10 dagen Spaans Baskenland en Cantabrië
Dit minder bekende en vooral groene stukje Spanje zal u zeker kunnen bekoren. Een mooie
natuurreis met prachtige culturele bezienswaardigheden.

Dag 1: België-Bayonne

De Scheldevallei autocar met professionele toerismechauffeur (en gids) halen u op in uw gemeente.
We rijden via de Franse snelwegen naar de omgeving van Bayonne voor het avondmaal en
overnachting.

Dag 2: Bayonne – Santander

Na het ontbijt rijden we naar Cantabrië en bezoeken er het lieflijke Santillana del Mar. Het hele dorp
ademt nog de middeleeuwen uit. We worden even teruggekatapulteerd in de tijd tijdens een
wandeling in het centrum.
Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel in de omgeving van Santander.

Dag 3: Santander – Picos de Europa - Santander

Na een heerlijk ontbijt wacht de majestueuze bergwereld van Picos de Europa ons op.
Indrukwekkende bergtoppen afgewisseld met diepe kloven domineren het landschap. Dit levert
unieke vergezichten op overgoten door een prachtige fauna en flora. We rijden door de 19 km
lange kloof Desfiladero Hermida. In de loop van de voormiddag brengen we nog een bezoekje aan
het klooster van Santo Toribio de Liebana met een bijzonder relikwie nl. een stukje van het kruis van
Christus. Na het middagmaal naar Fuente Dé waar we met de kabelbaan (facultatief) naar een
hoogte van 2600m stijgen voor een fantastisch uitzicht over de omgeving.
Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel.

Dag 4: Santander – Comillas – San Vincente de la Barquera – Barcena Mayor Santander

Vandaag starten we de dag in het kustdorpje Comillas, gekend voor El Capricho. Een prachtig
herenhuis van Gaudi. We houden even halt in het kleine vissersplaatsje San Vincente de la Barquera
en ontdekken ten slotte het eeuwenoude dorp Barcena Mayor, met zijn typische huizen en oude
wasplaats, gelegen in het natuurpark van Saja Besaya.
Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel.
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Dag 5: Santander – Bilbao - Santander

We brengen de ganse dag door in Bilbao, waar moderne cultuur overgoten wordt met een vleugje
eeuwenoude sfeer. We bezoeken het oude centrum met smalle straatjes en gezellige pleintjes, de
kathedraal en de overdekte markt Mercado de la Ribera.
Na het middagmaal zakken we af naar het Guggenheim museum, één van de belangrijkste musea
voor moderne kunst. Een ander pareltje in de stad is de Zubizuru-brug, een voetgangersbrug over de
Nervion, van de wereldberoemde architect Santiago Calatrava die ook het nieuwe TGV station van
Luik ontwierp.
Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel.

Dag 6: Santander

We genieten van een vrije voormiddag in ons verblijfshotel. Na het middagmaal bezoeken we
Santander, hoofdstad van Cantabrië. De charme van deze badstad komt tot uiting in de mooie
boulevards, de prachtige kathedraal, de gezellige vissershaven, het strand en het park van
Magdalena met het koninklijk paleis (bezoek met toeristisch treintje). Avondmaal en overnachting.

Dag 7: Santander – San Sebastian - Bordeaux

In de voormiddag brengen we nog een bezoek aan San Sebastian voor een panoramische rondrit tot
op de Monte Igueldo en een wandeling in het oude centrum en langs de prachtige baai waaraan het
gelegen is. We eindigen hier met een middagmaal in een typische sideria waar we genieten van een
heerlijke maaltijd vergezeld van cider en wijn. Daarna verder via Bayonne naar Bordeaux voor
avondmaal en overnachting.

Dag 10: Bordeaux - België

We vatten de terugreis aan via de Franse snelwegen. Thuiskomst in de avond.

Opmerking:
Volgorde van programma kan gewijzigd worden. Dit is slechts een voorstel. We hebben nog honderden
andere ideeën. Vraag ons gerust een offerte op maat, aangepast aan uw wensen.
Meer informatie en reservaties:
Reizen Scheldevallei NV • Fietelstraat 129 • 9700 Oudenaarde-Eine • Tel. 055 31 12 40 • info@scheldevallei.be
A1831
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