
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute
Sø 02.06 To 13.06 10.195,- C/2
Sø 15.09 To 26.09 10.495,- C/2

Se påstigningssteder og tider på side 83.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
hotelophold med 8 x middag, 11 x 

morgenbuffet, udflugter jf. rejseplan (ex. 
entréer), samt alle lovpligtige skatter og 
afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 3.000,- 
Entré Guggenheimmuseet: 75,-
Entré El Escorial: 75,- 
Entré Palacio Real: 75,-
Fast plads i bussen: 360,-/240,-/180,- 
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

Rundrejse, 12 dage
• Guggenheimmuseet i Bilbao

• Oviedos smukke bykerne

• Ringmuren om Avila

• Madrids flotte pladser og 
museer

• Lokale guider informerer og 
viser os rundt

• Burgos og tyreløbsbyen 
Pamplona

 -
bergen

Madrid

Toledo

Bilbao
León

60 Se flere billeder og bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11



Endnu en flot og interessant rundrejse 
i Spanien. På denne rejse drejer det sig 
om Nordspanien og Baskerlandet og 
så naturligvis også med ophold i den 
prægtige hovedstad Madrid.
I Baskerlandet, der i dagens Spanien 
har selvstyre, har man sit eget helt 
særlige sprog, baskisk. Og baskerne er 
stolte af deres region, som selvstændigt 
kan dateres hundredvis af år tilbage, 
og som under Franco var særligt un-
dertrykt i forhold til sprog og normer i 
øvrigt. Men vores rundrejse i Nordspa-
nien er andet og mere end gamle histo-
riske konflikter.
Det er også en rundrejse i et fantastisk 
flot område med berømte byer som 
Bilbao, Leon, Avila, Toledo og Madrid, 
som i sagens natur også tiltrækker 
megen opmærksomhed. I mange af 
byerne er vi foruden vores egen rejse-
leder suppleret med lokale guider. På 
hele rundrejsen, som foregår i vores 
egen ****bus og med dansk chauffør, 
bor vi på gode mellemklasse hoteller 
af *** eller **** karakter.
Vi glæder os til at se dig på denne fan-
tastiske rundrejse.

REJSEPLAN
1. og 2. dag: Danmark – Tyskland – 
Frankrig 
Rejsen går via Padborg til vores over-
natningshotel i Tyskland. Ankomst 
midt på aftenen, hvor middagen ven-
ter. Efter morgenmaden fortsætter vi 
via Belgien og Paris med overnatning 
ved Tours. Middag ved ankomst.

3. dag: Tours – Bilbao
Vi kører gennem det verdensberømte 
Bordeaux vindistrikt og videre over 
Biscayens deltaområde mod Bayonne 
og Baskerlandet, som også går ind i 
Frankrig. Således kan vi f.eks. på vej-
skiltene se hhv. baskisk og fransk eller 
baskisk og spansk. Hen på eftermidda-
gen når vi vores hotel i Bilbao. Middag 
på nærliggende restaurant. 

4. dag: Bilbao
Vi mødes med vores lokale guide, der 
tager os med på rundtur i såvel den 
gamle bydel, Casco Viejo, som den nye 
bydel. Kronen på den kunstneriske ver-
den er Guggenheimmuseet, som rum-
mer kunst fra hele verden. 

Har du lyst og energi, kan du om ef-
termiddagen tage med kabelbanen op 
på Artxandabjerget, hvorfra der er en 
flot udsigt over byen og floderne, og i 
klart vejr også helt ud over Biscayen. 
Middag på egen hånd eller med vores 
rejseleder på én af byens restauranter.

5. dag: Bilbao – León
Vi forlader Bilbao og Baskerlandet og 
kører langs Biscayen og bjergene Picos 
de Europa mod vest til vores besøg i 
Oviedo.  
I Oviedo viser en lokal guide rundt i 
den charmerende by, ligesom der er 
mulighed for at besøge katedralen.  
Denne dag passerer vi tre af mange 
varianter af pilgrimsruten Camino de 
Santiago. Vi står af bussen og får en 
lille på pilgrimmenes vandring. Øn-
sker du ikke at gå, kan du fortsætte 
med bussen. 
Vi fortsætter til León, hvor man sidst 
på dagen kan nyde en spadseretur i 
den gamle bydel.

6. dag: Besøg i Avila og videre til 
Madrid
Vi kører mod Madrid, men når vi er på 
disse kanter, undlader vi naturligvis 
ikke at besøge byen Avila. Byen ligger 
på en høj, ca. 1200 m.o.h. og er om-
givet af en fantastisk velbevaret ring-
mur på ikke mindre end 2500 meter 
og med 9 porte og 88 tårne. 
Inden ankomst til Madrid har vi des-
uden fornøjelsen af at besøge El Escori-
al, et kongeslot som i dag rummer klo-
ster, museum, bibliotek m.m. Vi vises 
rundt af en lokal guide i de offentligt 
tilgængelige bygninger. Herfra kører 
vi til vores centralt placerede hotel i 
Madrid. Efter middagen på hotellet er 
det oplagt at søge det gamle centrum 
med et cafébesøg eller lign. Vi har 3 
overnatninger i Madrid. 

7. dag: Madrid
Efter morgenmaden mødes vi med vo-
res lokale guide, der vil vise os konge-
byen Madrid. Vi kommer forbi mange 
af byens imponerende pladser og byg-
ninger, og besøger desuden den span-
ske kongefamilies tidligere hovedsæ-
de, Palacio Real.
Eftermiddagen er på egen hånd, og 
du kan f.eks. nyde udsigten til men-

neskemylderet og fra en café på Plaza 
Mayor eller tage med rejselederen på 
tur til Real Madrids verdenskendte sta-
dion, Santiago Bernabeu. Middag på 
egen hånd eller med vores rejseleder 
på en af byens restauranter.

8. dag: Udflugt til Toledo
Det er nærliggende at besøge Toledo, 
der blot ligger en times kørsel syd for 
Madrid. Dens spektakulære placering 
på en halvø nord for floden Tajo har 
bl.a. sendt byen på UNESCOs liste over 
verdens kulturarv. Frem til den kristne 
generobring fra muslimerne og senere 
De Katolske Monarkers beslutning om 
at udvise alle jøder rummede byen 
store koncentrationer af forskellige re-
ligioner, der levede i gensidig respekt 
for hinanden. En lokalguide viser os 
byen, og naturligvis bliver der også tid 
til selv at snuse rundt i byen. Middag 
på egen hånd eller med vores rejsele-
der på en af Madrids restauranter.

9. dag: Vindistriktet Ribera del Duero 
og videre til Pamplona
Efter dejlige dage i Madrid går rejsen 
nu igen mod nord. Vi skal først kryd-
se en del af den spanske højslette og 
bjergene Guadarrama, hvor vi i godt 
1400 m.o.h. når rejsens højeste punkt. 
Vi kommer derefter til floden Duero og 
Spaniens nok bedste vindistrikt, Ribe-
ra del Duero, hvor der bliver mulighed 
for at besøge en vingård og smage de 
fortrinlige vine. 
Vi kører videre gennem den smukke 
højslette mod tyreløbsbyen Pamplo-
na, hvor vi overnatter. Pamplona var 
hovedstad i det tidligere kongedømme 
Navarra.

10. dag: Til Tours
Inden afrejse fra Pamplona, besøger vi 
Pamplona centrum. Vi ser bl.a. porten 
og gaden, der hvert år danner ram-
men om det traditionsrige og drama-
tiske tyreløb, som ofte deler vandene 
mellem begejstrede og forargede. Fra 
Pamplona kører vi mod vores hotel 
ved Tours i Frankrig.

11. og 12. dag: Tyskland – Danmark
Rejsen går forbi Paris og videre til vo-
res overnatningshotel i Tyskland. Her-
fra videre mod Danmark.

Nordspanien
- Baskerlandet og Madrid

Se flere billeder og bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11 61


