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Dia 9 d’octubre: LLEIDA - VITÒRIA – HOTEL: Sortida a les 07.30h direcció al País Basc, amb parada en 
ruta per esmorzar. Continuació del viatge per arribar a Vitòria/Gasteiz, capital d’Euskadi. Dinar en un 
restaurant. Aquesta ciutat acull la seu del govern basc, així com la residència del Lehendakari, i altres 
edificis oficials. Realitzarem una panoràmica en autocar i també una ruta a peu pel centre històric, 
visitant la Catedral Nova, Plaça de la Verge Blanca, i l’Església de Sant Miquel, seu de la Verge Blanca, 
patrona de la Ciutat. També tindrem accés al Museu dels Fanals i la Muralla Medieval del S.XI al 
finalitzar la visita tornar a l’hotel. Instal·lació a l’hotel. Sopar i allotjament. 
  
Dia 10 d’octubre: HOTEL - BILBAO - HOTEL: Pensió completa a l’hotel. Al matí visita amb guia local a la 
ciutat de Bilbao amb una panoràmica pels llocs més emblemàtics com el mirador de la Muntanya 
Artxanda així com recorregut a peu pel nucli antic i “Las Siete Calles”, destacant la Basílica de Begoña, 
el Teatre Arriaga i la plaça Nova. Podrem admirar també el Pont penjant de Getxo, obra de l’enginyer 
francès Fernidand Arnodine (entrada inclosa). Dinar. A la tarda, visitarem el museu del Guggenheim. En 
el seu moment tornada a l’hotel. Sopar i allotjament. 
 
Dia 11 d’octubre: HOTEL - SANT SEBASTIÀ – HOTEL: Esmorzar i sortida cap a l’elegant ciutat de Sant 
Sebastià. Començarem prenent unes fantàstiques vistes des del Monte Igueldo per completar el matí 
amb temps lliure al centre per passejar pel casc antic, anar de pintxos, etc. Dinar i a l’hora concertada 
continuació del viatge farem una passejada pel passeig marítim de Zarautz i visitarem el casc antic on 
veurem la Torre de los Zarautz que es l’edifici més antic de la localitat. Tot seguit visitarem Getaria on 
farem una visita panoràmica del poble, allà podrem visitar el monument d’Elkano que és el major 
monument de l’art Deco d’Espanya. Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.  
 
Dia 12 d’octubre: HOTEL – GERNIKA- BERMEO– LLEIDA: Esmorzar i sortida cap a la Casa de Juntes de 
Gernika i el Museu d’Euskal-Herria on coneixerem alguns dels costums i tradicions de la societat basca 
mitjançant la projecció d’audiovisuals i panells explicatius. Continuació del viatge fins Bermeo el port 
de litoral més important de la cornisa cantàbrica, i on destaca la Torre Ercilla, amb caràcters defensius, 
El Casino, amb aspecte de palauet francès, o El Portal de Sant Joan, pertanyent a les antigues muralles 
de la ciutat. Un vaixell turístic ens endinsarà per una part de la Reserva de la Biosfera d’Urdaibai, amb 
els racons més bells d’aquest litoral: El Far-Cap Matxitxaco, l’Ermita de Sant Joan de Gaztelugatxe i les 
formacions de Akatz.  En el seu moment continuació del viatge direcció Saragossa amb dinar de comiat 
en restaurant en ruta. A la tarda continuació fins als nostres punts de sortida. Fi del viatge i dels 
nostres serveis. 

 

PREU PER PERSONA: 435€ 
Suplement habitació individual: 100-€ 

                                     Data de inscripció a partir del 19 de Juny. Places limitades* 

SAN SEBASTIAN 
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