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21 de setembre

Origen – Pamplona – Vitoria
Eixida des del nostre lloc d’origen a l’hora indicada. Breus parades en
ruta. Esmorzar a Pamplona i visita guiada per la capital navarresa, on
passejarem pels famosos carrers del tancament i els seus llocs més emblemàtics: la Plaça del Castell, la Catedral... En finalitzar la visita guiada,
continuació del viatge a Vitòria. Arribada a l’hotel a última hora de la
vesprada, sopar i allotjament.

22 de setembre

Santuari de Oñati - Vitoria
Desdejuni a l’hotel. Al matí, visitarem un singular lloc de peregrinació,
el Santuari d’Arantzazu en Oñati. Allí, a més de realitzar la visita al Santuari, gaudirem de l’enclavament en el qual es troba, en ple Parc Natural
Aizkorri-Aratz. Retorn a l’hotel i esmorzar. Després de l’esmorzar, ens
dirigirem al centre històric de la bella Vitòria per a realitzar una visita
guiada pels seus principals monuments i racons. Una vegada finalitzada,
començarem una “ruta de pintxos” pel centre històric de la ciutat, coneixent aquest costum tan arrelat al poble basc, i per descomptat degustant els millors *pintxos de la ciutat. Sopar i allotjament.

23 de setembre

Costa Vasca - Bilbao
Desdejuni a l’hotel. Eixim cap a la costa biscaïna on visitarem en primer
lloc Guernica, un lloc de gran importància històrica perquè és la llar de
l’arbre de Guernica, sota les branques del qual es va atorgar autonomia al
País Basc en l’Edat mitjana. Visitarem l’arbre i la casa de juntes. Després
de la visita a Guernica, gaudirem d’un paisatge increïble passant Bermeo
i el mirador de Sant Joan de Gaztelugatxe fins a arribar a Bilbao, on
esmorzarem en un dels seus restaurants. A continuació, realitzarem una
visita guiada a la ciutat per a conéixer els seus llocs més interessants. En
finalitzar la visita, tindrem una mica de temps lliure fins a l’hora acordada de
retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.

24 de setembre

25 de setembre

San Sebastià
Desdejuni a l’hotel. Hui visitarem acompanyats per un guia local la capital basca del cinema: Sant Sebastià. Gaudirem del seu passeig marítimi
platja de la Petxina. A la ciutat coneixerem edificis emblemàtics comel
teatre Victoria Eugenia, el Palau de Miramar i l’Ajuntament; així com la
Catedral del Bon Pastor i la Pinta del Vent, de Chillida. En finalitzar la visita
guiada, esmorzar en un restaurant local i temps lliure fins a l’hora acordada
de retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.
País Basc – Olite - origen
Desdejuni a l’hotel i a l’hora prevista eixida cap al punt d’origen, realitzant
pel camí parada per a visitar el Palau Real d’Olite (entrada inclosa), format per un espectacular conjunt de patis, estades, fossats i jardins. Esmorzar en restaurant local. Després de l’esmorzar, rumb al punt d’origen,
amb breus parades en ruta. Arribada i fi dels nostres serveis.

PREUS
Preu per persona 685€ en habitació doble
Suplement Individual 150€

El preu no inclou:
•
•
•
•

4 nits en hotel a Vitòria.
Estada en règim segons programa.
Begudes incloses (aigua/va vindre) en menjars i sopars.
Degustació de pintxos per la zona històrica de Bilbao.

• Guia acompanyant en destí durant tot el circuit.
• Guies locals en les visites de les ciutats de Pamplona, Sant
Sebastià, Bilbao i Vitòria.
• Autocar durant tot el recorregut.
• Segur de viatge Covid-19.

El precio no incluye:
• Extres personals.
• Entrades a museus o monuments (excepte en els llocs indicats).
• L’ordre de les visites podrà ser variat en destinació, mantenint-se íntegre el programa.
• Viatge subjecte a condicions especials de cancel·lació, veure
condicions generals.
• Segur de Cancel·lació: 25€

Informa-te’n i reserva ara telefonant a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta més experiències en
mundoconsum.consum.es
Dates del viatge subjectes a un nombre mínim de places.
En cas que no es cobrisquen, es reemborsarà l’import del viatge.

Amb la garantia de

CV-m 1359V

