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Kraj Basków to jeden z najciekawszych zakątków Hiszpanii kojarzący się z nowoczesną sztuką i architekturą, , wyśmienitymi 
winami oraz najwyższej klasy gastronomią uhonorowaną wieloma gwiazdkami Michelina. Na ulicach Bilbao czy San Sebastian 
budynki wzniesione według współczesnych projektów w pełnej harmonii koegzystują z historycznymi zabytkami. Przez cały 
wyjazd towarzyszyła nam będzie artystka malarka, wykładowca akademicki, Małgorzata Kaczmarska. Pomiędzy wizytami 
w galeriach znajdziemy czas na eksplorację lokalnej gastronomii, gdzie molekularne restauracje mieszają się ze starymi barami, 
w których od stu lat częstują winem i tapasami przygotowanymi według najlepszych tradycyjnych receptur. Aby doświadczyć tej 
fascynującej mieszanki warto się tam wybrać z nami.

Wino, architektura i sztuka 
w Kraju Basków

Termin: 28 kwietnia – 2 maja 2020

Cena: 2750 PLN + 1150 EUR  
+ przelot od 1300 PLN

Wyjazd prowadzi Justyna Korn-Suchocka  
i Małgorzata Kaczmarska

1 dzień Bilbao 
Po porannym przelocie z Warszawy zakwaterujemy się w czterogwiazd-
kowym hotelu położonym we współczesnym centrum Bilbao, nieopodal 
słynnego muzeum Guggenheima oraz krzywego mostu zaprojektowa-
nego przez Santiago Calatravę. Po południu nasze przewodniczki za-
biorą chętnych na pierwszy spacer po współczesnej, artystycznej dziel-
nicy miasta. Wieczorem zjemy wspólną powitalną kolację połączoną 
z degustacją białych win z lokalnych apelacji. Przed kolacją zaprosimy 
do jednego z barów, gdzie skosztujemy najsłynniejsze przekąski w Hi-
szpanii czyli baskijskie pinchos, którym naturalnie towarzyszyć będzie 
kieliszek tylko tu znanego białego wina txakolina.

2 dzień Guggenheim i wino txakolina

Całe przedpołudnie przeznaczymy na najważniejszą artystyczną atrakcję 
regionu czyli zaprojektowane przez Franka Gehry’ego Muzeum Funda-
cji Guggenheimów. Położona nad rzeką nowoczesna dzielnica jest swoistą 
galerią sztuki na świeżym powietrzu. Już sam obity tytanową blachą 
budynek muzeum przypomina gigantyczną rzeźbę, którą otaczają inne 
artystyczne instalacje.
Po południu przejedziemy do winiarni Gorka Izagirre, w której powstają 
słynne biskajskie białe wina – txakolina. Przy winiarni urządzona jest re-
stauracja szczycąca się gwiazdką Michelina. Tu zjemy dziewięciodaniowy 

obiad przygotowany w nowoczesnym stylu gourmet, lecz nawiązujący 
do najstarszych kulinarnych tradycji regionu. 
Po południu kontynuowali będziemy zwiedzanie Bilbao. Poczynając od 
średniowiecznej dzielnicy gotyckiej, przez secesyjne i modernistyczne 
kwartały, aż do współczesnej strefy, której największą dumą jest Azku-
na Zentroa – zaprojektowane przez Philippe’a Starck’a Centrum Społe-
czeństwa i Kultury Współczesnej.
Wieczorem chętni będą mogli wybrać się do słynnej sali koncertowej 
Euskalduna, która zachwyca melomanów z całego świata nie tylko do-
skonałą akustyką, ale przede wszystkim piękną architekturą i wystrojem.

Bilbao – San Sebastian – Rioja Alavesa
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3 dzień Architektura i wina regionu Rioja
Kolejnego dnia wybierzemy się na wyprawę do położonego za Góra-
mi Kantabryjskimi regionu Rioja Alavesa, czyli baskijskiej części apela-
cji słynącej z czerwonych win. Nasi sommelierzy tym razem wybrali wi-
niarnie, które mogą poszczycić się nie tylko doskonałymi winami, ale 
także wyjątkową architekturą. Wyprawę rozpoczniemy się od wizyty, 
degustacji i lunchu w wielopoziomowej Bodegas Baigorri. Następnie prze-
jedziemy przez najważniejszą część regionu, gdzie zobaczymy między 
innymi słynną Bodegas Ysios zaprojektowaną przez Santiago Calatravę. 
Po południu odwiedzimy znaną z futurystycznej architektury winiarnię 
Marqués de Riscal, której projekt wyszedł spod tej samej ręki co muzeum 
Guggenheima. 
Wieczorem w Bilbao będzie czas wolny na indywidualne spacery śred-
niowiecznymi zaułkami historycznej części miasta.

4 dzień San Sebastian i Zatoka Biskajska
Droga do San Sebastian ciągnie się wzdłuż skalistego wybrzeża Zatoki Bi-
skajskiej. Pełna zapierających dech w piersiach widoków trasa zachęci nas 
do zatrzymania się choć na chwilę w jednej z położonych nad samym 
morzem winnic. Degustacji z widokiem na zatokę towarzyszyć będą 
przekąski z ryb i owoców morza, z których słynie cały region. Jadąc dalej 
wzdłuż morza kolejny przystanek zrobimy sobie w położonym z dala od 

turystycznych szlaków parku rzeźb i instalacji autorstwa Eduardo Chillidy, 
z których najsłynniejsze są tak zwane grzebienie wiatru.
Resztę dnia spędzimy w słynnym kurorcie San Sebastian, gdzie można po-
spacerować po nadmorskiej promenadzie i zobaczyć pałac festiwalowy. 
My kroki skierujemy w stronę nowoczesnego kościoła Iesu oraz kolejnej 
niezwykle eleganckiej w swojej architekturze budowli, jaką jest Kursaal 
Auditorium.
Wieczorem, po powrocie do Bilbao udamy się na kolację pożegnalną, 
której towarzyszyć będą hiszpańskie wina z Galicji oraz apelacji Rio-
ja i Ribera del Duero.

5 dzień 
Ostatniego dnia rano udamy się w podróż do Santander, gdzie znajduje 
się lotnisko. Zanim jednak wsiądziemy na pokład samolotu czeka nas 
spotkanie z jeszcze jedną wyjątkową budowlą. Zobaczymy mianowicie 
Centro Botín – położoną nad samym morzem futurystyczną bryłę cen-
trum kongresowego zaprojektowanego przez pochodzącego z Włoch 
architekta Renzo Piano. W okolicach Centro Botín znajdziemy chwilę 
czasu na lunch we własnym zakresie, a następnie wrócimy do Polski.

Gwarantujemy:
Przelot liniami rejsowymi na trasie Warszawa - Bilbao (przelot z 
przesiadkami), przejazdy na miejscu, zakwaterowanie: 4 noclegi 
w pokojach dwuosobowych w ho-telach o standardzie 4* (pokoje 
jednoosobowe za dopłatą 250 EUR), wyżywienie 2 razy dziennie: 
śniadania i obiady lub kolacje (w zależności od programu), wino do 
obiadów/kolacji w ilości ok. ½ butelki na osobę, wizyty i degustacje 
zgodnie z programem, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
zwiedzanie Muzeum Guggenheima, zwiedzanie Azkuna Zen-troa 
Alhóndiga, przejazd nad morze, by zobaczyć słynną rzeźbę Eduardo 
Chillidy El peine del viento, kolację pożegnalną w restauracji Porrue 
z winami z Bodegas Ramón Bilbao, opiekę pilota-specjalisty winiarskiego, 
opiekę pilota-specjalisty od sztuki podczas całej wycieczki, ubezpieczenie 
KL, NNW i bagaż.
Dodatkowo płatne: posiłki, napoje oraz świadczenia niewymienione 
w ofercie, pokój jednoosobowy – 250 EUR, ewentualne dodatkowe bilety 
wstępu do obiektów innych niż zaplanowane na trasie wycieczki, 
zwycza-jowe napiwki ok. 30 EUR/os.

Fot. Hotel Marqués de Riscal
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