Program Pilgrimsvandring 16-23 oktober 2021

Pilgrimsvandring på Norra Kustleden i 8 dagar! Vi axplockar de vackraste etapperna mellan
San Sebastián och Santander!
Privata guider, buss och transfers med mysiga boenden och de flesta måltider inkluderade!
Dag 1 Många anser att San Sebastian är Spaniens vackraste stad och här finns en tydlig jetsetprägel med rikt nattliv under sommarmånaderna. Strövtåg på kvällen och på förmiddagen dagen
därpå. Egen tid för rekommenderad pintxosrunda! Förslag vandringsrutter i stan. ( Pintxos är
som mindre spanska tapas)
Hotell C7 och Pension del Mar i San Sebastián
Dag 2 (Frukost, Middag) Vi tar oss från San Sebastian till Zarautz. En grupp vandrar ca 22 km
över Orio till Zarautz och en grupp vandrar till Igueldo ca. 5 km. Därifrån blir det transport till
Zarautz.
Vandringen inleds på pilgrimsleden som passerar Gamla stán och klättrar upp på Monte Igueldo
och passerar fiskebyn Orio på väg mot Baskiens belle epoque ort- Zarautz, känd för att ha
Baskiens längsta strand.
Hotell Txiki Polit i Zarautz
Dag 3 (F,M) Vi tar oss från Zarautz till Zumaja. Vandring ca 10 km.
Vi vandrar mot fiskebyn Getaria för att sedan fortsätta mot nästa kustby som är Zumaia.
Zumaia hotela
Alai Auzategia Auzoa, 12 bis, 20750 Zumaia, Gipuzkoa
Teléfono: 943 14 34 41
Dag 4 (F,M) Resan tar oss vidare till vackra Kantabrien med gröna dalar, lite högre berg i
inlandet och längre stränder. Mindre känt än Baskien men lika imponerande och berusande
vackert.
HOSTERIA VILLA DE CASTRO eller Pensión JADE i Castro Urdiales

Dag 5 (F,L,M) Vi tar oss från Castro Urdiales till Islares ca. 9 km Islares ligger dramatiskt med
höga berget Monte Candina med en gamkoloni som svävar högt ovan oss. Omgivningen gör
platsen till en vacker pittoresk liten kustort.
Hotel Arenillas i Islares
Dag 6 (F,M) Idag fortsätter vandringen längs den gröna Camino Norte. Lansdkapet börjar plana
ut lite efter Liendo och stränderna blir längre och längre, som t.ex. den i Laredo. Kustbyn som
fransmännen gjorde till deras turistby under det expanderande 60-talet. Men en mysig
gammal by finns kvar att uppleva!
Hotel Cosmopol i Laredo

Dag 7 (F,L) Vi tar oss från Laredo till Santander Hela gruppen transporteras från Laredo till
Güemes. Därifrån vandrar vi 17 km till Somo. Tar båten från Somo till Santander. På kvällen blir
det strövtåg på stan.
Hostal la Mexicana i Santander
Dag 8(F) Transfer till flyg!

Hans Eguinoa
+34647728361
info@bonitonorte.com hans@bonitonorte.com

Inkluderat i priset: Flyg med Lufthansa t/r Alla transfers (en del i linjebuss), 7 övernattningar
del i dubbelrum, 5 middagar, 2 luncher, 7 frukost, kartor och beskrivningar, baggagetransport.
Tid: 16-23 oktober
Pris : Inklusive flyg med Lufthansa med byte i München
14 - 17 personer 1.150,00€ (Anmälningsavgift á 450,00 € slutbetalning 700,00 €)
ENKELRUMSTILLÄGG 190,00 €
Cancellations, Amendments and Refunds Bonito Norte Viajes
Cancellation due to severe sickness, illness, death of close family or catastrophic events at home such as fire, flooding or else:
Total refund of the whole Price.
Cancellation due to other reasons
Cancellations up to 7 days tour starting date, 75% refund
Cancellation from 6 days to 48 hours prior to tour start date, 50% refund
Cancellation of tour start date prior to 48h, non-refundable
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