
 

Chaîne des Rôtisseurs
BAILLIAGE DE VESTFOLD

Invitasjon

Vintur til Spania
28. september - 1. okt  2023

I samarbeid med Britt Jeppsson gleder vi oss i Chaine de Vestold til å kunne invitere våre
medlemmer til Spania i september.  Avreise fra Torp torsdag 28. september med retur 1.
oktober.   Vi flyr til Madrid og returnerer til Torp fra Bilbao.  Britt har satt sammen en
begivenhetsrik tur med mye mat, mye vin og tilhørende kulturelle besøk.  Programmet blir
som følger:

TORSDAG 28. september

- KLM fra Torp til Madrid via Amsterdam kl. 06.20-12.15
- Transport fra Barajas flyplass til hotellet
- Check-in hotel Ibis Prado, tilhørende Bodega Herencia Remondo
- Spasertur via Plaza Santa Ana til Casa del Abuelo. Vinsmaking og tapaslunsj kl. 14.00.
- Ettermiddag fri til shopping og museumsbesøk
- Spasertur gjennom gamlebyen kl. 19.00 til BOTIN, verdens eldste restaurant. Middag kl.
19.30
Pattegris, husets spesialitet. Besøk i den underjordiske bodegaen
- Spasertur tilbake til hotellet. Flamenco eller jazz? (Ikke inkl.) Overnatting

FREDAG 29. september

- Avreise med buss etter frokost kl. 09.00- Madrid-Covarrubias, ca. 2 timer 15 min
- Kaffestopp underveis på «Las Casitas» en Boceguilla
- Stopp ved St.Olavs kapellet utenfor landsbyen
- Check-in på hotel Covarrubias
- Aperitiff på terrassen
- Lunsj på Casa Galin kl. 14.00- «verdens beste» helstekte dielam med viner fra
Denominación
Arlanza
- Besøk i La Colegiata og museet. Her oppbevares deler av Prinsesse Kristina af Tunsbergs
kledsel, de eldst bevarte stoffrester i Europa utenfor Norge
- Vinsmaking og småretter i byens bodega Hermandad de San Olav. Presentasjon av
Arlanzavinene kl. 20.30
- Overnatting

LØRDAG 30. september

- Frokost på hotel Covarrubias
- Avreise kl. 10.00 med buss mot La Rioja (1 t.50 min.)
- Eksklusivt besøk med omvisning på Bodega Marqués de Vargas i Logroño kl. 12.00
- Vinsmaking og tapas
- Check-in på familiens Palacio de Marqués de Vargas, « Casalareina», et palass med 10
dobbeltrom, leiligheter og to hovmestere
- Tapastur i Nord-Spanias mest kjente tapasgate, Calle Laurel i Logroño, (ikke inkl. i prisen)
- Ettermiddag i Palasset og mulighet for avnytelse av dets svømmebasseng
- Spasertur til La Vieja Bodega, middag kl. 20.00
- Overnatting i Palasset

SØNDAG 1. oktober

- Avreise med buss etter frokost kl. 10.30 (ca. 10 min.)
- Besøk på Bodega Marqués de Riscal 11.00-12.00, vinsmaking og tapas
- Buss videre ca. 1t 20 min. til Bilbao
- Besøk på Guggenheim museet (guidet tur 1 time) fra kl. 13.30-14.30
- Avreise til flyplassen
- KLM kl. 17.10- 23.35 - Bilbao-Amsterdam-Torp

« FIN DE VIAJE»

 

Prisen er foreløpig satt til 16.900,- pr. person(kommer et lite tillegg for
enkeltrom)men på grunn av flybilletter er dette ikke helt spikret.  Påmelding er
derfor ikke bindende før vi vi setter en sluttstrek for påmeldingene og kan få

bekreftet prisen.

 

 Jeg har satt en påmeldingsfrist på 1. april.  Vet det er kort tid til, men siden
september/oktober er høysesong i Spania. må vi gjøre dette for å kunne få

booket alt.

 

Påmelding som vanlig på følgende link  RegistrerRegistrer  men vent med

betaling til dere får beskjed om det :-)

 

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://medlem.chaine.no/arrangement/371/registration
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