
  

 

Malmö den 25 november 2010 

      Sjukvårdens Konstförening   
      i Helsingborg 

 

Konst- och kulturresa Bilbao-San Sebastian 2011 

 

9 maj Kastrup-München  12.55-14.35 

 München-Bilbao  15.15-17.25 

 Busstransfer till hotellet och efter incheckning middag på hotellet. 

10 maj  Heldag i Bilbao. 

      

Bilbao är Baskiens största stad och en av Europas 

ledande kulturstäder. Den en gång nedslitna 

industristaden Bilbao fick på nittiotalet en ordentlig 

ansiktslyftning med fräck, modern arkitektur och ett 

förnyat kulturliv. 

Guggenheimmuseet är juvelen i kronan men staden 

har satsat på bred front. Den brittiska 

stjärnarkitekten Norman Foster ligger bakom det nya 

tunnelbanenätet där genomskinliga snäckor leder 

ned till stationerna. 
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Ett av de största varven har ersatts av en 

jättelik musik- och konferensanläggning som 

vunnit flera internationella priser. Den böljande 

bron Zubizuri (vit bro på det baskiska språket) 

är nästan lika mycket fotograferad som 

Guggenheimmuseet. Den spanske arkitekten 

Santiago Calatrava (Turning Torso arkitekten) 

har ritat både Zubizuri och den nybyggda 

flygplatsen. Den ser ut som en fågel och fick 

snabbt smeknamnet La Paloma, duvan. 

Besök Guggenheim Museum och Museo De Bellas Artes.     

Middag på egen hand. 

11 maj  På förmiddag lämnar vi Bilbao för färd mot Pamplona. 

  Vi reser genom ett naturskönt landskap söderut och vår första anhalt är  

Vingården Marqués de Riscal, en av Riojas äldsta vinproducenter med en häpnadsväckande 
byggnad som likt böljande titanvågor i purpur (för vinet) guld (för nätet på flaskorna) och silver (för 
kapsylen) kastar sina solkatter ut i landskapet. Designat av Frank Gehry, arkitekten bakom 
Guggenheim Museum. 
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Besök på vingården med vinprovning och lunch på lyxhotellet Marqués de Riscal (5*) 

http://www.marquesderiscal.com/index.php?setIdioma=2&idmenu=60&mn1=3&mn2= 

 

Pamplona, är huvudstad i den spanska regionen Navarra, och tidigare också i Kungariket Navarra. 
Staden har blivit känd för sin San Fermin-festival, där tjurrusningen blivit den största attraktionen. 
Staden uppstod redan under romarna, då området fungerade som ett vinterläger.   

Efter incheckning besöker vi katedralen Santa Maria la Real och strosar genom gamla staden.  

 

 

 

 

 

 

 

Middag på egen hand. 

 

 




