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Praktiske oplysninger
Pris pr. deltager i delt dobbeltværelse: kr. 10.450,- 
Tillæg for enkeltværelse: kr. 1.850,-

Inkluderet i prisen: 
• Fly, skatter og afgifter samt bagage.
• Fem nætter på centralt placerede 3- og 4-stjernede hoteller.
• 4 dage med halvpension og 1 dag med fuldpension med udsøgte måltider inkl. drikkevarer  

(lørdag: aftensmad; søndag: morgenmad og frokost; mandag: morgenmad og frokost; tirsdag:  
morgenmad, frokost; onsdag: morgenmad, frokost og aftensmad; torsdag: morgenmad).

• Entréer og guider til alle steder vi besøger.
• Bus- og togtransport i Spanien.
• Bustransport Aarhus-Billund t/r.

Tilmeldingen åbner d. 30. oktober 2021
Kun telefonisk tilmelding på 8612 2955, eller tilmelding ved fremmøde i FOF Butikken, H.H. Seedorffs Stræde 7, 
8000 Aarhus C. 
FOF Butikken har åbent mandag-fredag kl. 10-15 samt torsdag kl. 10-16.30.

Husk at oplyse, hvem du evt. skal dele værelse med. Delt dobbeltværelse er kun muligt,
hvis du selv på forhånd har truffet aftale om, hvem du skal dele værelse med.

Betalingsfrist d. 1. februar 2022
Depositum på kr. 2.000,- betales senest 8 dage efter tilmelding. 
Det resterende beløb betales d. 1. februar 2022.

Framelding:
Framelding er mulig frem til d. 1. februar 2022. Herefter kun muligt, hvis rejsen kan afsættes til anden side.  
Det indbetalte depositum refunderes ikke ved framelding.

Afbestillingsforsikring: 
Vi anbefaler, at du undersøger dækningen ved afbestilling via din egen forsikring.
Hvis du ikke har en afbestillingsforsikring igennem din nuværende forsikring, anbefaler vi, at du tegner en  
afbestillingsforsikring i forbindelse med tilmelding til rejsen. 

Hotel-adresser: 
Hotel Barceló Bilbao Nervión, Campo De Volantin 11, 48007 Bilbao
Hotel Ganivet. C/ Toledo 111 - 113, 28005 Madrid

Praktisk:
Husk pas og det blå sygesikringsbevis.
Bemærk venligst: Deltagelse forudsætter, at du er godt gående.

Yderligere information om rejsen:  
Kontakt Granada Kulturrejser på tlf. 8689 3191 eller send en mail til kulturrejser@granada.dk
 
Vi tager forbehold for eventuelle rettelser i programmet for turen.
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Kulturrejse til Bilbao og Madrid
– Kunst, arkitektur og gastronomi

30. april-5. maj 2022

Tag med FOF Aarhus og Granada Kulturrejser til Bilbao og Madrid, hvor vi skal opleve kunst,  
historiske bygninger, moderne arkitektur og spansk gastronomi. Rejsen indledes med et par 
dage i Bilbao, hvor vi skal besøge det fantastiske Guggenheim Museum samt de små gamle gader 
i kvarteret ”7 Calles” og smage på de delikate baskiske tapas kaldet ”pintxos”. Herefter kører vi 
med hurtigtog til Madrid, hvor vi de følgende dage skal opleve kunstmuseerne El Prado og Reina 
Sofía, moderne arkitektur, katedralen og det smukke Goya kapel. 
Vi håber du har lyst til at komme med på et kunstnerisk og gastronomisk eventyr i Spanien!

Rejseledere:
Christian Egander Skov, ph.d. i historie og kulturmedarbejder ved FOF Aarhus. 
Henrik Kidmose, cand. mag. samt tidligere højskoleforstander og -lærer. Henrik er indehaver af Granada 
Kulturrejser, der gennem mere end 20 år har arrangeret rejser, især til Spanien.

Teknisk arrangør: Granada Kulturrejser, medlem af Rejsegarantifonden, nr. 1992.
 

Foredrag og infomøde om rejsen
Foredrag med indehaver af Granada Kulturrejser, Henrik Kidmose (foredraget er inkl. i prisen). 
Henrik Kidmose vil vise billeder fra Bilbao, Madrid og de steder, vi kan glæde os til at opleve, samt oplyse 
om rejsens praktiske informationer. 
 
Tirsdag d. 19/4 kl. 19.00-20.00. Solsalen, Ingerslevs Boulevard 3, 8000 Aarhus C.
     

Program

Lørdag d. 30. april   
Kl. 07.45: Afgang med bus fra p-pladsen ved Musikhuset i Aarhus mod Billund lufthavn. 
Kl. 11.00: Afgang fra Billund lufthavn mod Bilbao. Mellemlanding i Frankfurt. Flyselskab: Lufthansa.
Kl. 18.30: Ankomst til Bilbao. Vi kører til hotellet Barceló Bilbao Nervión, der ligger centralt placeret i Bilbao. 
Efter indkvarteringen går vi ned til floden Nervión og fortsætter til centrum, hvor vi spiser sammen og får  
det første indtryk af det raffinerede baskiske køkken.

Søndag d. 1. maj 
Efter morgenmaden går vi langs floden til det fantastiske Guggenheim Museum. Her får vi en grundig  
rundvisning af én af deres meget kompetente guider. Herefter bliver der god tid til at opleve museet på egen 
hånd, inden vi samles til fælles frokost på lokal restaurant.
Om eftermiddagen går vi en fælles byrundtur og oplever både den ældste del af byen og 1800-tals Bilbao.  
Aftensmad på egen hånd. 

Mandag d. 2. maj
 
Dagen indledes med et guidet besøg på Bilbaos kunstmuseum. Her er en flot samling af især spansk kunst 
fra 1200-tallet til i dag. 
Vi går til en god lokal restaurant i nærheden, hvor vi spiser fælles frokost. 
Der bliver lidt tid til at tage afsked med Bilbao, inden vi tager toget til Madrid. I Madrid kører vi med bus  
fra Chamartin-stationen til vores hotel Hotel Ganivet, der ligger i det charmerende kvarter La Latina. 
Aftensmad på egen hånd.
 
Tirsdag d. 3. maj
 
Efter morgenmaden går vi til en af Madrids mest ikoniske lokaliteter, den flotte Plaza Mayor. Vi fortsætter til 
Puerta del Sol og går gennem det stemningsfyldte Guldalderkvarter med de smalle gader og de små listige  
barer til byens måske dejligste plads, Plaza de Santa Ana. Herfra går vi til det imponerende kunstmuseum  
El Prado. Her er Henrik Kidmose guide.  
Frokosten indtages på CaixaForum Madrid, der er et spændende nyt kulturhus tegnet af arkitekterne Herzog  
og De Meuron, der også stod bag Tate Modern i London. 
Om eftermiddagen bliver der mulighed for at vende tilbage til El Prado og evt. også besøge kunstmuseet  
Thyssen Bornemisza på egen hånd.
Aftensmad på egen hånd. 
 
Onsdag d. 4. maj 
Denne dag står området omkring kongeslottet og floden Manzanares i centrum. Vi besøger først den flotte  
San Francisco basilika med Spaniens største kuppel. Vi går videre til katedralen med de spændende moderne  
udsmykninger og passerer også kongeslottet. Herfra fortsætter vi til den flotte rosenhave og oplever det  
smukke kapel udsmykket af Francisco Goya, inden vi spiser fælles frokost på en god traditionel restaurant 
grundlagt i 1888. 
Om eftermiddagen kører vi med taxa til kunstmuseet Reina Sofía, hvor Henrik Kidmose er guide. Her er en  
imponerende samling af moderne kunst samt Picassos hovedværk Guerníca. For de interesserede besøger vi 
også banegården Atocha med palmehave og guldfisk. 
Fælles afslutningsmiddag på moderne restaurant i La Latina.
 
Torsdag d. 5. maj 
Efter morgenmaden kører vi til lufthavnen. 
Kl. 12.50: Afrejse fra Madrid lufthavn. Mellemlanding i Frankfurt. Flyselskab: Lufthansa.
Kl. 18.15: Ankomst til Billund lufthavn, hvor der er afgang med bus til Aarhus. 
Kl. 20.00: Ankomst til Musikhuset i Aarhus. 

 


