
San Sebastian, Culturele Hoofdstad 2016

Dag 1
Aankomst in San Sebastian en eerste kennismaking met de Noord-Spaanse stad. Wandeling door het historische 
stadscentrum en de Romeinse wijk. We passeren onder meer het oude casino, de Buen Pastor kathedraal, het Victoria 
Eugenia theater en het Palacio de Miramar van waar het uitzich over de baai van La Concha adembenemend is. Ook het
moderne deel van de stad, waar glamour en nieuwe architectuur hand in hand gaan, staat op het programma. Diner en 
overnachting in het hotel. 

Dag 2
Volledige dag besteed aan de activiteiten rond het evenement Culturele Hoofdstad 2016. San Sebastian, of Donostia 
zoals de stad door de Basken wordt genoemd, heeft een rijke cultuur en is een van de meest bezochte steden van 
Spanje. Tijdens het evenement speelt de stad hier op in. Ook de kookcultuur wordt er hoog in het vaandel gedragen, de 
stad is wereldberoemd om z'n Pintxos, of Baskische variant van de tapas. Een Pintxos diner in een van de vele 
toprestaurants mag dan ook niet ontbreken. Overnachting in het hotel. 

Dag 3 
We maken een ochtendwandeling langs de Camino de Santiago richting Monte Ulia en vandaar naar de vuurtoren van 
La Plata en door de Pasaia San Pedro. We schepen in voor een korte boottocht en genieten van het zicht op de stad. 
Eenmaal terug aan wal genieten we van een drankje en lunch op een van de vele gezellige terrasjes aan de haven. 
Wandeling door de nauwe steegjes van Pasaia en per bus terug naar het centrum van San Sebastian. In het 
cidermuseum leren we alles over de traditionele lokale drank, sidra. Uiteraard met degustatie. Diner en overnachting in 
het hotel. 

Dag 4
Fietstocht langs de kustlijn van La Concha naar het paleis van koningin Maria Cristina tot het Ondarreta strand. We 
passeren het Kursaal en het Zurriola strand, zeer populair bij surfers. Via Monte Urgull gaat het terug naar het oude 
stadscentrum van de stad. Lunch en transfer naar de luchthaven. 

Einde van het programma of verlening van de reis 

Voor meer info kan u ons bereiken per email: groups@holidayline.be of op nummer 050/346.346


