PAÍS BASC
DEL 18 AL 22 d'AGOST 2020 // 5 dies

VINE A DESCOBRIR TOTS ELS
COLORS DEL VERD AL PAÍS BASC
Viatjar al mes d'agost vol dir coincidir amb les
festes de les setmanes Grandes d'Euskadi.
Invita a gaudir del seu ambient.
Terra orgullosa del seu passat i dels seus valors, un
país petit i acollidor, solidari i amb vocació
d’amfitrions.
Descobrirem els seus espais naturals únics i la seva
cultura…

PREPARAT?

PAÍS BASC
18 AGOST (Dimarts)
PUNT D’ORIGEN – BARCELONA – BILBAO
Sortida a primera hora del matí en direcció Pamplona. Panoràmica de la
ciutat. Visita del casc antic: Plaça del Castell, Catedral, Carrer Estafeta,...
Dinar. A la tarda continuació del viatge fins arribar a Bilbao. Acomodació a
l’hotel. Sopar i allotjament.

19 AGOST (Dimecres)
BILBAO Museu GUGGENHEIM – GERNIKA – MUNDAKA –
BILBAO
Esmorzar. Visita de la ciutat de Bilbao amb guia local, a on podrem admirar
la Basílica de “Nuestra Señora de Begoña”, el Mirador de Artxanda, el Barri
Deusto, el Casc Antic i les “Siete Calles”. Entrada al famós Museu
Guggenheim, símbol de modernitat de la capital basca. Dinar en restaurant.
A la tarda visitarem Gernika, a on podrem conèixer la “Casa de Juntas de la
Señoría de Vizcaya”, amb el seu simbòlic arbre, l’església de Santa Maria i el
Parc de la Pau, amb escultures d’Eduardo Chillida i Henry Moore. Després
visitarem Mundaka, un petit i encantador poble centrat al voltant del seu
peculiar port pesquer. Podrem gaudir de les fantàstiques vistes a la Illa de
Izaro, el “monte Ogoño” i l’estuari, la zona més emblemàtica de Reserva de
la Biosfera del Urdaibai. Retorn a l’Hotel. Sopar i allotjament.

20 AGOST (Dijous)
SAN SEBASTIAN – HONDARRIBIA (FUENTERABIA) –
COSTA PAIS BASC FRANCÈS – BILBAO
Esmorzar. Sortida cap a Sant Sebastià. Gaudirem del seu passeig marítim i la
Platja de la Concha. Coneixerem edificis emblemàtics com el teatre Victoria
Eugenia, el Palau de Miramar a on passava les seves vacances la Reina regent
Maria Cristina i l’ajuntament, que va ser un antic casino. En el casc antic
destaquem la Catedral del Bon Pastor i la Plaça de la Constitució. Com a
monument modern i emblemàtic d ela ciutat el Peine del Viento, de
Chillida. Dinar en restaurant. A la tarda primera parada a Hondarribia. El
seu casc històric (antic recinte emmurallat) està declarat Conjunt
Monumental. A dalt del conjunt es troba el Castell de Carlos V, junt amb la
Plaza de Armas i l’Església parroquial. En el pesquer barri de la Marina
destaquen les seves cases tradicionals, previstes de balcons de fusta de
colors vius i adornats amb flors.
Visitarem la costa del País Basc francès; St. Jean de Luz, Biarritz, glamuroses
poblacions atlàntiques. Retorn a l’hotel, sopar i allotjament.

PAÍS BASC
21 AGOST (Divendres)
SANTUARIO DE ARANTZAZU – OÑATI – MONDRAGÓN BILBAO
Esmorzar. Al matí excursió al Santuari de Arantzazu, amb visita guiada, a on es
venera la patrona de Guipúzcoa. A continuació coneixerem la població de
Oñati, a on podrem gaudir dels exteriors de la primera universitat construïda
al País Basc en el s. XVI i passejarem pels carrers, amb palaus emblemàtics.
Dinar en restaurant. Per la tarda visita a Bergara amb guia local. El casc històric
està declarat Conjunt Monumental. Coneixerem, la Plaça de San Martín,
l’Ajuntament porticat, la Casa Jáuregui, Casa Eizagirre i parròquia de Sant
Pedro de Ariznoakoa. Continuarem per la visita de Mondragón, amb el casc
antic medieval envoltat per una muralla. Destaquen l’església de Sant Joan
Baptista, la Casa Consistorial (d’estil barroc), el convent de Sant Francesc
(actual centre cultural). Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.

22 AGOST (Dissabte)
BILBAO – VITÒRIA – PUNT D’ORIGEN
Esmorzar. Sortida en direcció Vitòria, capital del País Basc. Coneixerem el
Palau Escoriaza Esquivel i les Catedrals Nova i Vella. En el seu casc històric
trobarem basíliques i convents de gran interès, edificis de caràcter civil, l’antic
Hospici, la casa del Cordón, el Palau de Ajuria Enea i la plaça d’Espanya.
Dinar en restaurant i continuació fins el punt d’origen.

FINAL DELS NOSTRES SERVEIS

SERVEIS INCLOSOS
- Autocar Gran Turisme.
Grup reduït amb seients assignats per mantenir la
distància de seguretat.
- 4 Nits HOTEL 3* Cèntric a Bilbao.
Règim de pensió completa. Begudes incloses als àpats
(aigua i vi).
- Visites guiades a: Vitòria, Gernika, San Sebastian,
Mondragón, Bilbao amb radio-guies i visitarem llocs poc
massificats.
- Entrades; Museu Guggenheim, Santuari de Arantzazu.
- Guia acompanyant durant tot el viatge.
- Assegurança d’assistència i cancel·lació. Inclou nova
normativa Covid-19.
*Tots els restaurants i l’hotel segueixen les mesures
higièniques i distancies de seguretat fixades pel govern.

PREU PER PERSONA

797€
SUPLEMENTS
- Habitació individual: 135 €

