BILBAO JA SAN SEBASTIAN TAIDETTA JA KULTTUURIN JUHLAA!
KANKAANPÄÄN TAIDEYHDISTYS RY 15–18.10 2015

Bilbao on noussut jälkiteollisen Euroopan merkittävimmäksi kohteeksi. Sen nousu Euroopan
saasteisimmasta teollisuuskaupungista viihtyisäksi kulttuurikaupungiksi on esimerkki, josta monet
haaveileivat. Guggenheimin museo oli kulttuuritapaus, joka houkutti kaupunkiin muutakin. Palacioksen
suunnittelema konserttitalo on omaa luokkaansa. Myös vanhan Taidemuseon laajennustyöt saivat uutta
puhtia kasvavista matkailijamääristä. Kaupunki on ihastuttava sekoitus uutta ja vanhaa. Sillä myös 1300luvulla perustettu vanha keskusta on pessyt kasvojaan kaupunkiuudistuksen myötä. San Sebastianin
rannikkokaupunki on koko Euroopan tunnetuimpia gastronomian kehtoja. Kaupungissa on enemmän
Michelin tähditettyjä ravintola kuin yhdessäkään Euroopan muussa kaupungissa ja myös Euroopassa eniten
baareja ja gastronomisia kerhoja väestölukuun nähden.
1. Päivä Saapuminen Lufthansan lennolla Bilbaoon. Kentällä vastassa FT Liisa Väisänen. Teemme heti
saavuttuamme kaupunkikierroksen sekä linja-autolla, että vanhan kaupungin osuuden jalkaisin. Kierros
kestää noin 3 tuntia ja sen aikana saamme loistavan kuvan Bilbaon kaupungin uudesta ilmeestä: näemme
Cesar Pellin mahtavan tornin sekä Musiikkitalon ja Sir Norman Fosterin suunnittelemat metroasemien
sisäänkäynnit. Majoittuminen Bilbaon keskustan kolmen tähden hotelliin. Yhteinen illallinen vanhassa
kaupungissa.
2. Päivä. Kävelemme Guggenheimin museoon, jossa teemme kierroksen. Guggenheimin museossa sisällä
opastaminen on kielletty. Museoon johdattavan selostuksen ja yhteisen kierroksen teemme
sisääntulokerroksessa alahallin näyttelysalissa. Yhteisen lounaan jälkeen jatkamme tutustumalla Bilbaon
Taidemuseoon. Sen kokoelmat ovat todella kattavat. Kuljemme klassisen taiteen kautta aina modernin
taiteen mestareihin sekä nykytaiteeseen.
3. Päivä teemme päiväretken Gernikan kaupungin kautta San Sebastianiin. Gernikassa pohdimme
baskimaan kohtaloa käymällä heidän parlamenttitalossaan. Gernikassa on suuri kopio Picasson Guernica
teoksesta tehtynä laatoille muistuttaen Francon ajan diktatuurista alueella. Vierailun jälkeen jatkamme
matkaamme kohden San Sebastianin ihastuttavaa rannikkokaupunkia. Ensimmäiseksi lounastamme San
Sebastianissa, joka on erityisen kuulu gastronomiastaan. San Sebastianissa näemme baskimaan
taiteilijoista suurimman Eduardo Chillidan tilataideteoksen Tuulen kampa sekä tutustumme jalkaisin San
Sebastianin historialliseen keskustaan. Paluu Bilbaoon myöhään illansuussa.
4. Päivä. Lentoaikataulut sitoumuksetta. Lento Lufthansan reittilennolla Suomeen.
07:15 to Helsinki-Vantaa, Helsinki (Suomi) LH855
09:10 to Frankfurt International, Frankfurt (Saksa)
10:20 to Frankfurt International, Frankfurt (Saksa) LH1142
12:30 to Bilbao, Bilbao (Espanja)
06:50 su Bilbao, Bilbao (Espanja) LH1147
09:05 su Frankfurt International, Frankfurt (Saksa)
09:50 su Frankfurt International, Frankfurt (Saksa) LH848
13:15 su Helsinki-Vantaa, Helsinki (Suomi)

Hinta sisältää kaikki mainitut palvelut ja ruokailut ohjelman mukaisesti sekä majoittumisen Bilbaon
keskustassa koko ajan kolmen tähden hotellissa.
Matkan hinta kahden hengen huoneessa 960 :Yhden hengen huoneenlisä koko ajalta 100 :Hinnat voimassa vähintään 30:lle maksavalle matkustajalle.
Ilmoittautujien nimet viimeistään 1.12.2014. Ilmoittautuminen vahvistetaan ja paikka varataan
maksamalla ilmoittautumismaksu 350:- per henkilö, jonka jälkeen ilmoittautuminen on sitova.
Matkan loppumaksu erääntyy 6 viikkoa ennen matkaa.

PERUUTUSEHDOT
LENNOT SITOUMUKSETTA:
Yksittäiset peruutukset ryhmässä:
Palautamme yksittäisistä peruutuksista seuraavasti aina ottaen huomioon sen, että
ryhmässä pitää peruutusten jälkeenkin olla niin monta maksavaa matkustajaa, että
tarjousta tehtäessä annettu hinta voidaan taata.







Matkan voi peruuttaa toimistokuluilla (100 €/henkilö) viimeistään 10 viikkoa ennen
matkaa. Lentokulut sekä varatut museoliput peritään täysimääräisinä. Siksi suosittelen
peruutusturvavakuutusta.
10–6 viikkoa ennen matkaa perimme 35 % matkan hinnasta sekä toimistokulut 100 €.
6–3 viikkoa ennen matkaa perimme 50 % matkan hinnasta sekä toimistokulut 100 €.
3 viikkoa – 3 vuorokautta ennen matkaa tehdyistä peruutuksista perimme 75 % matkan
hinnasta sekä toimistokulut 100 €.
Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ei makseta palautusta.

Lennot ja museoliput: peruutuksista/muutoksista perimme 100 % lentolipun ja museolippujen
hinnasta sillä lentoyhtiöt ja museot eivät hyvitä mitään lentojen hinnoista edes
sairastapauksissa. Tämä tarkoittaa, että hinnasta 595 euroa menetetään aina peruuttaessa, sillä
lennot ja liput varataan heti ilmoittautumisen jälkeen. Sen lisäksi menetetään summa edellisen
taulukon mukaan. Siispä peruutusturvavakuutus on ehdottoman välttämätön.
Matkan vastuullinen matkanjärjestäjä: TMI Liisa Väisänen, vakuutusnumero: Navale 0982114Y.

