Madrid og Bilbao
Kunst og kulturrejse til det nordvestlige Spanien
med Erik Ettrup tidligere Spaniens korrespondent på Politiken

Det nordvestlige Spanien og hovedstaden Madrid danner rammerne om en unik rejse,
der byder på overvældende kunstskatte, fascinerende historie og hvor der er mulighed
for lækre prøver på den spanske gastronomi i løbet af otte dage.
Rejsen indledes i baskernes hovedstad Bilbao, hvor den amerikanske arkitekt Frank
Gehrys Guggenheim Museum er blevet kaldt vor tids mest epokegørende bygningsværk. Et vartegn for byen, der i betydning er blevet sammenlignet med Utzons opera i
Sidney. Opholdet i Baskerlandet byder også på en udflugt til Guernica, en lille, fredelige by en snes kilometer fra Bilbao. Under Den Spanske Borgerkrig blev den lagt i ruiner
af tyske og italienske bombefly i verdenshistoriens første terrorbombning fra luften. Det
var inspirationen til Picassos berømte billede, Guernica, som rejsedeltagerne selv kommer til at opleve i Reina Sofia museet i Madrid.
Madrid kan opfylde ethvert ønske, fra fodbold og tyrefægtning til en tur i Hemingways
fodspor i byen, hvor han under borgerkrigen skrev ”Og solen går sin gang ”samt talrige
avisreportager om den blodige krig til sine amerikanske læsere.
Rejsens pris dækker alle transporter, overnatning på gode, centrale hoteller med morgenmad samt entreer til de nævnte fire museer.
Rejseleder er Politikens tidligere Spanienskorrespondent Erik Ettrup.
Gruppestørrelse minimum 10 og maksimum 14 personer.
Pris per person
Enkeltværelsestillæg:

kr. 9.495 per person
kr. 2.500 per person

Trekking Bureauet ApS, Djalma Lunds Gaard 5B, 4000 Roskilde. Tlf. 46 32 05 32.
Registreret i Rejsegarantifonden nr. 1112
www.trekkingbureauet.dk
mail@trekkingbureauet.dk

Forklaring måltider: M = morgenmad/F = frokost/A = aftensmad

Lørdag den 30. september København – Bilbao
Afrejse fra København med KLM/KL1128 kl. 11.50 – Ankomst Amsterdam kl. 13.15
Afrejse fra Amsterdam med KL1697 kl. 14.10 – Ankomst Bilbao
Ved ankomsten transfer direkte til vores hotel.
For dem der har lyst kan vi vandre de 300 meter over til Guggenheim Museet og se det
udefra, hvilket i sig selv er en stor oplevelse.
Om aftenen har vi fælles middag på en restaurant i den gamle bydel.
Indkvartering på: Hotel Conde Duque
http://hotelcondeduque.com/
Måltider: M/A
Søndag den 1. oktober
Bilbao
Om formiddagen er der besøg på Gehrys Guggenheim museum med engelsktalende
guide. Museet ligger 10 minutters charmerende slentretur langs Nervionfloden. Opførelsen af Guggenheim satte gang i restaureringer og nybygninger i den tidligere nedslidte industri- og skibsværfts by. Internationalt taler man i arkitektkredse og byplanlægning i dag om Bilbao-effekten som et forbillede. Kunstsamlingen er opbygget af
moderne kunst fra 1950 og frem.
Man kan vælge at spise en let frokost på museet eller i nærheden af hotellet.
Kl. 14.30 mødes vi i hotellets foyer og turen går herefter til Guernica. Vi er tilbage på
hotellet senest kl. 19.00
Indkvartering på: Hotel Conde Duque
Måltider: M
Mandag den 2. oktober
Bilbao-Madrid
Efter morgenmaden bringer en togrejse os til den spanske hovedstad. Blandt byens allerstørste magneter er den gyldne trekant af kunstmuseer inden for en radius af halvanden kilometer, Prado, Reina Sofia og Thyssen-Bornemisza. Med mesterværker dækker de billedkunsten i alle tidsaldre og stilarter. Der er mulighed for en hvirvelvind af
aktiviteter og afslappende stunder på de charmerende pladser i den grønne by, hvor
man alle steder kan nippe til tapas og et glas af den spanske drue.
Indkvartering på: Hotel Regente Madrid
http://www.hotelregente.com/
Måltider: M
Tirsdag den 3. oktober
Madrid
Besøg på Prado-museet, der tåler sammenligning med Louvre. Museet nås til fods fra
hotellet gennem den gamle del af Madrid med mange seværdigheder undervejs.
Indkvartering på: Hotel Regente Madrid
Måltider: M

Onsdag den 4. oktober
Madrid
Besøg på Reina Sofia ligger også en halv
time til fods fra hotellet. Kunstmuseet er
opkaldt efter den tidligere spanske dronning, der er indrettet i et tidligere hospital.
Den enestående samling rummer også Picassos Guernica-billede, kunstnerens rystende protest mod krigens barbari.
Indkvartering på: Hotel Regente Madrid
Måltider: M
Torsdag den 5. oktober
Madrid
Besøg på Thyssen/Bornemisca-museet, der er samlet af far og søn fra den tyske industrigigant Thyssen-Bornemisza. Her er mesterværker fra 1400-tallet til i dag. Thyssen jr.
Giftede sig med en spansk kvinde, og derfor blev samlingen udlånt til Madrid. Den er
nu købt af den spanske stat. Bagefter kan man gå over gaden og puste ud i Retiroparken, et af Madrids dejlige, grønne åndehuller med cafeer og både på søerne.
Indkvartering på: Hotel Regente Madrid
Måltider: M
Fredag den 6. oktober
Madrid
Besøg på kongeslottet Palacio Real, der i dag ikke bebos af kongeparret, men alene anvendes til ceremonielle formål. Slottet rummer en imponerende kunstsamling og loftsmalerier. Kongeparret bor selv på et mindre slot i Madrids udkant.
Om eftermiddagen er der eget program.
Om aftenen er der afskedsmiddag på en enestående, galicisk fiskerestaurant Riveirai do
Miño Calle Santa Brigida. Pyramider af skaldyr * (ikke indeholdt i rejsens pris).
Indkvartering på: Hotel Regente Madrid
Måltider: M
Lørdag den 7. oktober
Madrid – København
Afrejse fra Madrid med KL1700 kl. 10.20
Ankomst til Amsterdam kl. 12.55
Afrejse fra Amsterdam med KL1131 kl. 14.20
Ankomst til København kl. 15.40
Pris per person
Enkeltværelsestillæg:

kr. 9.495 per person
kr. 2.500 per person

Prisen inkluderer:
Fly: København – Bilbao – Madrid – København på økonomiklasse
Togbillet Bilbao - Madrid
Dansk rejseleder
7 nætter på de beskrevne hoteller med morgenmad samt middag første aften.
Udflugter i henhold til program
Entre til Guggenheim, Prado, Reina Sofia og Palacio Real med
adgang til de permanente udstillinger
Prisen inkluderer ikke.
Måltider og drikkevarer og udflugter, som ikke er beskrevet i programmet. Drikkepenge. Forsikringer og andre udgifter af personlig art.
Tilmelding sker skriftligt til Erik Ettrup: ettrup@flexmail.dk
med cc til Trekking Bureauet/Pia Severin Valentine: mail@trekkingbureauet.dk
Trekking Bureauet/Eventyrrejser står for rejsen.
Er der spørgsmål til turen, så kontakt os endelig.
Med venlig hilsen
Trekking Bureauet/Eventyrrejser
Pia Severin Valentine
Tlf. direkte: +45 20 36 87 02
mail@trekkingbureauet.dk
www.trekkingbureauet.dk

