
                

Costa Alegren keväinen lukijamatka  
BASKIMAAN PARHAAT 23.3.-26.3.2023    3 yötä, 4 päivää   
BILBAO, SAN SEBASTIAN, GUERNICA, LA RIOJA 

 
Guggenheim museo 

Biskajanlahden loisteliaat rantamaisemat, Ranskan ja Espanjan välissä kulkeva 450 km pituinen Pyreneiden 
vuorijono, joka liittää toisiinsa mitä erilaisempia maakuntia ja kieliä, antavat puitteet todella mielenkiintoiselle 
kiertomatkalle.  Baskimaa on innoittanut useita taiteilijoita ja arkkitehtejä. Ja sen ymmärtää, kun matkustaa 
paikan päälle ihmettelemään monipuolista kulttuuri- ja luonnonmaisemaa. Sulassa sovussa lomittuvat vuorijonot 
lammaspaimenineen ja modernit kaupungit, jotka edustavat teknologian huippua koko maassa.  
 
Baskimaa on myös Espanjan tunnettua gourmet aluetta.   
Baskimaan keittiö ja ruokakulttuuri on Espanjassa ja myös maailmanlaajuisesti  
korkealle arvostettu ja tunnettu. Kaikkialla Espanjassa suositellaan Baskimaan ruokia,  
jos haluaa jotain todella hyvää. San Sebastianin kaupungissa on väkilukuun suhteutettuna  
eniten Michelin-tähdellä palkittuja ravintoloita koko maailmassa. 

           
   
Espanjan puoleisessa Baskimaassa tutustumme kulttuurimatkailjoiden suosikkikohteeksi nousseeseen Bilbaoon, 
”Guggenheimin kaupunkiin”. Sen monet mielenkiintoiset kasvot sekä Bilbaon ja Baskimaan uuden arkkitehtuurin 
helmi, Guggenheimin museo, tarjoavat paljon nähtävää ja koettavaa. Vierailemme myös kauniissa rantakaupungissa 
San Sebastianissa, joka oli aateliston ja kuninkaallisten suosima kesänviettokohde.  
Yhden retkipäivän vietämme La Riojan viinialueella. Matkan lopuksi vierailemme vielä Guernicassa, rauhan symbolin 
kaupungissa. Kaupunki on tullut tunnetuksi maailmalaajuisesti osittain Pablo Picasson tunnetun samanimisen 
maalauksen ”Guernica” johdosta. 



 
Alustava matkaohjelma 

23.3. Torstai Bilbao  
Bussikuljetus Torreviejasta Alicanteen, josta lentomme Bilbaoon lähtee.  
Monilta matkoilta tuttu asiantuntijaoppaamme Erkki Gerovoi, odottaa meitä Bilbaon lentoasemalla.  
Lentoasemalla nousemme bussiin. Ajamme ensin meren äärelle ihailemaan hienoa Gustaf Eiffelin suunnittelemaa 
Transbordador -siltaa ja juomaan aamukahvit. Sillan vieressä on valittavana kivoja kahviloita ulkoterasseineen, joissa 
voimme nauttia aamukahvimme kiireettömästi.  

       
Aamukahvin jälkeen aloitamme kaupunkiin tutustumisen kiertoajelulla. Suuntaamme Bilbaon keskustaan, jossa 
saamme ihailla kaupungin modernin arkkitehtuurin helmiä. Näemme muun muassa toukokuussa 2010 avatun 
Alhóndigan kulttuuri- ja vapaa-ajankeskuksen. Kokonaisen korttelin kokoinen tehdasrakennus oli tyhjillään vuodesta 
1977. Nyt viisikerroksisessa kompleksissa on muun muassa kirjasto, elokuvateattereita, näyttelytiloja, teatteri ja 
ravintoloita.  
 

Modernista keskustasta jatkamme Bilbaon Casco Viejoon eli vanhaan kaupunkiin, johon tutustumme jalkaisin. Casco 
Viejo on pieni elävä osa kaupunkia. Sen sydän on kaarikäytävien reunustama Plaza Nueva-aukio, jossa voi nauttia 
pintxoja, kierrellä markkinakojuja tai vain katsella kaupungin elämänmenoa. Bilbaon vanhasta osasta löytyvät myös 
kaupungin seitsemän alkuperäistä katua, las siete calles, sekä Santiagon katedraali.  

       
Kierroksen päätteeksi yhteinen lounas, Café Bar Bilbaossa, joka jakaa yli vuosisadan historian itse  
Bilbaon kaupungin kanssa. Lounaan jälkeen jatkamme bussilla hotelliin. 
Huoneiden jaon jälkeen pidämme hyvin ansaitun ”siestan” toipuaksemme varhaisesta herätyksestä.  
 
Siestan jälkeen lähdemme yhdessä tutustumaan Guggenheim museoon. 
Espanjan suurimpiin satamakaupunkeihin lukeutuva Bilbao on tullut tunnetuksi ennen kaikkea vuonna 1997 avatusta 
Guggenheim-museosta. Frank O. Gehryn suunnittelema museo on omistettu 1900-luvun taiteelle. Titaanista ja lasista 
rakennettu monumentti on jo rakennuksena mielenkiintoinen, Bilbaon ja Baskimaan uuden arkkitehtuurin helmi.  
 

Kierros aloitetaan museon ulkopuolella olevista taideteoksista, jonka jälkeen siirrytään sisäpuolelle ihailemaan 
rakennuksen arkkitehtuuria sekä pysyvän ja vaihtuvien näyttelyiden teoksia. Museon sisällä vierailemme omaan 
tahtiin. Museokierroksen jälkeen palaamme hotellille omin päin (900 m). 
 
Yöpyminen hotellissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.3. Perjantai  San Sebastian 

      
Aamiainen hotellissa 
Päivän ohjelmassa kokopäiväretki kohteena San Sebastian. 
Matkalla San Sebastianiin teemme vierailun Chillida Lekun ulkoilmamuseoon. Museo koostuu valtavasta, 13 hehtaarin 
puisto- ja metsäalueesta sekä 1500-luvulta peräisin olevasta tyypillisestä baskityylisestä maalaiskartanosta. 
Kokonaisuus on omistettu 1920-luvulla San Sebastianissa syntyneen kuvanveistäjä Eduardo Chillidan veistosten 
näyttämöksi. Chillidaa pidetään eräänä 1900-luvun jälkipuoliskon merkittävimmistä espanjalaisista kuvanveistäjistä. 

    
Chillida Lekun ulkoilmamuseo 
 

Museovierailun jälkeen matkamme jatkuu kohti San Sebastiania, joka oli aateliston ja kuninkaallisten suosima 
kesänviettokohde. Muun muassa kuningattaret Maria Cristina, Victoria Eugenia ja kuningas Alfonso XIII sekä Alban 
herttuatar viettivät täällä kesiä. Tältä ajalta on peräisin vieläkin havaittava kaupungin aristokraattinen ilmapiiri.  
San Sebastianissa teemme kävelykierroksen Vanhassa kaupungissa. San Sebastiánin vanhan kaupungin, parte viejan, 
kujilta löytyy mm. kymmenittäin pieniä kuppiloita, joiden baaritiskit notkuvat pintxoista. 

       
Caserío Goikola Lastur juustotila  
 

Päivän aikana tutustumme mahdollisuuksien mukaan myös mielenkiintoiseen Caserío Goikola Lastur juustotilaaan, 
joka tuottaa laadukasta Idiazabal-juustoa. Vierailulla saamme tutustua lisäksi villan tuotantoon. Päivän aikana 
pidämme lounastauon.  Illaksi palaamme hotellimme Bilbaossa 
 
Illalla mahdollisuus osallistua lisämaksusta Pintxo-kierrokseen.  

      
Pintxot ovat baskien vastine espanjalaisten tapaksille. Tarjottimilta voi valita haluamansa herkkupalat omin käsin. 
Nämä pienet erilaiset naposteltavat tarjoavat suuria makuelämyksiä. Yhdessä kuppilassa viihdytään yleensä 1-2 
Pintxon verran. 
 
 
 
 
 



25.3. Lauantai   La Riojan viinialue                    

       
Rioja       viinikellari                                 Frank O. Gehryn suunnittelema hotellirakennus 
 

Aamiaisen jälkeen lähdemme kokopäiväretkelle Baskimaan eteläosassa sijaitsevaan Alavan maakuntaan, joka kuuluu 
osana kuuluisaan La Riojan Viinialueeseen. 
Espanjan viineistä puhuttaessa tulee lähes poikkeuksetta ensiksi mieleen La Rioja, joka sekä laatunsa että tuotantonsa 
ansiosta on jo pitkään ollut Espanjan ehkä tärkein viinialue.  
Alueen silmänkantamattomiin jatkuvat viiniviljelmät, keskiaikaiset kylät monumentaalisine kirkkoineen ja 
luostareineen, joissa alueen vuosisatojen vanha historia elää, antavat puitteet mielenkiintoiselle päiväretkelle 
viinialueen halki. Päivän aikana vierailemme Vivancon viinimuseossa, joka on valittu maailman parhaimmaksi 
viinimuseoksi sekä kuuluisassa Bodegas Marques De Riscal viinitilalla. Marqués de Riscal on yksi Riojan alueen 
vanhimmista ja tunnetuimmista viinitiloista. Tilan viinejä markkinoidaan yli 110 maassa. 
Marqués de Riscal bodegassa meille tarjoillaan 3 viinilajin maistelu chorizo- ja salchichón-alkupalan kera. 
 
Yrityksen perusti Elciegossa vuonna 1858 Guillermo Hurtado de Mendozan (Marqués de Riscal) ja se toimii edelleen 
perheyrityksenä. Vuonna 2006 Marqués de Riscal vihki Frank O. Gehryn suunnitteleman uuden rakennuksen Elciegon 
viinikaupungissa. Rakennuksessa toimii hotelli, kylpylä ja kaksi ravintola. Vuonna 2011 vanha viinitila restauroitiin. 
Juuri tässä viinikellarissa valmistuvat nykyisin korkeimman Marqués de Risc -sarjan viinit. 
Laguardiaan, Baskimaan La Riojan pääkaupunkiin tutustumme kävelykierroksella. Päivän aikana omatoiminen lounas. 
Illaksi palaamme hotellimme Bilbaossa. Yöpyminen hotellissa. 
 
26.3  Sunnuntai  Guernica  

       
   Guernican tammi               ”Guernica”    Museo de Paz 

Aamiainen hotellissa  
Huoneiden luovutuksen jälkeen teemme retken rauhaa symboloivaan Guernican pikkukaupunkiin. Kaupunki on 
baskeille merkittävä kulttuurillinen ja historiallinen keskus. 
Tutustumme Guerncan hallintorakennukseen, sen upeisiin lasimaalauksiin ja Guernica-puuhun, vanhaan tammeen, 
joka on Baskimaan symboli. Näemme myös Pablo Picasson kuuluisan ”Guernica”-maalauksen kopion, joka kertoo 
kaupunkiin tehdystä natsien pommituksesta Espanjan sisällissodan aikana. 
  

Ennen lentokentälle lähtöä pidämme lounastauon. 

Torreviejaan saavunme monta elämystä ja kokemusta rikkaampana.  

Nyt on kuvien ja muistojen aika! 

Vuoling lennot 
23.3.2023 Alicante-Bilbao 07:00-08:20 
26.3.2023 Bilbao-Alicante 17:35-18:55 
 
BussikuljetuksetTorrevieja-Alicanten lentokenttä-Torrevieja 
 
Majoitus:   
Bilbao:  Hotel Conde Duque ***  www.bestwesternhotelcondeduque.com  
Hotelli sijaitsee Nervion joen rannalla, hotellilta kävelyetäisyys Guggenheimiiin, vanhaan kaupunkiin  ja moderniin 
liikekeskustaan.  



Matkan hinta jaetussa 2 hengen huoneessa 798 €/hlö * 
Yhden hengen huoneen lisämaksu + 96 € 
 
Hintaan sisältyy: 
* Lennot Alicante-Bilbao-Alicante 
* Kuljetukset tilausajobussilla matkaohjelman mukaan 
* Bussin verot ja tullit 
* Majoitus 3 yötä  Hotel Conde Duque ***   
* Hotelliaamiaiset päivittäin 
* Retket ja vierailut opastuksineen matkaohjelman mukaan 
   Vierailut:  Guggenheim museo,  Vivancon Viinimuseo, Marques de Riscval viinitila, 3 viinin maistiaiset  
*  Kaksi yhteistä lounasta  
*  suomenkielisen asiantuntijaoppaan Erkki Gerovoin palvelut  
* SoileToursin edustajan palvelut koko matkan ajan 
* Costa Alergre lehti 1 kpl 
* Arvonlisävero 
 
Lisämaksusta mahdollisuus osallistua Pintxo-kierrokseen. 
 
Matkan hinta edellyttää min.25 lähtijää.  
ns. lähtökirje lähetetään kotiin noin 3 viikkoa ennen matkan alkua.  
Matkaehdot tulevat varausvahvistuksen liitteenä.  
Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden itsellään mahdollisiin ohjelma/aikataulumuutoksiin  
mikäli tilanne niin vaatii.  
 
Toimithan pian, sillä paikkoja rajoitetusti, paikat vahvistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Kysy tarvittaessa lentoja myös Suomesta lähtien. 
 
Tiedustelut ja varaukset: 
Matkan vastuullinen matkanjärjestäjä SoileTours Oy Ltd.  
puhelin:  +358 40 5568084  Soile Nordstrom-Sahlberg   soilen@soiletours.com 
www.soiletours.com  on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä, 
Rekisteritunnus KKV 3725/00/MjMvU  Small 24955 
 
 


