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Sortides: 4 d’octubre de 2021

9 de maig, 6 de juliol, 21 de setembre

i 4 d’octubre de 2022

• Et sorprendràs amb la ciutat de Bilbao, cosmopolita,

oberta, acollidora, vital, elegant i moderna; encara

conjumina trets d'una herència cultural única, amb una

nova estètica en la qual l'avantguarda i l'art conviuen als

seus carrers creant un nou paisatge urbà equilibrat i

sorprenent.

• Coneixeràs l'Arbre de Gernika i la Casa de juntes, dos

espais en els quals històricament els grans polítics bascos

es reunien per a decidir sobre el futur del seu poble.

• Gaudiràs d'una ruta amb tren per a admirar els

meravellosos paisatges del paratge natural d’Urdaibai

• Descobriràs Zumaia, població vacacional per antonomàsia,

molt celebrada en els últims anys gràcies al seu

espectacular Geoparque del Flych, penya-segats amb

milions d'anys d'història que guarden el seu secret

geològic, un fenomen que es desenvolupa al llarg de 8 km

de costa.

• Passejaràs pel bell centre històric de Donostia-Sant

Sebastià, pujaràs a les seves famoses muntanyes i ens

enamorarem d'una de les millors platges urbanes del món:

la platja de la Concha.

5 dies / 4 nits

Perquè t’encantarà:

Paratges idíl·lics, monuments més que ben conservats i una cuina excepcional. Si encara no coneixes

Euskadi …. podràs resistir-te a aquesta temptació??

Un petit país amb una gran identitat. Enclavaments emblemàtics d'una terra màgica que s'han unit per a

mostrar-nos la seva història, naturalesa i cultura, i tot això, condimentat per la seva inigualable

gastronomia.

Una proposta on es fusiona l'avantguardisme de les seves ciutats amb la tranquil·litat dels seus pobles

costaners per a assaborir la veritable essència d'Euskadi.

Us animeu?

Euskadi, una 
experiència al 
complet 895 €

p.v.p per persona
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Serveis inclosos
• Grup reduït, màxima 25 persones

• Vols Barcelona – Bilbao – Barcelona 

• Serveis de trasllats i autocar exclusiu pel grup segons

programa

• Guia acompanyant des de l’inici del viatge a Bilbao

• 4 nits d’allotjament en hotels 4* cèntrics

• 4 esmorzars, 4 dinars sent un d’ells “típic vasc” i 1 sopar 

• Visites incloses:

• Santurce i Portugalete amb guia acompanyant

• Cruïlla a la barcassa de el Pont Penjant de 

Portugalete

• Bermero, Mundaka i Gernika amb guia

acompanyant

• Panoràmica de Bilbao amb guia local

• Tren Mundaka- Guernica

• Casa de les Juntes amb entrada

• Lekeitio, Zumaia i Getaria amb guia acompanyant

• Sant Sebastià amb guia local

• Hondarribia amb guia acompanyant

• Assegurança d'assistència en viatge bàsic i cobertures

COVID

Serveis no inclosos

• Consulteu directament amb ServiTravel les connexions

des de les diferents zones d'origen, així com la 

contractació d'una assegurança de cancel·lació per 26 €

• Begudes en dinars / sopars

• Suplement Individual 230 €

• Res que no estigui especificat en l'apartat anterior.

HOTELS I RESTAURANTS:
• Check-in. Aforament controlat en la zona de recepció. Les claus

de les habitacions seran desinfectades abans del seu lliurament.
• Neteja. Dispensadors de gel hidroalcohòlic a casa pis i a les

entrades i sortides
• Menjadors. Es prioritzarà l'ús d’estovalles d’un sol us. Es retiraran

els elements decoratius i d’autoservei (tovallons, setrilleres, etc.)
i es substituiran per monodosis a petició dels viatgers. Els serveis
de buffet es faran en emplatats individuals i tapats

• Zones comunes. S'informarà de les mesures implementades i les
pautes a seguir. Ascensors amb reducció de la capacitat.

• Habitacions. Desinfecció diària de les habitacions, interruptors,
comandaments, etc. Garantia de desinfecció de la roba i llençols.
Es reduiran els objectes decoratius i tèxtils.

AUTOBUSOS:
• Aforament limitat, mantenint una fila lliure entre passatgers
• Material higiènic. Els autobusos estan equipats amb dispensadors

de gel hidroalcohòlic i material de protecció addicional.
• Neteja i desinfecció. Els autobusos es netegen i desinfecten

diàriament.
• Equipatge. Exclusivament el conductor, equipat amb mascareta i

guants, serà l’encarregat de la col·locació de l’equipatge,
desinfectat abans de la carrega a la bodega de l’autobús.

• Accés i seients. L’accés a l’autobús es realitzarà ordenadament
per la porta posterior i el viatgers ocuparan la mateixa plaça
durant tot el viatge.

GUIES:
• Informació. Els guies donaran informació de l protocols i normes

de seguretat aplicables durant el viatge.
• Temperatura. Es prendrà la temperatura a tots els viatgers

diàriament abans de pujar a l’autobús.
• Emergències. Suport als viatgers per qualsevol emergència que

es pugui produir

VISITES:
• Auriculars. Utilització d’audioguies amb auriculars individuals

d’un sol us.
• Entrada. Garantia d’accés sense cues als museus i monuments.
• Aforament. Visita de museus i monuments que disposin d’un

control d’aforament adequat.
• Mascaretes. Us obligatori de mascaretes en tots els recintes

tancats i informació de les mesures especifiques en cada visita

Seguretat COVID-19
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DIA

1
BARCEONA – BILBAO - SANTURCE – PORTUGALETE - BILBAO 

Presentació a l'aeroport de Barcelona, assistència personalitzada i reunió de grup per a sortir

en el vol amb destinació a Bilbao. Arribada, recollida d'equipatge i després de la trobada amb

el nostre guia acompanyant ens dirigirem a la pròxima població de Santurce, oberta al mar

Cantàbric, en el marge esquerre de la ria i als peus de la muntanya Serantes. Malgrat el seu

notable creixement, aquesta localitat segueix marcada pel seu caràcter de poble mariner.

Continuarem cap a Portugalete, on es troba el Puente Vizcaya, que va ser el primer pont

transbordador construït en el món amb estructura metàl·lica, declarat Patrimoni Mundial per la

UNESCO al 2006, aquest uneix la població amb Las Arenas-Getxo, és a dir, els dos marges

de la desembocadura del Nervión. Després de travessar-lo, tornarem cap a Bilbao, i després

del Dinar, visitarem amb guia local la capital biscaïna. Seguint el curs del Nervión, riu que

dóna vida i personalitat a aquesta gran urbs, anirem descobrint les diferents àrees de la ciutat:

el centre històric, que recorrerem a peu per a conèixer llocs emblemàtics com el teatre Arriaga,

las Siete Calles i la plaça Nova. A més, l'exterior del Museu Guggenheim, l'edifici de Franz

Gerhy, que és ja, sens dubte, la icona de Bilbao juntament amb altres edificis, com les torres

Isozaki o l'edifici d'Iberdrola, que representen el pas cap a l'aspecte més avantguardista de la

ciutat. Encara ens queda molt Bilbao per conèixer, entre altres: la basílica de la Verge de

Begoña, el palau Euskalduna, construït en una antiga drassana, i la zona senyorial de la Gran

Via de don Diego López de Haro, així com el mercat de la Ribera. Trasllat a l'hotel, sopar i

Allotjament

Barcelona BilbaoBarcelona BarcelonaBilbao
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DIA

2
BILBAO – GAZTELUGATXE – MUNDAKA - RESERVA DE URDAIBAI – GERNIKA -
BILBAO

Esmorzar a l’hotel i sortida direcció a la zona oriental de la província de Vizcaya. El recorregut

previst permetrà passar pel mirador de Gaztelugatxe, en ple Golfo de Vizcaya, entre Bakio i

Machichaco, situat a un illot on es troba l’ermita dedicada a San Juan. Seguim camí i ens

dirigirem a Mundaka, població marinera situada on el riu Oka es troba amb el mar, amb l’illa de

Ízaro al fons. Seguidament prendrem un tren per gaudir dels meravellosos paisatges del

paratge natural de Urdabai (declarat Reserva de la Biosfera per la UNESCO al 1984). Es

l’aiguamoll mes important del País Basc, amb impressionants arenals i maresmes de enorme

bellesa i valor ecològic. A la nostra següent parada, Gernika-Luno, a mes de dinar gaudirem

d’aquesta població coneguda entre altres qüestions per ser on es reunien les “Juntas

Generales de Vizcaya” sota el roure conegut com Arbre de Gernika, símbol de les llibertats

dels biscaïns. La ciutat va ser bombardejada durant la Guerra Civil per l’aviació alemanya, fet

que va inspirar el famós quadre de Picasso presentat a París l’any 1937. Tornada a Bilbao.

Allotjament.

Bilbao MunichGaztelugatxe R.UrdaibaiMundaka Gernika
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DIA

3
BILBAO – LEKEITIO – ZUMAIA – GETARIA – ZARAUTZ – SAN SEBASTIAN

Esmorzar a l’hotel. Sortida fins a un punt que destaca per la seva bellesa i que determina la

idiosincràsia del País Basc: “La Costa Cantàbrica”. Avui farem un recorregut per pobles i

paisatges de la costa guipuscoana, i la primera parada ens portarà cap a Lekeitio, que en altre

temps va ser famosa pels seus pescadors de balenes i avui es un port important i un preciós

lloc per gaudir del mar i del seu pintoresc casc històric, situat als peus de la església de la

Asunción, símbol de la població juntament al seu acolorit port. Continuació cap a Zumaia,

població vacacional per antonomàsia, molt celebrada als últims anys donat el seu espectacular

Geoparc del Flych, penya-segats amb milions d’anys d’història que han sigut escenari a la

saga de Joc de Trons o a la divertida pel·lícula de 8 cognom bascs. Seguidament ens dirigirem

a Getaria, Dinar i temps per a conèixer el seu preciós casc urbà constret entre la muntanya

de San Antón, al que per la seva forma tots coneixen com el “Ratón de Guetaria”, i el port, on

podrem aprofitar el nostre temps lliure per a degustar totes aquelles delícies que ens ofereix la

zona, i sempre tot acompanyat per un bon txakoli, el seu vi autòcton i el mes apropiat per a

aquesta gastronomia. Continuació a Zarautz, el punt mes important del qual es la seva platja,

de 2,5 km, la que li ha donat més fama, i realitzarem una parada per a conèixer-la. Continuació

cap a San Sebastián. Arribada al nostre hotel i allotjament.

Bilbao MunichLekeito GetariaZumaia Zarauz
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DIA

4
SAN SEBASTIAN – HONDARRIBIA – SAN SEBASTIAN

Esmorzar a l’hotel i sortida per visitar amb guia local Donóstia-San Sebastián. Considerada

como una de les ciutats mes belles d’Espanya, al nostre recorregut coneixerem algunes de les

icones que la han fet famosa: el mont Igueldo, sens dubte el millor mirador de la ciutat, la

famosa platja de la Concha, la platja de Ondarreta, on es troba l’espectacular “Peine de los

vientos”, un dels símbols de la ciutat, el teatre Kursaal, seu del Festival Internacional de

Cinema, juntament amb l’hotel María Cristina.

Completarem el nostre recorregut amb un passeig a peu pel casc històric, ple de locals per a

gaudir dels famosos pintxos. Finalitzarem passejant per les places de renom de Trinidad,

Constitució i l’Ajuntament. Dinar típic de les terres guipuscoanes. Sortida cap a Fuenterrabía-

Hondarribia, un dels municipis mes emblemàtics de la província. Esta situada a la

desembocadura del riu Bidasoa, a la frontera amb França. Es divideix en dues parts: la zona

costera, presidida pel carrer San Pedro, on destaca la típica arquitectura popular del barri de

pescadors, i la zona medieval, vertebrada des del palau de Carlos V. Val la pena perdre’s per

aquest recinte emmurallat per a gaudir de les seves places i les singulars cases senyorials.

Temps lliure per a passejar pels seus típics carrerons, i tornada a San Sebastián. Allotjament.

DIA

5
SAN SEBASTIAN – BARCELONA

Esmorzar a l’hotel i temps lliure fins l'hora prevista que ens traslladarem a l'aeroport de Bilbao

per a prendre el vol de retorn a Barcelona.

.

San Sebastian Barcelona

San Sebastian San SebastianHondarribia
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HOTELS PREVISTOS

Hotel Ciutat

Hotel Barceló Bilbao Nervión 4* o similar BILBAO

Hotel Barceló Costa Vasca 4* o similar SAN SEBASTIAN

17/6/2019

CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 25 persones. En el supòsit que no s'assoleixi el nombre mínim, l'Organitzador avisarà de la possible cancel·lació de la

sortida o la possibilitat de mantenir els efectes amb un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la sortida.

• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament de el dipòsit.

• Cal disposar del DNI en vigor en els viatges dins de la Unió Europea. En el cas que sigui necessari disposar de passaport, aquest ha de tenir una data de caducitat

de, al menys, 6 mesos. Consultar amb ServiTravel per conèixer la necessitat de visat i el tràmit d’aquest segons la destinació.

• Canvis i cancel·lacions: Les despeses generades per qualsevol canvi en la reserva es veuran reflectides en l'últim pagament i seran comunicades en el moment que

el canvi sigui efectiu. La indemnització a abonar en cas de cancel·lació de la reserva serà d'un màxim del 10% del total de la reserva en concepte de despeses de

gestió més les despeses reals que es generin de la cancel·lació de la mateixa.

• Per a qualsevol informació per a persones amb mobilitat reduïda, contacti directament amb ServiTravel.


