Sofiaopisto
TAIDEMATKA BILBAOON 1.-3.3.2019

Tervetuloa mukaan Sofiaopiston matkalle Bilbaoon. Monipuoliseen ohjelmaan sisältyy vierailut
Guggenheimin sekä Bellas Artes - taidemuseoihin. Bilbaon nähtävyydet ja vanhakaupunki, samoin kuin
Baskimaan kehto Guernika tulevat tutuiksi. Oppaana toimii FT Liisa Väisänen.
Alustava matkaohjelma:
1.3. perjantai
Kaupunkikierros Bilbaossa
Kokoontuminen Malagan lentoasemalla.
Klo 06:45
Lähtö Vuelingin lennolla Malagasta Bilbaoon, jonne saapuminen klo 08:20.
Lentokentällä bussikuljetus Bilbaon keskustaan. Kiertoajelu, jonka kuluessa tutustutaan
laajemmalla säteellä kaupunkiin ja näemme mm. maailman suurimpiin kuuluvan
”kuljetinsillan” Puente Golganten. 1800-luvun lopulla rakennettu mielenkiintoinen silta vie
niin autot kuin kävelijätkin joen toiselle puolelle roikkuvassa ”lossissa”, perinteinen silta
olisi tukkinut elintärkeän laivaliikenteen. Silta on Unescon maailmanperintökohde. Lisäksi
nautimme Getxon rantabulevardin tunnelmasta.
Kiertoajelu jatkuu Bilbaon moderniin keskustaan ja näemme mm, toukokuussa 2010
avatun Azkuna Zentroan, joka on tuorein esimerkki Bilbaon muutoksesta saastuneesta
teollisuuskaupungista moderniksi ja trendikkääksi kulttuurikaupungiksi. Kokonaisen
korttelin kokoinen tehdasrakennus oli tyhjillään vuodesta 1977. Sitä ennen siellä
varastoitiin viiniä ja oliiviöljyä. Nyt viisikerroksisessa kompleksissa on muun muassa
kirjasto, elokuvateattereita, näyttelytiloja, teatteri ja ravintoloita. Euskaldunan kongressija konserttirakennus, joka muistuttaa keskeneräistä laivaa, sijaitsee entisellä telakkaalueella ja on yksi kaupungin modernin arkkitehtuurin helmistä.
Teemme lyhyen kävelykierroksen Bilbaon vanhassa kaupungissa eli Casco Viejossa, joka
on pieni elävä osa kaupunkia. Sen sydän on kaarikäytävien koristama Plaza Nuevan aukio,
jossa voi nauttia tunnelmasta ja katsella kaupungin elämänmenoa. Bilbaon vanhasta
osasta löytyvät myös kaupungin seitsemän alkuperäistä katua, las siete calles, sekä
goottilainen Santiagon katedraali. Kierroksen aikana aikaa omakustanteiseen lounaaseen
tai välipalaan. Majoittuminen keskustahotelliin.

HOTELLI ERCILLA BILBAO *** (paikallinen luokitus)
Moderni hotelli sijaitsee keskeisellä paikalla Bilbaossa. Hotellissa on mm. kuntokeskus, Bermeoravintola, The Lobby-baari sekä katolla toimiva Le Club-gastro-lounge, josta on upeat näkymät yli
kaupungin. Huoneissa on mm. taulu-tv, ilmainen WiFi ja mukavuudet. Kadun toisella puolella
olevalta metroasemalta pääsee metrolla rannalle 20 minuutissa. Guggenheim-museo sijaitsee 15
minuutin kävelymatkan päässä. http://www.hotelercilla.com/

2.3. lauantai
Guggenheim ja Bellas Artes
Aamiaisen jälkeen lähdemme jalkaisin vierailu Guggenheimin museoon. Bilbao on ennen
kaikkea tullut tunnetuksi tästä vuonna 1997 avatusta museosta, joka on kaupungin ja
koko Baskimaan uuden arkkitehtuurin helmiä. Frank O. Gehryn suunnittelema mm.
titaanista ja lasista rakennettu monumentti, joka jo rakennuksena on mielenkiintoinen, on
omistettu 20. vuosisadan taiteelle. Opastettu kierros museossa.

Retki jatkuu läheiseen Bellas Artes -taidemuseoon. Teemme opastetun kierroksen
tutustuen museon monipuoliseen valikoimaan modernista taiteesta goottilaistyylisiin
veistoksiin.
3.3. sunnuntai
Guernika
Aamiainen. Huoneet tulee luovuttaa puoleen päivään mennessä.
Otamme matkatavarat mukaan ja ajamme Baskimaan kehtoon Guernikaan. Pientä
Guernican kaupunkia kutsutaan tällä nimellä, koska kaupungista löytyy Guernika puu
(vanha tammi), joka on Baskimaan symboli. Puuhun liittyy vahvasti Baskimaan historia ja
kulttuuri. Puun alla on vannottu virkamiesten valat jo pitkään ja 1820 puun viereen
rakennettiin baskien parlamenttirakennus. Guernican kaupunki on tullut ihmisten
tietoisuuteen myös Pablo Picasson kuuluisan maalauksen (Guernica) myötä. Guernican
kaupunki tuhoutui pahoin Espanjan sisällissodassa, jolloin kaupungilla oli jo tärkeä
symbolinen merkitys Baskimaassa. Picasson kuuluisa maalaus pommituksen runtelemasta
kaupungista ja Espanjan poliittisesta tilanteesta oli pitkään arka aihe, jonka vuoksi Picasso
pyysi, että maalausta säilytetäisiin New Yorkin modernin taiteen museossa siihen saakka
kunnes Espanjassa vallitsisi demokratia. Vuonna 1981 maalaus tuotiin takaisin Espanjaan
ja löytyy nykyään Madridista, Reina Sofian museosta.

Klo 21:50

Retki päätyy Bilbaon lentokentälle.
Vuelingin lento Malagaan, jonne saapuminen klo 23:15.
******************

Hinta:

20 matkustajaa
539 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa

Yhden hengen huoneen lisämaksu 120 euroa.
Hintaan sisältyy:
- Vuelingin lennot Malaga – Bilbao - Malaga
- ohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut
- kahden yön majoitus Bilbaossa mainitussa hotellissa
- aamiainen hotellissa
- verot ja viranomaismaksut, arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- ruokailut ja ruokajuomat
- juomarahat
- matkavakuutus ** suositellaan **
Matkaohjelma sitoumuksetta. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä. Hotelli on luokiteltu
espanjalaisen luokituksen mukaan. Hinta edellyttävät minimilähtijämäärää.
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