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BILBAO SIJAITSEE
POHJOIS-
ESPANJASSA, 
BASKIMAALLA.

• Kaupungin läpi virtaa

Nervión-joki.

• Asukkaita on n. 400 000.

• Ihmiset puhuvat sekä

espanjaa että baskia.

• Englannilla pärjää turistina, 

työpaikoilla puhutaan vain 

vähän. Nuoret ovat kuitenkin

innokkaita yrittämään.

• Ystävällinen ja puhelias

kulttuuri. Toiset otetaan hyvin

huomioon.







MATKUSTUS

• Suoria lentoja  Suomesta ei ole, mutta 
esim. Münchenin kautta lentäminen sujuu 
hyvin. 

• Lentokenttä on valmistunut vuonna 2000.

• Bilbaon lentokenttä on aika pieni, ja 
lentokenttäbusseja kulkee 15 min välein 
kaupungin keskustaan. (Esim. Moya-
asemalle) Matka lentokentältä 
keskustaan kestää n. 20 min.

• Bussi on vihreä, numero A3247. Bussit 
lähtevät lentokentän alatasolta (Arrivals) 

• Vaihtoon tulijoita tullaan hakemaan 
kentältä taxilla, ja kuljetetaan 
majoituspaikkaan.



KULKEMINEN BILBAOSSA

• Kannattaa ostaa Barik-matkakortti, joka käy

metrossa, junassa, bussissa ja ratikassa. Toki 

myös kertalippuja on saatavilla.

• Ylimmässä kuvassa on metroaseman automaatti, 

oikenpuoleisesta ostetaan kortti, muissa ladataan

saldoa.

• Asiointikielen voi vaihtaa englanniksi.

• Maksuna käy kortti ja käteinen.

• Korttia näytetään portissa sekä mennessä että

tullessa. Kortilta veloittuu maksu vasta

poistuesssa, matkan pituuden mukaan.



KULKEMINEN BILBAOSSA

• Julkinen liikenne toimii hyvin, bussit, ratikka, juna ja metro ovat helppokäyttöisiä. 

• Julkinen liikenne kulkee 06 – 23 välisenä aikana arkena. Viikonloppuna 

myöhempään.

• Barik-kortti maksaa 3€, ja sinne voi ladata haluamansa määrän rahaa. Yksi matka 

maksaa n. 0.90€, kertalippu ilman matkakorttia maksaa n. 1,50

• https://www.metrobilbao.eus/using-the-underground/tickets/barik-en

• Katso metrokartasta aina päätepysäkki, niin tiedät mihin suuntaan olet menossa.

• Ota mukaan myös hyvät kengät, käveltyä tulee paljon, ja kaupunki on mäkinen. 

Varsinkin asunnot sijaitsevat usein ylhäällä kukkulalla.

https://www.metrobilbao.eus/using-the-underground/tickets/barik-en


ASUMINEN

• Asunnoissa on talvella kylmää ja kosteaa.

• Ilmanvaihto tapahtuu tuulettamalla, eli ikkunoita pitää muistaa pitää auki 

aamuisin ja illalla. Muuten kosteus tiivistyy ikkunoihin ja seiniin.

• Vastaavasti asuntoa pitää lämmittää erillisillä lämmittimillä (sähkö tai kaasu), 

keskuslämmitystä ei usein ole.

• Lämmintä vettä myöskään ei tule koko ajan, suihkussa pitää olla nopea.

• Talvikuukausina pakkaa paljon lämmintä vaatetta mukaan ja sisäkengät.



KUVIA ASUNNOSTA, TÄSSÄ 
HUONEISTOSSA ON KAKSI 2 HH
MAKUUHUONETTA, OLOHUONE, 
KEITTIÖ JA KYLPYHUONE.

Tammikuussa on kylmä, kuten 

kuvasta näkyy.



SYÖMINEN JA 
JUOMINEN

• Ulkona syöminen on edullisempaa kuin

Suomessa.

• Tapaksia kutsutaan täällä pintxos-nimellä.

• Niitä tarjoillaan joka baarissa ja kahvilassa, 

ovat yleisin lounas, snack ja iltapala.

• Leipomokulttuuri on vahva, paljon erilaisia

leivonnaisia, leipiä ja voitaikinasta tehtyjä

leivoksia. Leipää syödään PALJON.

• Paikallinen leivos Caroline on leivottu

murotaikinakuoreen, ja italialaisella marengilla on 

tehty tötterö päälle. (Alimmassa kuvassa keskellä)

• Paikalliset juovat hanavettä, mutta vettä voi

myös ostaa ja juoda pullotettuna.  Päätä itse.



SYÖMINEN JA JUOMINEN

• Bilbaossa on paljon laadukkaita ravintoloita: yksi kolmen

Michelin-tähden ja kolme yhden tähden!

• Ruokaravintolat aukeavat iltaisin vasta klo 20.

• Kolmen ruokalajin menuun saa 15 €/hlö juomineen ja siitä

ylöspäin.

• Ruoka on edullisempaa myös kaupoissa.

• Coca cola tölkki maksaa 80 snt, ravintolassa viinin/ oluen

hintaista.

• Olut ja viini 1,50 – 2,50/ annos

• Pääruoka-annos maksaa n. 10 €

• Burgeriannos ravintolassa maksaa n. 8 €

• Tortilla de patatas (perunamunakas) maksaa n. 2 €



-PAIKALLISIA HERKKUJA, CHURROJA MYYDÄÄN ILTAISIN 
KATUKIOSKEISSA. KANNATTAA MAISTAA SUKLAAKASTIKKEEN 
KANSSA!
-PAIKALLISET PIENET PASTEIJAT, EMPANANDAT OVAT 
HERKULLISIA SUOLAISEN NÄLKÄÄN.



PAIKALLINEN AMMATTIKOULU
CIFP HOSTELERÍA
OSTALARITZA LHII
GALDAKAO

• Tässä koulussa aloina oli leipurit, kondiittorit, 

kokit ja tarjoilijat.

• Alimmassa kuvassa on yhdyshenkilö Oihane, 

koulun vararehtori ja leipomoalan opettaja.

• Koulua käydään 2 vuotta, josta viimeinen 6 kk 

harjoittelussa.

• Koululla on toimiva ravintola, jonne opiskelijat

valmistavat joka päiväkolmen ruokalajin

menun ruoat. 

• Ulkopuoliset asiakkaat ja myös opiskelijat

käyttävät ravintolaa.

• Koulu sijaitsee n. 8 km päässä keskustasta, 

kulku bussilla 3911 ja 3925.



LEIPOMO-KONDITORIA:
LA CONFERETIA DE 
BILBAO
LUIS POWER KALEA 14, BILBAO

• Deusto-asemalta n. 5 min kävely.

• Töissä 50 henkilöä 3 vuorossa.

• Opiskelija tekee aamuvuoroa 7-14

• Ainoastaan pomo puhuu englantia, 

leipurit ei. Nuoret ovat kyllä innokkaita

yrittämään, Google translator kovassa

käytössä. Enimmäkseen miehiä/ poikia

töissä.

• Aamulla yksi kahvitauko klo 8, sen

jälkeen työntekijät eivät pidä taukoja.



RAVINTOLA BASCOOK,
FINE DINING, 
OMA PATISSERIE VALMISTAA JÄLKIRUOAT

• Ravintola on tottunut vastaanottamaan ulkolaisia

harjoittelijoita.

• Moni puhuu englantia edes vähän.

• Harjoitteluun kokeille ja leipuri-kondiittoreille.

• Bascookilla on myös oma leipomo vieressä, jossa

osa tuotteista valmistetaan. Myös siellä on 

harjoittelijoita.

• Ystävällisiä ihmisiä.



HYÖDYLLISTÄ TIETÄÄ:

• Paras aika vaihdolle on huhti-lokakuu.

• Keskipalkka Espanjassa on n. 1000€ vähemmän

kuin Suomessa. Kustannustaso on kuitenkin

alhaisempi, palvelut ja ruoka huomattavasti

edullisempaa.

• Sähkö on kallista, lämminvesivaraajat pieniä, joten

suihkut jäävät lyhyiksi.

• Ruokakulttuuri rikasta, paikalliset syövät

perheineen ulkona iltaisin.

• Töitä tehdään usein 6 pv/ viikossa, 40h/vko

• Työpaikoilla ei pidetä paljon taukoja, työtahti on 

ripeä.

• Muista tuulettaa asuntoa!

• Opettele hieman espanjaa, por favor!

• Guggenheim-museoita on maailmassa kolme: New 

York, Venetsia ja Bilbao. Kannattaa käydä!


