmälningsavgift 400 euro, slutbetalning 5 veckor före avresa
Reservation för programändringar.
Avbokningsvillkor:
Fri avbokning fram till den 21.3.2022
Från och med 22.3 anmälningsavgiften
Från och med 3.5 65% av resans pris
Från och med 19.8 85% av resans pris
Från och med 8.9 100% av resans pris
Kom ihåg att se över din reseförsäkring och dess avbeställningsskydd redan vid bokningstillfället.
Anmälningar:
Per e-post till groups@axtours.ax eller per telefon 018-51217, uppge gärna redan här ditt fulla namn
enligt passet, hemadress, epost, mobilnummer och eventuella allergier/diäter.
Observera:
I detta skede förutsätter vi att alla medresenärer är fullt vaccinerade. Vi informerar inför avresa och
resereglerna, som kan ändra med kort varsel. Om det finns frågor om detta så kontakta oss gärna på
groups@axtours.ax.

BOENDE
Hotel Abando
Colón de Larreátegui Kalea, 9, 48001 Bilbao
Hotel Abando ligger nära Bilbaos shoppingstråk och 500 meter från
Guggenheimmuseet. Den gamla stadsdelen ligger bara 300 meter från
hotellet och ett kvarter från gågatan Ledesma som är känd för sina pintxo
barer. Hotellet erbjuder restaurang/bar, gym med bastu och turkiskt bad
samt en liten presentshop. I rummen finns fritt wifi, interaktiv TV med
satellitkanaler, minibar, air conditioning /värme, safe, vattenkokare, telefon,
bathroom med toilettartiklar och hårtork.
https://www.hotelabando.com/en/
Hotel AC General Alava
Avenida Gasteiz, 79, 1009 Vitoria centro
Modernt hotell vid huvudgatan i Vitoria-Gasteiz. På hotellet finns dygnet
runt reception, frukostsal, bar, spa, gym, restaurang. På rummen finns
hårtork, toalettartiklar, gratis Wi-Fi, satellit/kabel-TV, telefon, kaffe/
tekokare, luftkonditionering/ värme, väckarklocka, minibar, värdeskåp,
rumsservice.
https://www.marriott.com/en-us/hotels/vitge-ac-hotel-generalalava/overview
Hotel Tryp Orly
Zaragoza Plaza 4, 20007 Donostia/San Sebastian
Hotel San Sebastian Orly by Melia ligger I centrala San Sebastián, 100 meter
från den kända stranden La Concha och på kort promenadavstånd till den
historiska stadskärnan. Generösa rum med minibar, värdeskåp, hårtork och
platt-TV, luftkonditionering, fritt wifi.
https://www.melia.com/en/hotels/spain/san-sebastian/hotel-san-sebastianorly-by-melia

