Resa till Baskien och Kantabrien 14‐19 november 2012
Resplan:
Dag 1 – 14 november
Avfärd från Torrevieja vid överenskommen tid och plats som passar gruppen. Stopp enligt gruppens
önskan. Lunch under vägen. Ankomst till hotell och fördelning av rum. Kvällsmål och förläggning.
Dag 2 – 15 november – utflykt till San Sebastián
Frukost på hotellet. Avfärd på morgonen mot San Sebastián för att se Monte Igueldo, la Conchas
playa och gamla stan. Lunch på restaurang. På eftermiddagen åter till San Sebastián för att se mera
av den gamla delen av staden med sin Plaza de la Constitución, S:ta Maria‐basilikan, hamnen,
Alderdi‐Eders trädgårdar. Vid återkomsten till hotellet kvällsmål och förläggning.
Dag 3 – 16 november – utflykt till Bilbao och Vitoria
Frukost på hotellet. På morgonen besök i Bilbao med dess gotiska katedral ”Santiago”, Plaza Nueva,
San Antón‐kyrkan och Riberas marknad. Lunch på en lokal restaurang. Därefter färd till Vitoria med
Santa Maria‐katedralen och dess historiska kvarter med många museer och kyrkor. Åter till hotellet
för kvällsmål och förläggning.
Dag 4 – 17 november – utflykt till Santoña och Castro‐Urdiales
Helpension på hotellet. Utflykt till Santoña, som ligger halvt inbäddat i ett naturreservat. Återfärd till
hotellet för att äta lunch och därefter en tur till Castrourdiales, där Kantabriens största gotiska kyrka
finns. Åter till hotellet för kvällsmål och förläggning.
Dag 5 – 18 november – utflykt till Santander
Helpension på hotellet. Förmiddagstur till Santander med sina magnifika stränder och minnesmärken
– katedralen, San Felipe‐borgen, San Rafael‐sjukhuset etc. Lunch på hotellet, varefter eftermiddagen
är fri. Kvällsmål och förläggning.
Dag 6 – 19 november Torrelavega – Torrevieja
Frukost på hotellet. Vid av gruppen överenskommen tid återfärd till ursprungsorten. Kort uppehåll
för lunch på en lokal restaurang. Ankomst och slut på resan.

Pris 295 euro (om gruppen blir 50 personer) inkluderande bussfärd hela vägen, fem nätter på
trestjärnigt hotell, förläggning i dubbelrum, helpension (inkl. vin och vatten) där så anges ovan, alla
utflykter, guide under hela resan, reseförsäkring.
Exklusive: inträden till minnesmärken och muséer
Resebyrån heter Nuestro Pequeño Mundo Viajes, Avda la Estación 5 local 16 i Alicante, tel.
966 707 047 eller 636 796 474

