
Resor arrangerade av ReseSkaparna på uppdrag av Senior-föreningar

På ReseSkaparna jobbar vi med Person före Destination. Våra reseledare är vår viktigaste ingrediens 
på resan. Det är ofta reseledarna själva som satt ihop det mesta av resans program. De har valt ut sina 
smultronställen och tar er med till sina favoritdestinationer. De har alla en speciell anknytning till res-
målet, oftast bor de på plats och kan därav ta fram det bästa med sin unika kunskap om resmålet. De 
har ett djupt engagameng och vill skapa den bästa upplevelsen för att ni skall tycka lika mycket om 
resmålet som de själva gör.

Många av ReseSkaparnas återkommande resenärer har en favoritreseledare som de reser med, i det här 
programmet kan du läsa om Hans resor.  

Gastronomi & Vandring med Hans Eguinoa
Kantabrien, Bilbao, Rioja, Spanien



Jag heter Hans Eguinoa och bor i Santander, 
i norra, gröna Spanien i en liten region brevid  
Baskien som heter Kantabrien (inte att förväxla med italien-
ska Kalabrien som säkert också är vackert!)

Jag vill ta dig till mitt Spanien,- till passionerade  
entreprenörer som visar sin vinbodega, sitt ysteri och sitt 
lilla fina hotell. Till de äkta byarna där tiden ibland verkar 
stå stilla, till vandringar där alla kan delta, till restauranter 
och måltider ni aldrig hade hittat på egen hand.  
Kort o gott -mina smultronställen i mitt andra hemland, 
Spanien. 

Norra, gröna AtlantSpanien och spanska inlandet är fort-
farande en okänd del av landet, långt från massturismens 
Mallorca och Solkusten. Det var min livskamrat Eva som 
“lurade” hit mig. Jag bodde innan dess i Madrid så detta 
blev en nystart!

Förutom vandring, mat & vin, brinner jag för musik, historia och språk. Det är kul med kulturella olikheter och 
att bygga broar mellan dessa!

Det bästa med att jobba med ReseSkaparnas resenärer?
De är ofta väldigt tacksamma och omstänksamma. Det tycker jag om!

	 	 	 	 	 	 	 	 Hasta	pronto/Vi	ses	snart!
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hans	Eguinoa

Bästa Resenär!

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

BRA ATT VETA: 
I Baskien och Rioja rör vi oss i gamla städer och byar med ojämna underlag och emellanåt kuperad terräng. Du bör 
kunna gå obehindrat i ca 3-5 km med stående vila utslaget på 2 timmar. Vi rekommenderar inte rullator.

Kalendarium 2021    Datum Gruppris:  Ord. pris 
Vin & Vandring i Kastilien 8 dgr  7 maj  15 450 kr  15 950 kr
Vin & Vandring i Kastilien 8 dgr  4 okt  15 450 kr  15 950 kr
Tågrundresa Norra Spanien 9 dgr  3 juni   21 990 kr  22 990 kr 
Tågrundresa Norra Spanien 9 dgr  29 aug  21 990 kr  22 990 kr  
 

PRIS PÅ VÅRA RESOR OCH GRUPPRABATTER:
Priset på våra resor styrs av flygpriser, hotell, valutor och säsong. Oftast har hotellen lägre priser på vintern, samt mars - 
april och oktober - november och lite högre i maj och september.  Vi rekommenderar att man är ute i god tid, ju tidigare vi 
bokar desto bättre flygpriser, men vi kan inte boka flyg tidigare än 330 dagar. Många faktorer gör att det är svårt att sätta 
ett pris innan vi har alla priser från våra leverantörer, därav kan vi endast sätta ett cirka pris. Grupprabatterna ligger på 500 
- 1000 kr per person för flygpriser och 300 - 500 kr för bussresor.   



Upplev Baskien, Kantabrien  och Asturias under några dagar som är fulla av god mat, per-
sonlig guidning, fina vyer och mycket kultur! Vi får se vindistriktet Rioja och nationalparken 
Picos de Europa, men framförallt får vi uppleva Det Gröna Spanien. Vi inleder och avslutar 
denna resa med ett par av Kastilliens pärlor, Burgos med den gotiska katedralen och Sego-
via med dess akvedukt. 

Norra Spanien 

 - det gröna Spanien

DAG 1: STOCKHOLM-BURGOS
Hans möter på flygplatsen i Madrid och vi 
tar oss över de norra bergen Somosierra. I 
kvällssolen njuter vi av det spanska landska-
pet. Färden går till Burgos med fin kvällsvy 
över en av Spaniens vackraste katedraler. 
Gemensam välkomstmiddag. (M)

DAG 2: PILGRIMSLEDEN & RIOJA
Dagen inleds med en kort promenad i Bur-
gos där vi bland annat ser Gamla stan och 
katedralen utvändigt. Vidare österut till 
vindistriktet Rioja där vi besöker Santo Do-
mingos pilgrimskatedral. Hos familjen Ma-
sip, på Casa Masip i bergsbyn Escaray, avnju-
ter vi en delikat avsmakningsmeny. På den 
anrika vinbodegan Bodegas Bilbainas, ett av 
de första vinhusen i Spanien som tappade 
vin på flaska, får vi provsmaka deras omtyck-
ta vin. Väl framme i Bilbao visar Hans staden 
under en guidad busstur i kvällsskimmer. 
Lättare pintxosmiddag. (F, L, M)

DAG 3: BILBAOS FÖRVANDLING
En stadspromenad i Gamla stan ger oss nya 
kunskaper. Vi äter lunch tillsammans och 
sen är  dagen fri för egna aktiviteter, kanske 
vill man ta bergbanan upp till Artxandaber-
get, eller en båtresa längs med floden, eller 
ett ett besök på stadens konstmuseum, Bel-
las Artes? Gemensam pinxtos middag på 
hotellet. (F, L, M)

DAG 4: BASKIENS PÄRLA
Vi börjar dagen på Guggenheim muséet 
innan vi reser vidare till  Spaniens kanske 
vackraste och mest eleganta stad – San Se-
bastián.Någon lär ha sagt att staden är ett 

Disneyworld för matglada, med Michelin-
krogar och pintxosbarer om vart annat! Efter 
en kort tur i Gamla stan äter vi lunch på egen 
hand. Sen ser vi skulpturerna Vindkammar-
na och tar bergbanan upp till Monte Igueldo 
för en hisnande vy innan vi åker västerut till 
Santillana del Mar i Kantabrien, en av Spa-
niens vackraste byar. Middag. (F, M)

DAG 5: SPANIENS VACKRASTE BY
Idag besöker vi det engelskinspirerade 
Palacio Magdalena i Santanders fina bel-
leepoquedelar. På Kungliga tennisklubben 
avnjuter vi en “VIP”-lunch. Vi får fri tid för 
kaffe, bad eller promenad längs den vackra 
strandpromenaden. Vidare till Santillana del 
Mar där de som vill kan vandra pilgrimsle-
den sista biten in i byn. Middag. (F, L, M)

DAG 6: PICOS DE EUROPA
Utflykt till Picos de Europa. Spaniens äldsta 
och kanske vackraste nationalpark med 
alpliknande toppar. Linbanan Fuente Dé tar 
oss upp på högre höjder och här finns möj-
lighet till en promenad. I byn Espinama tar 
systrana Campos emot och bjuder på lantlig 
slowfood lunch. Vi kör genom vackra med-
eltida Potes till Arenas de Cabrales i Asturias 
där vi provar grönmögelost. (F, L)

DAG 7: SEGOVIA & AKVEDUKTEN
Dagens tur går till det vackra Segovia. Här 
finns iberiska halvöns finaste arv från romar-
riket, akvedukten. Efter att ha beskådat mäs-
terverket äter vi gemensam avskedslunch i 
stan. Vidare mot Madridtrakten. På kvällen 
får vi en enklare smörgås på hotellet. (F, L)

DAG 8: HEMRESA

FAKTA
CA GRUPPRIS:  14 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
I PRISET InGÅR
•  Reseledare Hans Eguinoa
• Flyg Arlanda-Madrid t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
Burgos 1 natt, Bilbao 2 nätter, Santillana 
3 nätter, utanför Madrid 1 natt
• 5 luncher (L) 
• 5 middagar (M)
• 1 vinprovning 
• 1 ostprovning
• Entré Guggenheim m. audioguide
• Utfärd San Sebastian med linbanetur
• Utfärd Picos de Europa med linbanetur
• Utfärd Segovia
• Övriga besök enligt program



Baskien & Rioja  
 - med Bilbao & San Sebastian

FAKTA
CA GRUPPRIS: 14 450 KR 
RESLÄNGD:  5 DAGAR

I PRISET InGÅR
•  Reseledare Hans Eguinoa
•  Flyg Arlanda-Bilbao t/r
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  3 luncher inkl vin & vatten (L)
•  3 middagar inkl vin och vatten (M)
•  Guidade rundturer i byar och städer
•  Besök Guggenheim Museum &  
   Biskayas Konstitutionshus. 
•  Bergbanetur i San Sebastian
•  2 besök till bodega med vinprovning

TIlläGG:  Enkelrum fr. 1 750 kr

DAG 1: RIOJA & BILBAO
Tidigt direktflyg till Bilbao. Hans möter oss 
på flygplatsen och tar oss med på en pa-
noramatur i Bilbao med en kortare guidad 
promenad och modern femrätterslunch hos 
moderna gastrobaren KOKKEN ett fusions-
kök och en bra representant av stadens “an-
siktslytning”.  På eftermiddagen reser vi mot 
vackra Rioja Alta och den medeltida byn San 
Vicente. Incheckning hos Hans personliga 
vänner Pedro & Irene. Dagen avslutas med 
en bypromenad och middag hotellet. (F,L,M)

DAG 2: RIOJA – VINET & PILGRIMSLEDEN
Morgonbesök till pilgrimskatedralen i Santo 
Domingo. Vi insuper atmosfären kring pil-
grimsleden som leder till Santiago de Com-
postela, här kan man se brokiga pilgrims-
skaror. Gedigen historisk guidning i bussen. 
Efter kulturen kastar vi oss in i vinets värld 
med ett klassisk besök till vinbodega med 
vinrovning, följt av en tapaslunch. Siesta på 
hotellet därefter utflykt till den medeltida, 
pittoreska staden Laguardia. På vägen tillba-
ka stannar vi till och ser de arkeologiska läm-
ningarna vid ekologiska Remelluris vackra 
marker. Till kvällen besöker vi en mindre 
bodega för vinprovning och middag. (F,L,M)

DAG 3: SAN SEBASTIAN
Vår färd går till trakterna runt San Sebastian. 
Vi börjar med ett besök på en lokal vingård, 
som producerar det omtyckta  txakoli vinet 
för vinprovning.  Vidare till bergbanan i Monte 
Igueldo i San Sebastian, vi beundrar Chillidas 
fina skulpturer ”Vindkammarna” och åker vi-
dare till centrum för en promenad i gamla stan 
med rekommenderad pintxosrunda och egen 
tid innan vi reser till Bilbao. Tidig middag på en 
baskisk lantgård, på vägen till Bilbao.  (F,M)

DAG 4: BILBAO
Gastronomisk morgonpromenad som avslu-
tas på saluhallen och sedan egen tid att upp-
täcka Bilbao. Man kan ta en tur på floden med 
Bilboats eller gå upp på Artxandaberget för 
fin utsikt över staden. Upptäck Bilbaos vackra 
Fine Arts museum eller shoppa loss i Abandos 
fina boutiquer. Till kvällen en modernare mid-
dag på stan. (F,M) 

DAY 5 : GUGGENHEIM  OCH HEMRESA
Besök till Guggenheimmuséet. Guidad förkla-
ring utvändigt och sedan egen tid med au-
dioguide invändigt. Avskedslunchen serveras 
på deras fina Bistro. Vidare ut till Värlsdarvshäng-
bron Puente Vizcaya för fotostopp. Hemresa.  (F,L)

Upplev Bilbao – den vänliga staden som förvandlats till en konst & arkitekturmetropol ef-
ter decennier av smutsig varvsindustri mitt i stan. Vi kommer staden in på livet och möter 
Bilbainos som ger oss en gemytlig bild av baskerna och upplever deras lugna stolthet som 
får oss att inse baskernas speciella historia. Stadsupplevelser med promenader och Gug-
genheimmuséet kombineras med besök till Baskiens pärla San Sebastian och Spaniens 
vindistrikt Rioja, där vi njuter av vinet, kulturen och den trevliga stämningen.En resa med 
utvalda besök och matupplevelser och boende 2 nätter i San Vicente de La Sonsierra, Rioja 
och 2 nätter i Bilbao, för att få uppleva det bästa av Baskien och Rioja.



Vår reseledare Hans Eguinoa, svensk vandringsledare och vinkännare, är bosatt i norra Spanien. Han tar oss med på uppfriskande lättare 
vandringar i lagom tempo i Kastiliens vackra natur. Vi besöker Hans smultronställen där hans vänner bjuder oss på unika mat- och vin-
upplevelser. Vi ser staden Salamanca, ett levande renässans- museum, beundrar romarnas akvedukt i Segovia, besöker vackra spanska 
byar och huvudstaden Madrid.

DAG 1: ARLANDA-MADRID
Vi flyger till Madrid, Hans välkomnar oss på 
flygplatsen för vidare transfer till Salamanca 
2 timmar.  Lättare middag serveras på hotel-
let. (M)

DAG 2: SALAMANCA
Under en guidad promenad i staden Sala-
manca besöker vi stadens saluhall och vi 
ser stadens två katedraler utifrån, Universi-
tetsfasaden samt den 2000-åriga romerska 
bron. Till lunch avnjuter vi en modern av-
smakningsmeny med vinprovning och har 
sedan egen tid på eftermiddagen. Till kväl-
len tar Hans med de som önskar på sin favo-
rit tapasrunda.(Valfi, betalas på plats) (F, L)

DAG 3: ARRIBES
Dagens utflykt går till Arribes de Duero, en 
nationalpark i gränsområdet kring Duero-
floden. Arribes är en naturlig gräns mot 
Portugal. Vi besöker en vinbodega och ett 
ysteri av båda ägda av samma sanna en-
treprenörer. Vi vandrar 7 km längs vackra 
Dueroleden och njuter av flodens kanjon. I 
Fornillos bjuds vi på en lantlig lunch. Mätta 
och belåtna tar vi oss vidare till ytterligare 
ett bodegabesök hos en driven modig in-
flyttad engelska. Utlykten avslutas med en 
promenad upp till den vackra borgen i byn. 
Transfer tillbaka till hotellet och middag på 
egen hand. (F, L)

DAG 4: SIERRA DE FRANCIA & LA DEHESEA
I dag gör vi besök i ett par av Spaniens vack-
raste byar. Vi smakar specialiteter hos en lo-
kal producent som gör lufttorkad skinka av 
svarta ibéricogrisar. Detta avnjuts med viner 
från lokala bodegor D.O. Sierra Salamanca. 
Åter för middag nära hotellet i Salamanca. 
(F, L, M)

DAG 5: SEGOVIA
Utcheckning från hotellet och vi reser vi-
dare till Segovia. Här får vi en vacker vy av
staden och en kort guidad tur. Vi njuter av 
vyer av Akvedukten, stadens katedral och 
el Alcázar, den gamla borgen, uppbyggd 
vid flera tillfällen, som fått stå som inspira-
tion till Disneys sagoslott. En uppfriskande 
vandring på ca 5 km och vidare till byn 
Pedraza för ett intressant besök och kaffe-
stopp i denna medeltida by.  Dagen avslutas 
I Sepúlveda, där vi checkar in på vårt hotell. 
Middag i byn med vinprovning. (F, L, M)

DAG 6: DURATÓN 
Morgonvandring efter frukost där vi tillsam-
mans med vår guide upplever erosionskan-
jonen kring floden Duratón. Turen ackom-
panjeras av vacker fågelsång då området 
har ett rikt fågelliv med gåsgamen som 
stjärna. Vandringen är ca 8 km med lätt 
stigning på tillbakavägen (ca 50 m). Efter 
traditionell dilammslunch o siesta tar vi oss 
30min med buss till vindistriktet Ribera de 
Duero och upplever intressant besök med 
fantastiska viner och lite lättare tapasmid-
dag. (F,L,M)

DAG 7: MADRID
Idag tar vi oss efter utcheckning, med buss 
till Madrid där gör en kort panoramatur med 
buss och fortsätter till Sorollamuséet– Spa-
niens förnämsta impressionistkonstnärer.  
Vi släpper väskorna vid hotellet och sedan 
har ni egen tid för att göra upptäcktsfärder 
och aktiviteter i den spanska huvudstaden. 
Till kvällen möts vi upp för gemensam av-
skedsmiddag! (F, M) 

 DAG 8: HEMRESA
Transfer till flygplatsen. (F)

FAKTA
CA GRUPPRIS: 14 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
I PRISET InGÅR
•  Flyg Arlanda-Madrid t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 7 nt
    Salamanca  4 nt , Sepúlveda 2 nt, Madrid 1 nt
•  5 luncher 
•  5 middagar 
   (varav en lättare vinprovningsmiddag)
•  2 vinprovningar (besök 3 bodegor)
•  4 lätttare vandringar med guide  
   (6 - 8 km med höjdskillnad på 150 m)
•  Guidade rundturer i byar och städer
•  Saluhallsbesök i Salamanca
•  Museum Zorninspirerade Sorolla
•  Reseledare och vandringsguide
•  Vandringsbeskrivningar & kartor

TIlläGG
Enkelrum fr. 2 500 kr

BRA ATT VETA: På denna resa bör man kunna gå 8-10 km vandring 
i platt terräng. Vid frågor kontakta oss!

Vin & Vandring 
 - strövtåg i Kastilien med mat-och vinupplevelser



Bilbao & Santander
- med Gernika och boende på ett av Spaniens anrikaste hotel

DAG 1: BILBAO
Vi börjar med en panoramatur med bus-
sen som även tar oss till Värlsdarvshängbron 
Puente Vizcaya. Vi gör som spanjorerna tar 
en lättare pintxos lunch på stående fot invid 
Getxos gamla hamn. Eftermiddagen bjuder 
på en kort stadspromenad med whispers och 
vi får en fin inblick i den speciella metropolen 
Bilbao som förvandlats från industristad till en 
fantastisk stad. Dagen avslutas med en god 
avsmakningsmeny på den fina restaurangen 
KOKKEN. Egen tid under dagen för besök av 
Guggenheimmuséet. (L, M)

DAG 2: GERNIKA, GUGGENHEIM
Utfärd till Gernika där vi besöker Biskayas 
konstitutionshus, här får vi veta om bomb-
ningarna av staden som gav upphov till Pi-
cassos tavla, tillbaka till Bilbao för lunch på 
egen hand. Till kvällen middag på Guggen-
heimmuséets bistro. (F, M) 

DAG 3: SANTANDER
Egen tid under förmiddagen med förslag 
från guide, sedan utcheckning och transfer 
till belle epoque staden Santander. Vi ser sta-
den under kort stadspromenad samt tid för 
egen lunch. Vi besöker Centro Botin det nya 
konstcentrum som ska ta upp kampen mot 
Guggenheim i Bilbao. Incheckning på Hotel 
Real Santander, ett av Spaniens anrikaste 5 
stjärniga hotel. Under kvällen panoramatur 
som avslutas med en fin middag!  (F, M)

DAG 4: SANTANDER
En lättare vandring från fyrtornet Cabo 
Mayor till Magdalenapalatset (platt vandring 
ca 6km) där vi besöker kung Alfonso XIII Victo-
rianska sommarpalats. VIP-lunch på kungliga 
tennisklubben. Egen tid på eftermiddagen. 
Lättare avskedsmiddag på hotellet. (F, L, M)

DAG 5: HEMRESA 
Transfer till flygplatsen för hemresa.

Upplev Bilbao – den vänliga staden som med sina 350 tusen invanare är en trevlig mix a 
gammalt och nytt, havet har vi ett stenkast bort och vi njuter av gastronomi i en härlig 
blandning av avsmakningsmenyer, pintxos (tapas) och traditionell spansk slow food. 
Santander är en kuststad med en bukt som vätter i sydlig riktning. Bukten i sig är en fantas-
tisk vy som gör att platsen räknas med i ”Klubben för Världens vackraste bukter”! Här upp-
lever vi fantastisk fin de sicle arkitektur och bor på ett av Spaniens anrikaste hotel – hotel 
Real 5*. Från mitten av 1800-talet var Santander en av norra Spaniens mer valda resmål 
för turister. En rad turistinitiativ gjorde att hovet installerade sig i de moderna spa-instal-
lationerna vid stadens Sardinerostränder och de s.k. Vågbaden i Santander blev väldigt 
populära bland Spaniens överklass. Kantabriska havets svallande vågor skulle vara väldigt 
hälsosamma och i dåtidens strand Haute couture badade adeln vågbad. Vi njuter av konst 
på stadens stolta nyinvigda Centro Botin som tagit upp kampen mot Guggenheimmuséet.

FAKTA
CA GRUPPRIS: 10 950 KR 
RESLÄNGD:  5 DAGAR
I PRISET InGÅR
•  Reseledare Hans Eguinoa
•  Flyg Arlanda-Bilbao t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 4 nt 
    på 4* och 5* hotell.
•  2 luncher 
•  4 middagar 
•  Guidade rundturer i byar och städer

TIlläGG: Enkelrum fr. 2 300 kr

Bilbao  - med Gernika

DAY 1: BILBAO
Samma program dag 1 som för resan till Ba-
skien. Vi bor första natten i Bilbao.(L, M) 

DAY 2: BILBAO
Vi besöker saluhallen Mercado de la Ribera. 
Vår guide tar oss med runt torget  Plaza Nu-
eva i gamla stán och tipsar om bra tapas 
restauranger för lunch på egen hand. Under 
eftermiddagen tar Hans med de som önskar 
besöka stadens konstmuseum innan vi äter 
middag hos ett baskiskt matlagningssäll-
skap! (F, M)

DAY 3: BERGBANA & BÅTTUR
Förmiddag egen tid att utforska staden, 
Hans tipsar om intressanta besök. På efter-

middagen skall vi åka båt samt en tur upp 
med bergbanan för att se den fina utsikten 
över staden. Tidig middag på en av stadens 
anrikaste restauranger Café Iruña. (F, M)

DAY 4: GERNIKA, GUGGENHEIM
Utfärd till Gernika där vi besöker Biskayas 
konstitutionshus, här får vi veta om bomb-
ningarna av staden som gav upphov till Pi-
cassos tavla, tillbaka till Bilbao för lunch på 
egen hand. Till kvällen middag på Guggen-
heimmuséets bistro. (F, M)

DAY 5: HEMRESA
Transfer till Bilbaos flygplats.

Upplev Bilbao – den vänliga staden som förvandlats till en konst & arkitekturmetropol efter 
decennier av smutsig varvsindustri mitt i stán. Staden med sina 350 tusen invånare är en 
trevlig mix av gammalt och nytt, havet har vi ett stenkast bort och vi njuter av gastronomi 
i en härlig blandning av avsmakningsmenyer, pintxos och traditionell spansk slow food. Vi 
kommer staden in på livet och möter Bilbainos som ger oss en gemytlig bild av baskerna 
och upplever deras lugna stolthet som får oss att inse baskernas speciella historia. Stads-
upplevelser med promenader och utflykt till Gernika och middag på Guggenheimmuséet.

FAKTA
CA GRUPPRIS: 10 950 KR 
RESLÄNGD:  5 DAGAR
I PRISET InGÅR
•  Reseledare Hans Eguinoa
•  Flyg Arlanda-Bilbao t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 4 nt 
•  2 luncher 
•  4 middagar 
•  Guidade rundturer i byar och städer
•  Båttur och bergbana

TIlläGG: Enkelrum fr. 2 300 kr



DAG 1: EL ESCORIAL
Ankomst Madrid och transfer till vårt hotell 
i San Lorenzo de El Escorial, ca 45 km nord-
väst om Madrid. Hotellet ligger i närheten 
av världsarvet slottet El Escorial, ett  kungligt 
slott med basilika, panteon, bibliotek, skola 
och kloster. Middag och vinprovning med lo-
kala Madridviner. (M)

DAG 2: VINGÅRD & MATLAGNING 
Morgonbesök vid Världsarvet El Escorial. 
Slottet planerades under andra hälften av 
1500-talet av kung Filip II och hans arkitekt 
Juan Bautista de Toledo. Stilen är italiensk 
högrenässans i Michelangelos anda. Slottet 
var bostad för den spanska kungafamiljen, 
basilikan med sitt panteon är gravplats för 
de spanska kungarna och klostret. Det är ett 
av Spaniens och Europas mest framstående 
arkitektoniska verk från renässansen. Trots 
åtskillig förstörelse under krig och eldsvådor 
har slottet bevarat en mängd skatter. Vidare 
till den lilla byn Cebreros, där vi besöker en 
lokal vinmakare för en trevlig enklare mat-
lagningskurs där vi lagar vår lunch! Färden 
fortsätter sedan till Ávila där vi checkar in på 
stadens paradorhotell – en attraktion i sig 
- och besöker den gamla stadsdelen för att 
beundra världsarvsringmuren i kvällssolen. 
Middag med D.O. Sierra de Gredos viner. (F, 
L, M)

DAG 3: SALAMANCA 
Vi fortsätter färden till den Gyllene värld-
sarvsstaden Salamanca där lokalguide ger 
oss en överblick över Spaniens Florens med 
Spaniens äldsta universitet, katedralerna och 
snäckhuset. Salamanca är en av Spaniens 
vackraste städer. Kanske den mest charmer-
ande och eleganta. Oavsett om det är solljus 
eller kvällsbelysning som kastar sitt speci-
ella sken över stadens monument och gator, 
som reflekteras i och förstärks av den gyllene 
sandstenen, så är det någonting magiskt över 
staden. Vi får våra rum på eftermiddagen, 
egen kväll att utforska staden. (F, L)

Upplev essänsen av Spaniens kulturarv med romarnas ingenjörskonst, medeltida riddares borgbyggen, spanska kungars storhetsvansinne, 
den enkla men stora i pilgrimsleden till Santiago eller lär dig mer om världens kanske viktigaste arkeologiska utgrävning. Denna resa ga-
ranterar en maximal kulturupplevelse i kombination med mat och vin. Vi besöker flera bodegor och avnjuter viner med traditionell mat eller 
moderna vanguardistiska rätter. Maten, vinet och kulturen ger oss en perfekt kombination av en njutnings- & lärorik resa. Vi specialstuderar  
en del platser med lokalguider och vår svenska ciceron Hans Eguinoa är med på hela färden. Fingertoppskänsla, intressanta vinklar & para-
leller samt goda skratt utlovas!  Vi bor i stadshotell,  parador och mysiga byhotell under denna  resa i Spaniens historia & matkultur.

DAG 4: SEGOVIA, BURGOS & SALAMANCA 
Vi åker österut mot den imponerande legen-
domspunna Segoviaakvedukten (som är ro-
marrikets förnämsta ingenjörsbygge och arv 
i Spanien) och njuter av de kungliga fontän-
erna i La Granja. Vi äter en medeltida lunch 
bestående av; grillat dilamm eller spädgris till 
lunch med D.O. Rueda samt röda Segoviavin-
er. Vi fortsätter sedan till Burgos och beundrar 
deras katedral och intager middag med den-
na vackra utsikt. Katedralen I Burgos eller Kas-
tiliens fyrtorn, anses vara en av de förnämsta 
gotiska byggnaderna i hela Spanien! (F, L, M)

DAG 5: BURGOS, ATAPUERCA & BODEGA
Pilgrimsleden till Santiago är en av Europas 
äldsta och viktigaste pilgrimsleder och tillika 
världsarv! Sedan 800-talet vandrar man och 
rider västerut mot Galicien till apostelns grav. 
Morgonpigga  pilgrimerna är redan i marsch 
när vi lämnar Burgos och åker till Atapuerca, 
en av världens viktigaste arkeologiska lämn-
ingar och utgrävningar. Efter ett intressant 
besök reser vi österut längs Camino Santiago 
till Santo Domingo. På vägen tillbaka till Bur-
gos besöker vi en Riojansk vinproducent. (F, L)

DAG 6: ALCALÁ
Vi besöker ännu en vinbodega i rödvinsdis-
triktet Ribera de Duero och intager en en-
klare lunch i bodegan. Väl framme i Cervantes 
födelsestad Alcalá de Henares promenerar 
vi till stadens universitet och ser Cervantes 
födelsehus. Vi bor en natt i Alcalà. (F, L) 

DAG 7: MADRID 
Avresa mot Madrid är en av Europas stora hu-
vudstäder, men i de centrala kvarteren runt 
Puerta del Sol och Plaza Mayor, med gågator 
och affärsstråk, upplevs den som en gemytlig 
småstad. Under en stadsrundtur ser vi Ma-
drids avenyer, monumentala och eleganta 
arkitektur, vackra fontäner och tar en prom-
enad i gamla stan. På eftermiddagen finns 
möjlighet att besöka konstmuséet El Prado.  
Till kvällen en god avslutningsmiddag.  (F, M)

DAG 8: HEMRESA
Transfer till flygplatsen. (F)

Spaniens Världsarv
- Åtta världsarv och en resa i Spaniens mat & vinkultur

FAKTA
CA GRUPPRIS:  17 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
I PRISET InGÅR
•  Reseledare/Ciceron Hans Eguinoa
•  Flyg Arlanda-Madrid t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 7 nätter
•  5 luncher 
•  4 middagar 
•  5 vinprovningar med flertal D.O viner
•  Guidade rundturer i byar och städer
•  Lokalguider
•  Besök till  åtta världsarv: Slottet El 
Escorial, Ringmuren i Avilá, Salamanca, 
Segovia
Burgos, Pilgrimsleden, Atapuerca utgräv-
ningarna & Alcalá de Henares

TIlläGG:  Enkelrum fr. 3 000 kr



FAKTA
GRUPP PRIS: 21 990 KR
PRIS: 22 990 KR
RESLÄNGD:  9 DAGAR
AVRESA: 3 JUN & 29 AUG 2021
I PRISET InGÅR:
• Tågfärdledare
• Tåganslutning fr. Sverige och Köpenhamn  
• Tågresor med platsbiljetter genom Dan-
mark, Tyskland och Frankrike 
• Del i dubbelrum i Hamburg, 2 nätter
• Del i dubbelrum i Paris, 2 nätter
• Del i dubbelrum i Spanien, 4 nätter
• Frukost varje morgon
• Två luncher och fyra middagar i Spanien
• Alla i programmet angivna utflykter med 
entréavgifter
• Turistskatter
• Tågfärdledare till/från Paris
• ReseSkaparnas Hans Eguinoa som guide 
och reseledare i Spanien

TIlläGG: 
Enkelrum:             5 090 kr

PRElIMInäRA HOTEll*
Hamburg: First Bismarck ***
Paris: Mercure Gare de l Est  *** 
Zarautz: Hotel Norte ***
Santander: Silken Coliseum eller Bahia****
Bilbao: Hotel Barcelo Nervión ****

PRElIMInäRA TÅGTIDER*:
Stockholm - Köpenhamn 08.31 - 13.13
Köpenhamn -  Hamburg 15.26 - 20.02
Hamburg - Mannheim 07.22 - 11.55
Mannheim - Paris  13.40 - 16.53
Paris - Hendaye5/6   09.52 - 14.31

Hemresa :
Hendaye - Paris  13.29 - 18.13
Paris - Mannheim  09.04 - 12.16
Mannheim - Hamburg  16.16 - 17.35
Hamburg - Köpenhamn 08.53 - 13.33
Köpenhamn - Stockholm 14.10 - 19.43

Upptäck det okända Gröna Spanien under en unik rundresa, där själva förflyttningen i ovan-
ligt hög grad är en del av reseupplevelsen. Vår tågresa går genom en kedja av spännande 
städer, längs en naturskön resväg genom Danmark, Tyskland och Frankrike. I resan ingår 
goda luncher och middagar i Bilbao, utflykter i Baskien och Kantabrien, vinprovning i Rioja. 
Samt övernattningar på hotell i Hamburg och Paris som inledning och avslutning på resan. 
Vår guide från Spanien Hans, möter oss vid gränsen och vår tägvärd reser med er från Stock-
holm. Hans tar er sedan med på en unik resa med många lokala möten med olika person-
ligheter och besök på lokala gårdar. 

Man behöver kunna gå på egen hand på en 
stadsrundtur på 1-2 tim för att få ut det bästa 
av denna resa. Detta är en grupp resa med 
cirka 25 - 30 resenärer.

DAG 1: KÖPENHAMN - HAMBURG MED TÅG
I resans pris ingår anslutning med tåg från Sve-
rige. Paus i Köpenhamn med tid att äta lunch. 
Här träffar du övriga medresenärer samt tåg-
färdledaren, som medföljer under resan via 
Tyskland till Paris och tillbaka. Under eftermid-
dagen fortsätter vår resa med tåg, från Köpen-
hamn via Odense och Jylland, till Hamburg 
med ankomst vid 20-tiden. Kort promenad till 
vårt hotell för övernattning. Total restid ca 12 
timmar om resan påbörjas i Stockholm.

DAG 2: HAMBURG - PARIS MED TÅG
Fortsatt tågresa genom Tyskland och Frank-
rike, till Paris som tar nio timmar inklusive ett 
tågbyte längs vägen. Under eftermiddagen 
rullar vårt tåg in i på stationen Gare de l’Est i 
Paris, mitt i stadskärnan. Efter en kort prome-
nad kommer vi till vårt hotell för övernattning. 
Vår tågvärd tar er med på en promenad i Paris, 
och de som önskar kan ansluta för middag. (F)

DAG 3: PARIS - BASKIEN 
Avresa med tåg från stationen Paris Montpar-
nasse. Den avslutande sträckan söderut, till 
staden Hendaye i franska Baskien, tar knappt 
fem timmar. Hans möter oss och tar oss med 
till sitt Baskien, med vår spanska buss, via San 
Sebastián till den lilla kuststaden Zarautz  för 
övernattning. Under kvällen besöker vi en vin-
gård där vi bjuds på middag och lokala vita 
txakoliviner. (F, M) 

DAG 4: RIOJA & KANTABRIEN
Vi beger oss söderut mot spanska inlandet 
och vindistriktet Rioja. Från regionen La Rioja, 
söder om Baskien, kommer några av världens 
främsta viner. Vi besöker en vinbonde på 
en mindre vingård och fortsätter, via gröna 
vinfält och spektakulära bodegor, mot den 
vackra och staden Laguardia. Staden är högt 
belägen, med utsikt över Kantabriska bergen 
och vinfälten i Rioja. En mur från 1200-talet 
omger centrum och vi gör en promenad ge-
nom de historiskt intressanta gamla kvarteren. 
I Laguardia äter vi lunch innan resan fortsätter 
mot Kantabrien och huvudstaden Santander. 
Middag och övernattning i Santander. (F,L,M)

DAG 5: KANTABRIEN 
I Kantabrien, den lilla autonoma regionen vid 
Biscayabukten, finns en lång tradition av eko-
logisk odling och av småskaligt jordbruk. Vi 

gör ett besök hos en lokal producent av pris-
belönta ostar. Efter en enkel och välsmakande 
lunch väntar ett exklusivt besök hos nunnorna 
i Santa Clara-ordern. De har specialiserat sig 
på kakor och sötsaker och vi passar på att 
provsmaka några av dessa bakverk. På åter-
resan till Santander gör vi ett uppehåll i den 
pittoreska småstaden Liérganes och under en 
promenad i staden får vi uppleva dess arkitek-
tur från 1600- och 1700-talen som har ett stort 
historiskt och konstnärligt värde. 
Åter till Kantabriens största stad, Santander. 
Hans visar oss staden med buss, och vi får se 
den berömda El Sardinero-stranden, strand-
promenaden och halvön La Magdalena. (F, L)

DAG 6: GUERNICA & BILBAO 
Vi lämnar Kantabrien och beger oss österut 
mot den baskiska staden Guernica som den 
26 april 1937, under spanska inbördeskriget, 
förstördes av nazityskt bombflyg i de spanska 
fascisternas tjänst. Konstnären Pablo Picasso 
inspirerades av denna mörka händelse när 
han skapade sin största och kanske mest be-
römda målning, Guernica. Tavlan återfinns i 
dag på museet Reina Sofia i Madrid. 
Vidare mot Bilbao, den baskiska industrista-
den med Spaniens näst största hamn. Vi gör 
en rundtur till fots och åker med spårvagn till 
det spektakulära Guggenheim-muséet. Den 
originella byggnaden ritades av Frank Gehry 
och invigdes 1997. Museet har haft stor bety-
delse för Bilbaos uppsving som resmål. Efter 
ett besök i eget tempo avnjuter vi en avsmak-
ningsmiddag på en internationellt inspirerad 
restaurant ett stenkast från hotellet.(F,M)

DAG 7: BILBAO - PARIS
Vi lämnar Bilbao och reser tillbaka in i Frank-
rike. Tid för lunch på egen hand innan vi tar 
tåget från Hendaye tillbaka till Paris där vi 
övernattar. Middag på egen hand. (F)

DAG 8: PARIS - HAMBURG 
Tidig avresa med tåg från Gare de l’Est via 
Mannheim till Hamburg, dit vi ankommer un-
der sen eftermiddag. Restid knappt nio tim-
mar. Middag på egen hand. Övernattning på 
hotell i Hamburg. (F)

DAG 9: HAMBURG - KÖPENHAMN-SVERIGE
Efter frukost på hotellet påbörjar vi hemresan 
via Köpenhamn mot Sverige. (F) 

tågresa till Baskien & Norra Spanien
- Bilbao med Rioja och Kantabrien – en resa med lokal prägel

Hans Eguinoa
Uppväxt i Sverige med svensk 
mamma och spansk pappa. Hans 
kunskap om historia, musik, mat & 
dryck förmedlas väl och vi får kom-
ma spanjorerna lite inpå livet. Hans 
är sommelier och mycket kunnig 
om mat & vin.

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se


