
 
   

 

BASKISK TRADITION OCH INTERNATIONELL AVANTGARDE 

BILBAO OCH BASKIEN 
25-29 OKTOBER 2019 

MED SVENSK UTVECKLING rf 
Baskiens centralort Bilbao är en stad som uppfunnit sig själv på nytt. Efter stålkrisen på 1970-talet var 
staden smutsig och förfallen, skeppsvarven hade lagts ner och var femte arbetare gick arbetslös. Dessutom 
terroriserade baskiska ETA-separatister området. Invånarna ville inte bo i stadens centrum invid floden där 
det var tätt mellan fabrikerna och industrins utsläpp både hördes och kändes på lukten.  
I dag är detta diametralt annorlunda, efter det att staden medvetet putsades upp bland annat med hjälp av 
EU-medel. Den uttalade målsättningen var att gå från industrisamhälle till en ekonomi baserad på service- 
och besöksnäring, och målsättningen har verkligen uppnåtts.  
Baskien tar emot kring 3,6 miljoner turister per år, främst från Spanien. De lockas av kulturutbudet, maten 
och på sommaren av strand och bad. Det finns mer än 40 restauranger med Michelinstjärnor i Baskien, och 
nivån på måltiderna är allmänt hög. Pinxtos kan sägas vara ett flaggskepp, de små smakbitarna som har 
blivit allt konstfullare i sin utformning. 
 
DAG 1: Fredag 25 oktober        HELSINGFORS - BILBAO 
 
Vi flyger klockan 13:50 från Helsingfors via Frankfurt till Bilbao var vi landar klockan 18:25. Vi möts av guide 
och buss för transfer till hotellet. Incheckning, och gemensam middag på närliggande restaurang.  
 
DAG 2: Lördag 26 oktober                  BILBAO 
 
Efter frukost promenad till Guggenheim-museet, där museets guide presenterar både konstverken och 
historien kring den spektakulära miljön. Museo Guggenheim Bilbao ritades av den amerikanske arkitekten 
Frank Gehry och invigdes 1997 – som systermuseum till Guggenheimmuseet i New York. Efter att ha sett 
museet inifrån fortsätter vi och tar en närmare titt på den unika fasaden av titan.  
Begreppet ”guggenheimeffekt” myntades i Bilbao, där detta riskprojekt med extravagant arkitektur och 
modern konst bidrog till att den tynande staden genomgick en total mental och utseendemässig förändring 
hos såväl befolkning som byggnader.  
Efter museibesöket tar vi spårvagnen in till gamla stadsdelen, Casco Viejo, där vi tittar in i saluhallen om 
den är öppen, och promenerar genom de trånga gränderna för att känna på atmosfären i denna gamla del  



 
   

 
 
av staden. Att tradition och avant garde samsas på ett stilfullt sätt är ett av Bilbaos främsta kännetecken. Vi 
avslutar promenaden med en lunch i närheten av Plaza Nueva torget. Resten av dagen fri. 
 
DAG 3: Söndag 27 oktober                    SAN SEBASTIAN OCH GETARIA 
  
Vi åker med vår buss och guide från Bilbao, det är cirka 1imme och 15 minuters körtid till San Sebastian. 
San Sebastian är känd för sin vackra badstrand och för sin matkultur och då speciellt för sin tapaskultur – 
eller sina pinxtos som de heter här.  
Redan på 1800-talet blev San Sebastian känd som en kurort för adeln tack vare sitt friska klimat och den 
hästskoformade stranden La Concha (snäckan). Staden i sig är relativt liten och lätt att få en överblick över. 
Vi åker upp till Monte Igueldo och promenerar till slutet av stranden där stadens egen konstnär Eduardo 
Chillidas monument kammar havet; ”Peine del Viento”. Sedan gör vi en promenad inne i den gamla 
stadsdelen där vi njuter av små och läckra tapas på några av stadens många tapasbarer under 
promenadens gång. 
På eftermiddagen fortsätter vi mot den lilla kuststaden Getaria, som bland annat är känd för att vara 
modeskaparen Balenciagas födelseort, för sina skaldjur och för sina vindruvsodlingar som producerar 
Baskiens eget vita vin, Txakoli. Vi besöker en vingård och smakar på Txakoli tillsammans med salta tilltugg.  
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.  Så småningom återvänder vi 
på eftermiddagen till Bilbao. Kvällen på egen hand. 
 
DAG 4: Måndag 28 oktober           GUERNICA 
 
Ända sedan 1300-talet har byaråden samlats kring eken i Guernika för att fatta beslut. Den är än i dag 
mytomspunnen och en symbol för fred likväl som för Baskien och dess folk. Än i denna dag invigs den 
baskiske regeringschefen lehendakaris regeringsperiod vid eken. 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.  
Bombningen 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. 

Efter besöket i Guernica fortsätter vi uppåt mot 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. Vi äter lunch innan återfärd till Bilbao.  
 
Åter i Bilbao åker vi förbi Biskayabron, världens äldsta transportbro som invigdes redan 1893. Hängbron har 
fyra stycken 61 meter höga torn som håller en gångbro i stål under vilken en svävande gondol transporterar 
sex bilar och några passagerare i taget över floden. Den stora hamnen ligger i dag utanför staden, men förr 
var sjöfarten in till stadens industrier intensiv och hade hindrats av en konventionell bro. Den 160 meter 
långa konstruktionen är ett av stadens kändaste landmärken. 
På kvällen avskedsmiddag på en restaurang nära hotellet. 

DAG 5: Tisdag 29 oktober         BILBAO-HELSINGFORS  
 
På morgonen utcheckning och transfer till flygfältet för hemfärd. Flyget avgår klockan 14:10 och ankommer 
efter en mellanlandning i München till Helsingfors klockan 22:55. 
 

ONGI ETORRI – VÄLKOMMEN TILL BASKIEN! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
 
INFO 
 
Pris: 1390 euro per person i dubbelrum, enkelrumstillägg 275 euro 

• 4 nätter på Hotel Mercure Bilbao Jardines de Albia 4**** med frukost 
• två middagar och 3 luncher, varav en i form av en pinxtosvandring, med vin 
• bussresor och transfers enligt program 
• engelsktalande lokalguide under alla utfärder 
• Inträden och vinprovning enligt programmet 

Tillkommer: 
Ej nämnda måltider, personliga utgifter, reseförsäkring och avbeställningsskydd (skall tecknas i samband 
med bokningen, fråga oss gärna) 
Bokningsvillkor: Minst 20 betalande, begränsat antal platser. Avbokningsvillkor kompletteras. 
 
BOENDE 
 
Hotel Mercure Bilbao Jardines de Albia 4**** 
Calle San Vicente, 6 BILBAO 
www.hoteljardinesdealbia.es 
Detta moderna hotell och spa ligger i Bilbaos finansdistrikt, en kort promenad från Guggenheimmuseet, 
kongresscentret och den gamla stadskärnan. Hotellet har en permanent utställning med modern konst. 
Spaet erbjuder en mängd olika behandlingar mot en extra kostnad.  
Jardines de Albias eleganta rum har eget badrum och modern inredning i klara nyanser. I rummen finns 
kaffe- och/eller tekokare, minibar, värdeskåp, TV, telefon, luftkonditionering, hårtork.  
 

  


