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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Αυτό το ταξίδι δεν μοιάζει με κανένα από αυτά που πραγματοποιούνται στην Ιβηρική
Χερσόνησο καθώς είναι επικεντρωμένο σε ιστορικές πόλεις «κοσμήματα» και το μοναδικό της αγοράς
με διανυκτερεύσεις στις όμορφες πόλεις Λεόν, Οβιέδο και κυρίως στο μαγευτικό Σαν Σεμπαστιάν.
Αφορά μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή της Ισπανίας που έχει συνδέσει το όνομα της με αγώνες
ανεξαρτησίας, με τόλμη και κάποιες φορές με διεθνή κατακραυγή. Ελάτε να γνωρίσουμε την ζωντάνια
ενός ιδιαίτερου λαού που θα μας γοητεύσει με την αυθεντικότητα και τον πολιτισμό του αλλά και έναν
πανέμορφο τόπο με φυσικό κάλλος και χρυσές παραλίες.

Το ταξίδι µε µια µατιά
… για 10η συνεχόμενη χρονιά με την φροντίδα των ειδικών …..

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ δρομολόγια πτήσεων με LUFTHANSA μέσω Γερμανίας
Πρωινή αναχώρηση – βραδινή επιστροφή
 Το ΜΟΝΑΔΙΚΟ πρόγραμμα με διανυκτερεύσεις στην Βασιλική Λεόν και
στο Σαν Σεμπαστιάν που τα περισσότερα προγράμματα αποφεύγουν
λόγω κόστους, στο επιβλητικό Μπιλμπάο, στο κουκλίστικο Οβιέδο,
στην πόλη κόσμημα Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα
 Κεντρικά ξενοδοχεία 4*/4*sup με πρωινό μπουφέ καθημερινά
 Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία
 Διπλωματούχοι ξεναγοί & προπληρωμένοι είσοδοι
 Ξενάγηση στο μουσείο Γκουγκενχάιμ στο Μπιλμπάο
 Ξενάγηση στο Καθεδρικό Ναό του Σαντιάγκο ντε Κομποστέλλα
 Εκδρομή στη Γαλλική χώρα των Βάσκων ( Μπιαρίτζ, Μπαγιόν)
& στην Ισπανική Χονταρίμπια

ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ

 Περιηγήσεις στη Λα Κορούνια, στην γραφική Ποντεβέδρα,
στο Λούγκο και στο Μπούργκος
 Περιήγηση στην Βιτόρια Γκαστέις, πρωτεύουσα της Χώρας των Βάσκων
 Επίσκεψη στο μουσείο του σπηλαίου ρέπλικα της Αλταμίρα
 Περιηγήσεις στο παραθαλάσσιο θέρετρο Σανταντέρ, στη πανέμορφη
κωμόπολη της Σαντιγιάνα ντελ Μαρ και στο Γκέτσο, το σημείο που
εκβάλλει ο ποταμός του Μπιλμπάο στον Βισκαϊκό κόλπο
 ΕΜΠΕΙΡΟΤΑΤΟΣ αρχηγός/συνοδός, γνώστης της περιοχής, σε όλη την
διάρκεια του ταξιδιού
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ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ
ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ
1η µέρα : Αθήνα/ Θεσσαλονίκη – Μπιλµπάο (Βιτόρια / Γκαστέις - Γκέτσο)
Πρωινή συγκέντρωση στο αεροδρόµιο της Αθήνας και αναχώρηση µέσω Μονάχου για το
Μπιλµπάο της Ισπανίας, το Μπίλµπο κατά τους Βάσκους, που αποτελεί την οικονοµική
πρωτεύουσα της αυτόνοµης επαρχίας της Χώρας των Βάσκων. Άφιξη στο αεροδρόµιο
Σοντίκα µε τον εντυπωσιακό τερµατικό σταθµό, το «περιστέρι», που έχει τη µορφή πουλιού
έτοιµου να πετάξει, ένα από τα έργα του κορυφαίου Ισπανού αρχιτέκτονα Σαντιάγο
Καλατράβα. Η γνωριµία µας µε την χώρα των Βάσκων θα ξεκινήσει µε το προάστιο Γκέτσο
(Getxo) στην περιοχή του λιµανιού στη δεξιά όχθη του του ποταµού του Μπιλµπάο κοντά
στην εκβολή του στον Βισκαϊκό κόλπο. Κορυφαίο αξιοθέατο αποτελεί η περίφηµη
γερανογέφυρα Βισκάγια που συνδέει τις περιοχές Λας Αρένας / Αρεέτε και Πορτουγκαλέτε,
έργο του µαθητή του Άιφελ µηχανικού Αλµπέρτο Παλάθιο, η οποία κατασκευασµένη το 1893
αποτελεί την παλαιότερη σωζόµενη στο είδος της γέφυρα στον κόσµο, καταταγµένη από το
2006 στα προστατευόµενα από την UNESCO µνηµεία. ∆ιασχίζοντας στη συνέχεια την
καταπράσινη Βασκική οροσειρά θα µεταφερθούµε στη Βιτόρια /Γκαστέις, την από το 1980
πρωτεύουσα της αυτόνοµης επαρχίας της Χώρας των Βάσκων, η οποία το 2012
αναδείχθηκε πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η περιήγηση µας θα επικεντρωθεί στο
µεσαιωνικό της κέντρο που καταλαµβάνει τον λόφο πάνω από την πλατεία της Λευκής
Παρθένου. Η εξαιρετικά φιλική προς τον επισκέπτη πόλη αξιοποιώντας µε τον καλύτερο
τρόπο τη σύγχρονη τεχνολογική πρόοδο έχει καταστήσει την άνοδο και την περιήγηση στον
µεσαιωνικό της ιστό έναν ευχάριστο περίπατο. Ανεβαίνοντας στην κορυφή του λόφου
περιηγούµαστε ανάµεσα σε αναγεννησιακά µέγαρα του 16ου αιώνα, έως τον καθεδρικό ναό
της Σάντα Μαρία και το «Πορταλόν», το πανδοχείο του 15ου αιώνα στο βόρειο άκρο της
µεσαιωνικής πόλης. Πριν κατεβούµε στις δίδυµες πλατείες της Λευκής Παρθένου και της
Ισπανίας (Πλάθα ντε Εσπάνια) µε το δηµαρχιακό µέγαρο, όπου κτυπά η καρδιά της πόλης,
επισκεπτόµαστε τον ναό του Αγίου Μιχαήλ, την πρόσοψη του οποίου κοσµεί το άγαλµα της
προστάτιδας της πόλης Λευκής Παρθένου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο µας στο Μπιλµπάο και
χρόνος ελεύθερος για πρώτη περιήγηση στη γοητευτική πόλη, που αποτελεί το µεγαλύτερο
αστικό κέντρο της Χώρας των Βάσκων. Εξερευνήστε την Ενσάντσε, τη συνοικία που
δηµιουργήθηκε στην αριστερή όχθη του ποταµού του Μπιλµπάο κατά τα τέλη του 19ου
αιώνα, όταν η πόλη, όπως και άλλες της Ισπανίας, άρχισε να αναπτύσσεται εκτός των ορίων
του ιστορικού της πυρήνα, του Κάσκο Βιέχο. Σήµερα αποτελεί τη διοικητική και εµπορική
καρδιά της πόλης και κοσµείται από πλήθος κοµψών εκλεκτικιστικών κτηρίων του τέλους του
19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, µεταξύ των οποίων ξεχωρίζει το εντυπωσιακό αρ
νουβό θέατρο των Ηλυσίων Πεδίων (Τεάτρο Κάµπος Ελισέος). Περπατήστε από την κεντρική
πλατεία Μογιούα έως την πλατεία Θιρκολάρ κατά µήκος της κεντρικής λεωφόρου Γκραν Βία
και διασχίζοντας τη γέφυρα της Αµµουδιάς (Πουέντε ντελ Αρενάλ) του ποταµού Μπιλµπάο
χαθείτε στα γραφικά γεµάτα από ζωή στενά της παλιάς πόλης (Κάσκο Βιέχο), την είσοδο
στην οποία κοσµεί το επιβλητικό εκλεκτικιστικό θέατρο Αρριάγκα. Εναλλακτικά µπορείτε να
περπατήσετε κατά µήκος της ειδυλλιακής δεξιάς όχθης του ποταµού απολαµβάνοντας την
ωραιότερη θέα του εκπληκτικού Μουσείου Γκούγκενχάιµ, κορυφαίου αξιοθέατου της
αυριανής µας περιήγησης.
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2η µέρα: Μπιλµπάο (ξενάγηση µουσείο Γκουγκενχάιµ)
Κατά τη µεστή πρωινή µας ξενάγηση στο Μπιλµπάο θα έχουµε την ευκαιρία να εκτιµήσουµε
το εύρος των δραστικών επεµβάσεων ανάπλασης που δέχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες η
περιοχή. Χάρη σ’ αυτές η άλλοτε βαθιά υποβαθµισµένη βιοµηχανική πόλη κυριολεκτικά
µεταµορφώθηκε και µετατράπηκε σε υψηλών προδιαγραφών ταξιδιωτικό προορισµό έχοντας
συγχρόνως καταστεί παγκοσµίως υπόδειγµα αστικής ανάπλασης. Tα σύγχρονα
εντυπωσιακά κτήρια που κοσµούν τις όχθες του οµώνυµου ποταµού έχουν εντάξει την πόλη
στην πρώτη γραµµή της σύγχρονης αρχιτεκτονικής δηµιουργίας. Η ξενάγησή µας θα
ξεκινήσει από τον κατάφυτο λόφο Αρτσάντα στις βορειοδυτικές παρυφές της πόλης. Η
πανοραµική θέα που θα απολαύσουµε από την κορυφή του θα µας βοηθήσει να
αποκτήσουµε εποπτεία της πολεοδοµικής διάρθρωσης, της σταδιακής ανάπτυξης και των
µεταµορφώσεων του κεντρικού πυρήνα της πόλης. Στη συνέχεια κατευθυνόµενοι προς το
ιστορικό κέντρο θα σταµατήσουµε στη βασιλική της Παναγίας της Μπεγόνια, προστάτιδας
της πόλης και όλης της επαρχίας Βισκάγια και µεγάλο προσκύνηµα στο δρόµο των
προσκυνητών του αγίου Ιακώβου (Σαντιάγο). Φυλάσσει το πολύτιµο για τους Βάσκους
άγαλµα του 14ου αιώνα της Παναγίας της Μπεγόνια, το όνοµα της οποίας συνήθιζαν οι
ναυτικοί να δίνουν στα πλοία τους. Ακολούθως θα κατευθυνθούµε στην παλιά πόλη, το
Κάσκο Βιέχο, όπου θα περπατήσουµε στα γραφικά της δροµάκια έως τον γοτθικό καθεδρικό
ναό του Αγίου Ιακώβου, στάση των προσκυνητών στον δρόµο του Αγίου Ιακώβου, γύρω από
τον οποίο αναπτύχθηκε η µεσαιωνική πόλη του Μπιλµπάο, και την περίστυλη γεµάτη ζωή
Πλάθα Νουέβα. Η ξενάγηση θα ολοκληρωθεί στην Ενσάντσε µε τα εκλεκτικιστικά της µέγαρα,
µεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν κάποια εµβληµατικά σύγχρονα έργα, που φανερώνουν τη
δυναµική ορµή της πόλης προς το µέλλον: οι «Φοστερίτος», τα φουτουριστικά στέγαστρα
των σταθµών του µητροπολιτικού σιδηροδρόµου, έργα του φηµισµένου Βρετανού
αρχιτέκτονα Νόρµαν Φόστερ, ο γυάλινος πύργος της Ιµπερντρόλα και το µνηµειώδες
Μουσείο Γκούγκενχάιµ, κτήριο ορόσηµο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, που σχεδίασε ο
διάσηµος Φρανκ Γκέρι και αποτελεί µε το καλυµµένο από πλάκες τιτανίου σώµα του το σήµα
κατατεθέν της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Στο ελεύθερο υπόλοιπο του
απογεύµατος έχετε τη δυνατότητα να κάνετε µια τελευταία βόλτα σε κάποια από τις
ανακαινισµένες συνοικίες της Ενσάντσε είτε να χαλαρώσετε σε ένα από τα δεκάδες πίντσο
µπαρ της παλιάς πόλης ή να επισκεφθείτε το πολύ ενδιαφέρον Μουσείο Καλών Τεχνών µε
έργα των Θεοτοκόπουλου, Ριµπέρα, Μουρίγιο, Θουρµπαράν, Γκόγια, Γκογιέν και πολλών
άλλων καλλιτεχνών.
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3η µέρα: Μπιλµπάο (Σανταντέρ, Αλταµίρα, Σαντιγιάνα ντελ Μαρ, Χιχόν) - Οβιέδο.
Πρωινή αναχώρηση για την εκδροµή µας στην επαρχία της Κανταβρίας. Η µαγευτική
διαδροµή κατά µήκος των νότιων ακτών του απέραντου Βισκαϊκού κόλπου στον Ατλαντικό
θα µας φέρει στην καρδιά της επαρχίας, στην αρχοντική της πρωτεύουσα, τη Σανταντέρ. Αν
και η καταστρεπτική πυρκαγιά του 1941 εξαφάνισε το µεσαιωνικό ιστορικό της κέντρο η πόλη
διατηρεί ωστόσο την αριστοκρατική αύρα που της χάρισε η επιλογή του Αλφόνσου του 13ου
να κτίσει στα τέλη του 19ου αιώνα το ανάκτορό του, το παλάτι της Μαγδαληνής (Παλάθιο
Μαγκνταλένα), στο ωραιότερο σηµείο της πόλης εκτιµώντας τη µοναδική της θέση και τις
µοναδικές της παραλίες. Η σύντοµη περιήγησή µας θα επικεντρωθεί στην περιοχή γύρω από
τον ρωµανογοτθικό καθεδρικό ναό, το µοναδικό διατηρούµενο κτήριο του µεσαιωνικού
ιστορικού κέντρου, και στα εντυπωσιακά µέγαρα του δηµαρχείου και της τράπεζας
Σανταντέρ. Ακολούθως διατρέχοντας τη δυτική παράκτια ζώνη του µαγευτικού όρµου
Σανταντέρ και τον κατάφυτο λόφο του βασιλικού παλατιού θα διασχίσουµε την αριστοκρατική
συνοικία που αναπτύχθηκε στις παρυφές του στην ωραιότερη και µεγαλύτερη παραλία του
Κανταβρικού Πελάγους, την Πλάγια Σαρντινέρο µε τις αρχοντικές επαύλεις µεταξύ των
οποίων δεσπόζει το Γκραν Καζίνο.
Στη συνέχεια ανεβαίνοντας δυτικά στη λοφώδη περιοχή στις απολήξεις της Κανταβρικής
οροσειράς θα µεταφερθούµε στον µεσαιωνικό οικισµό της Σαντιγιάνα ντελ Μαρ, τον οποίο ο
Ζαν Πωλ Σαρτρ στο έργο του Ναυτία έχει χαρακτηρίσει ως το ωραιότερο χωριό της Ισπανίας.
Οι ντόπιοι κάνοντας λογοπαίγνιο µε το όνοµά την αποκαλούν την πόλη των τριών ψευδών,
επειδή δεν είναι ούτε ιερή (σάντι), ούτε επίπεδη (γιάνα), αλλά ούτε και παραθαλάσσια (ντελ
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4η µέρα: Οβιέδο (Λα Κορούνια)– Σαντιάγο ντε Κοµποστέλλα.
Το Οβιέδο, πόλη µε ιδιαίτερο χρώµα και µακρά ιστορία από την ίδρυσή της το 761 µ.Χ., είχε
το προνόµιο, σε αντίθεση µε όλη την υπόλοιπη Ιβηρική χερσόνησο, να µην κατακτηθεί ποτέ
από τους Άραβες. Κατά την πρωινή περιήγησή µας στο γραφικό ιστορικό κέντρο µε τα
κοµψά αρχοντικά µέγαρα θα επισκεφθούµε µεταξύ άλλων τον περίφηµο γοτθικό Καθεδρικό
ναό του Σωτήρος, το πανεπιστήµιο, την Πλατεία Συντάγµατος (Πλάθα ντε λα Κονστιτουθιόν)
µε το δηµαρχείο και τη βασιλική του Αγίου Ισιδώρου. Στην εκτός του ιστορικού κέντρου
περιοχή θα δούµε τη µεσαιωνική κρήνη Λα Φονκαλάδα και την κοµψότατη Βασιλική του
Αγίου Ιουλιανού των λειβαδιών (Σαν Χουλιάν ντε λος Πράδος) µε τις ροµανικές τοιχογραφίες
που ανακαλούν τις τοιχογραφίες των αρχαίων ρωµαϊκών επαύλεων. Στα περίχωρα της
πόλης σε ένα ειδυλλιακό τοπίο θα έχουµε την ευκαιρία να επισκεφθούµε τη µοναδική
ροµανική βασιλική της Σάντα Μαρία ντελ Ναράνκο, µνηµείο στο οποίο για πρώτη φορά
εφαρµόστηκαν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ροµανικής αρχιτεκτονικής. Αφήνοντας στη
συνέχεια το Πριγκιπάτο των Αστουριών κατευθυνόµαστε στην αυτόνοµη επαρχία της
Γαλικίας και συγκεκριµένα θα κατευθυνθούµε στην ιστορική πρωτεύουσα του Βασιλείου της
Γαλικίας, το ιστορικό λιµάνι της Λα Κορούνια, απ’ όπου απέπλευσε κατά τον Αγγλοϊσπανικό
πόλεµο του 1585-1604 η περίφηµη αήττητη ισπανική αρµάδα το 1588 που οδηγήθηκε στην
καταστροφή. Η επίσκεψή µας θα ξεκινήσει από τον εντυπωσιακό Πύργο του Ηρακλή στο
βόρειο άκρο της πόλης, φάρο του 18ου αιώνα µε ρωµαϊκό υπόβαθρο που θεωρείται ως ο
µοναδικός ρωµαϊκός φάρος στον κόσµο που βρίσκεται ακόµη σε λειτουργία και από το 2009
είναι καταταγµένο στα προστατευόµενα από την UNESCO µνηµεία. Στη συνέχεια θα
µεταφερθούµε στο ιστορικό κέντρο στο βορειοδυτικό άκρο του µεγάλου λιµανιού. Η σειρά
των εξαώροφων κτηρίων στην Αβενίδα ντα Μαρίνα µε τις εντυπωσιακές τζαµαρίες, στοιχείο
που απαντά και σε πολλά άλλα κτήρια του ιστορικού κέντρου, δίνει ιδιαίτερο ύφος στο λιµάνι
και στην παλιά πόλη γενικότερα. Με κέντρο τη µεγάλη πλατεία της Μαρία Ρίτα, στην οποία
δεσπόζει το επιβλητικό δηµαρχιακό µέγαρο θα περιηγηθούµε στην καρδιά της παλιάς πόλης,
στην περιοχή γύρω από την πλατεία Συντάγµατος (Πλάθα ντε λα Κονστιτουθιόν) και τον
κοµψό ροµανικό ναό του Αγίου Ιακώβου. Αργά το απόγευµα φθάνουµε στην πόλη κόσµηµα,
το θρυλικό Σαντιάγο ντε Κοµποστέλλα, που θα µας φιλοξενήσει τα επόµενα δύο βράδια. Το
βράδυ προτείνουµε δείπνο σε ταβέρνα µε τυπική κουζίνα της επαρχίας της Γαλικίας, µε
ψάρια και κάθε λογής θαλασσινά, για τα οποία φηµίζεται σε όλη την Ισπανία.
5η µέρα: Σαντιάγο ντε Κοµποστέλλα (Ποντεβέδρα)
Η πόλη του Σαντιάγο ντε Κοµποστέλλα αποτελεί παγκοσµίου κύρους Προσκυνηµατικό
κέντρο του ρωµαιοκαθολικού κόσµου. Η εικόνα του µεγάλου πλήθους προσκυνητών που
από τον 9ο αιώνα, όταν ανακαλύφθηκαν στον τόπο αυτό τα λείψανα του αγίου Ιακώβου,
συρρέουν έχοντας οδοιπορήσει εκατοντάδες χιλιόµετρα από πολλά µέρη της δυτικής

ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ

µαρ). Η σειρά των εκπληκτικά διατηρηµένων επιβλητικών αρχοντικών που κοσµούνται µε τα
οικόσηµα των ιδιοκτητών τους προσδίδει ιδιαίτερη γοητεία στο χώρο µεταφέροντας τον
επισκέπτη αιώνες πίσω. Τον οικισµό στέφει το εντυπωσιακό ροµανικό συγκρότηµα της Λα
Κολεγκιάτα µε τον τάφο της προστάτιδας του οικισµού αγίας Ιουλιανής. Η περιήγησή µας
στην Κανταυρία θα κλείσει µε επίσκεψη στο διάσηµο Μουσείο του Σπηλαίου της Αλταµίρα,
στο οποίο µεταξύ άλλων θα µας δοθεί η ευκαιρία να θαυµάσουµε αντίγραφα σε φυσικό
µέγεθος των µοναδικών πολύχρωµων προϊστορικών βραχογραφιών του κλειστού για το ευρύ
κοινό σπηλαίου.
Συνεχίζοντας θα επισκεφθούµε τη Χιχόν, το µεγαλύτερο αστικό κέντρο των Αστουριών, που
παρά τον σύγχρονο χαρακτήρα της διατηρεί ένα αξιοπρόσεκτο µικρό ιστορικό κέντρο. Στη
σύντοµη περιήγησή µας θα επικεντρωθούµε στις δύο πλατείες στην καρδιά του ιστορικού
κέντρου, την Πλάθα ντε Μαρκές, µε τον αδριάντα του ήρωα αγίου Πελαγίου που ήδη από τον
8ο αιώνα ξεκίνησε την ανάκτηση της Ιβηρικής από τους Άραβες, και την Πλάθα Μαγιόρ µε το
δηµαρχιακό µέγαρο, καθώς και στην απέραντη παραλία του Σαν Λορέντσο. Άφιξη το
απόγευµα στο Οβιέδο, τήν πρωτεύουσα του ιστορικού πριγκιπάτου των Αστουριών, όπου
και θα διανυκτερεύσουµε. Βραδινός περίπατος στο ατµοσφαιρικό ιστορικό κέντρο θα µας
φέρει σε πρώτη επαφή µε τον µνηµειακό της πλούτο.

4

Ευρώπης προξενεί σε κάθε επισκέπτη πολύ δυνατή εντύπωση. Αρχιτεκτονικά, η πόλη είναι
ένα απαράµιλλο κοµψοτέχνηµα, ενταγµένη από το 1985 στα µνηµεία παγκόσµιας
πολιτιστικής κληρονοµιάς που προστατεύονται από την UNESCO. Το ιστορικό κέντρο µε τη
µαγευτική Πλατεία Οµπραντόιρο, στην οποία δεσπόζει ο µεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός του
Αγίου Ιακώβου µε τους µοναδικούς θησαυρούς του, οι γειτονικές πλατείες Κιντάνα και
Πλατερίας µε τα θαυµάσια και επιβλητικά δηµόσια κτήρια, τα στενά σοκάκια µε τα γραφικά
µεσαιωνικά σπίτια, το κτήριο του Πανεπιστηµίου, που κτίστηκε το 1495, και φυσικά οι
δεκάδες διαφόρων ρυθµών εντυπωσιακές εκκλησίες, µεταξύ των οποίων το ξεχωρίζει το
Μοναστήρι του Σαν Μαρτίνιο Πινάριο, απαρτίζουν ένα απαράµιλλο σύνολο, ένα υπαίθριο
µουσείο εξέλιξης της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής που θα χαραχθεί ανεξίτηλα στη µνήµη µας
κατά την πρωινή µας ξενάγηση.
Στη συνέχεια µπορούµε να µεταβούµε στο γειτονικό Μόντε ντο Γκόζο (το λόφο της χαράς), το
σηµείο από το οποίο οι προσκυνητές έχοντας οδοιπορήσει συνήθως για εκατοντάδες
χιλιόµετρα αντίκριζαν για πρώτη φορά τους πύργους του καθεδρικού ναού στην πόλη και
ξεφώνιζαν από χαρά για την ολοκλήρωση της κοπιαστικής τους πεζοπορίας. Όσοι επιθυµούν
θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν περίπατο σε κάποιο από τα κοντινά µονοπάτια του αγίου
Ιακώβου, εντασσόµενοι κατά κάποιον τρόπο στην ατµόσφαιρα του τόπου.
Το απόγευµα του περιηγητικού µας οδοιπορικού θα µας φέρει στη γραφική Ποντεβέδρα
πάνω στον ποταµό Λέρεθ. Η πόλη κατά µια παράδοση της περιοχής ιδρύθηκε από τον ήρωα
του τρωικού πολέµου Τεύκρο, γιο του βασιλιά της Σαλαµίνας της Κύπρου Τελαµώνα. Η
εντυπωσιακή αυτή παράδοση αποτυπώνεται σε µια από τις κεντρικές πλατείες του ιστορικού
κέντρου, την πλάθα ντο Τέουκρο, µια από τις γοητευτικές πλατείες της µνηµειακής ζώνης της
πόλης που θα επισκεφθούµε κατά την περιήγησή µας. Οι µικρές αυτές πλατείες, που
διανθίζουν το ιστορικό κέντρο της πόλης, αποτελούν µικρά στολίδια που µε το ιδιαίτερο ύφος
της η καθεµιά δηµιουργούν ένα πολύ ευχάριστο ατµοσφαιρικό περιβάλλον που
απολαµβάνεις να εξερευνάς. Κατά την περιήγησή µας θα δούµε τον µοναδικό µπαρόκ ναό
της Παναγίας Προσκυνήτριας (Σαντουάριο ντα Βίρχε ντα περεγρίνα) σε µορφή αχιβάδας (το
σήµα των προσκυνητών του δρόµου του αγίου Ιακώβου) ως υπόµνηση της θέσης της
Ποντεβέδρα στο δρόµο των προσκυνητών που έρχονταν από τη γειτονική Πορτογαλία. Η
περιήγηση στις γοητευτικές πλατείες και τα στενά της παλιάς πόλης θα κλείσει µε επίσκεψη
στη βασιλική της Παναγίας (Σάντα Μαρία λα Μαγιόρ) και το πάρκο Αλαµέδα µε τα
εντυπωσιακά κυβερνητικά κτήρια γύρω του. Επιστροφή στο Σαντιάγο ντε Κοµποστέλλα.
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6η µέρα: Σαντιάγο ντε Κοµποστέλλα (Λούγκο) Λεόν
Ολοκληρώνουµε το οδοιπορικό µας στη περιοχή της Γαλικίας µε µια πόλη έκπληξη. Το
γραφικό Λούγκο είναι η µοναδική πόλη στο κόσµο που διατηρεί ανέπαφα τα ρωµαϊκά της
τείχη του 3ου αιώνα µ.Χ. Ο οχυρωµατικός περίβολος µε µήκος 2117µ., ύψος 10 έως 15µ.
προστατεύεται από 71 αµυντικούς πύργους. Η περιεκτική περιήγησή µας στη µοναδική αυτή
πόλη θα ξεκινήσει από την Πόρτα Κάµπο Καστέλο που οδηγεί στην Πλάθα Μαγιόρ µε το
δηµαρχιακό µέγαρο κτήριο του 18ου αιώνα τυπικό δείγµα γαλικιανού µπαρόκ. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούµε τον ροµανογοτθικό καθεδρικό ναό της Παναγίας (Σάντα Μαρία) και από την
πλατεία του Πίου ΙΒ΄ που ανοίγεται δυτικά του θα ανέλθουµε στον περίδροµο των τειχών και
θα διατρέξουµε ένα τµήµα τους. Άφιξη νωρίς το απόγευµα στη µεσαιωνική Λεόν που θα
γνωρίσουµε σήµερα, µια από τις πρώτες πόλεις που εξεγέρθηκε κατά τη διάρκεια του
πολέµου της ισπανικής ανεξαρτησίας και το 1833 έγινε πρωτεύουσα της οµώνυµης
επαρχίας. Στην περιήγησή µας θα δούµε το ιστορικό της κέντρο, στο οποίο δεσπόζει
ο καθεδρικός ναός, το καλύτερο δείγµα γαλλικού στυλ γοτθικής αρχιτεκτονικής στην Ισπανία.
Άλλα µνηµεία που θα επισκεφθούµε είναι η βασιλική του Αγίου Ισιδώρου, µία από τις
σηµαντικότερες εκκλησίες ροµανικού ρυθµού στην Ισπανία και τόπος ταφής των
µεσαιωνικών µοναρχών της Λεόν, το αναγεννησιακού ρυθµού εντυπωσιακό παλάτι δε λος
Γκουθµάνες και η Κάσα Μποτίνες, µια µοντερνιστική δηµιουργία του Αντόνιο Γκαουντί.
7η µέρα: Λεόν (Μπούργκος) - Σαν Σεµπαστιάν/ Ντονόστια
Αναχώρηση µε τελικό προορισµό το Σαν Σεµπαστιάν αφού πρώτα σταθούµε στην ιστορική
πόλη της Καστίλης Μπούργκος, σε υψόµετρο περίπου 800µ., την πόλη του θρυλικού Ελ
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8η µέρα: Σαν Σεµπαστιάν (Χονταρίµπια – Μπαγιόν – Μπιαρίτζ).
Η ιστορική περιοχή της χώρας των Βάσκων βρίσκεται από το 1659 µε τη συνθήκη των
Πυρηναίων, που καθόρισε τη γαλλοϊσπανική µεθόριο, χωρισµένη µεταξύ Ισπανίας και
Γαλλίας. Σήµερα λοιπόν κατευθυνόµαστε προς την ισπανογαλλική µεθόριο. Πριν
διασχίσουµε τα σύνορα θα σταµατήσουµε στη γραφικότατη Χονταρίµπια στις εκβολές του
ποταµού Μπιντασόα µε τα µεσαιωνικά της τείχη και το ιδιαίτερο ιστορικό της κέντρο, στο
οποίο ξεχωρίζει το επιβλητικό φρούριο-ανάκτορο του Καρόλου Ε΄ στην κεντρική πλατεία των
Αρµάτων (πλάθα ντε Άρµας).
∆ιασχίζοντας τον ποταµό Μπιντασόα µπαίνουµε στη γαλλική περιοχή της χώρας των
Βάσκων µε προορισµό το µητροπολιτικό τους κέντρο τη γραφικότατη Μπαγιόν, τη Μπαϊόνα
των Βάσκων. Πόλη αρχοντική κτισµένη στη συµβολή των ποταµών Αντούρ και Νιβ υµνήθηκε
από τον διάσηµο Αµερικανό συγγραφέα Έρνεστ Χέµινγουεϊ στο µυθιστόρηµά του «Ο Ήλιος
θα ανατέλλει για πάντα». Μέσα στα καλοδιατηρηµένα της τείχη απλώνεται το γοητευτικό
ιστορικό της κέντρο, που θα επισκεφθούµε, µε τα χαρακτηριστικά για την Μπαγιόν κτήρια µε
ξυλοδεσιές, µεταξύ των οποίων ξεχωρίζει µεγαλοπρεπής ο εντυπωσιακός καθεδρικός ναός,
κτίσµα προστατευόµενο από την UNESCO.
Στη συνέχεια θα βρεθούµε στο κοσµοπολίτικο θέρετρο του Μπιαρίτζ, το οποίο από τα µέσα
του 19ου αιώνα, οπότε και έγινε τόπος θερινών διακοπών της αυτοκρατορικής οικογένειας,
απέκτησε αριστοκρατικό χαρακτήρα και προτιµήθηκε από πολλές οικογένειες εστεµµένων
αλλά και πολλών άλλων σηµαντικών προσωπικοτήτων της Γηραιάς Ηπείρου, διατηρώντας
µια ανάλαφρη γοητεία που συναρπάζει ακόµη και σήµερα. Θα σταµατήσουµε στην
εντυπωσιακή παραλιακή ζώνη µε την µεγάλη παραλία, τους βραχώδεις σχηµατισµούς και τις
αριστοκρατικές επαύλεις, στην οποία ξεχωρίζουν το κτήριο του καζίνου, το επιβλητικό Hôtel
du Palais, θερινή κατοικία της αυτοκράτειρας Ευγενίας, και ο βράχος της Παρθένου µέσα στη
θάλασσα. Επιστροφή στο Σαν Σεµπαστιάν.
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Σιντ, σταθµό στην Προσκυνηµατική διαδροµή του αγίου Ιακώβου. Στο ιστορικό της κέντρο,
που θα περιηγηθούµε, εντυπωσιάζουν τα επιβλητικά ιστορικά µνηµεία µεταξύ των οποίων
επιβάλλεται µε το µέγεθος και τον πλούσιο αρχιτεκτονικό του διάκοσµο ο γοτθικός
καθεδρικός ναός, ενταγµένος από το 1984 στον κατάλογο των µνηµείων παγκόσµιας
πολιτιστικής κληρονοµιάς από την UNESCO. Μεγάλος αριθµός µεσαιωνικών εκκλησιών,
µοναστηριών όπως η Μονή ντε Λας Ουέλγας Ρεάλες, παλατιών και άλλων κτηρίων, όπως η
εντυπωσιακή αψίδα της Σάντα Μαρία στην οµώνυµη γέφυρα, και πάρκων, όπως αυτά κατά
µήκος του ποταµού Αρλανθόν που διασχίζει την πόλη, δηµιουργούν µοναδική ατµόσφαιρα.
Άφιξη το απόγευµα στο Σαν Σεµπαστιάν, που στη γλώσσα των Bάσκων αναφέρεται ως
Nτονόστια, µία πόλη διάσηµη για τις παραλίες της στο Βισκαϊκό κόλπο, τη περίφηµη κουζίνα
της που την έχουν τιµήσει οι Celebrity σεφ της περιοχής και το γλετζέδικο χαρακτήρα των
κατοίκων της. Στην περιήγηση µας στα σηµαντικότερα αξιοθέατα της πανέµορφης πόλης θα
ξεκινήσουµε από το Μόντε Ιγκέλδο µε την εκπληκτική θέα στον όρµο Λα Κόντσα µε το νησί
της Σάντα Κλάρα και το Μόντε Ουργκούλ πάνω από την παλιά πόλη. Στη συνέχεια θα
εξερευνήσουµε τη γλυπτική σύνθεση του Εδουάρδου Τσιγίδα µε τον ευφάνταστο τίτλο «Η
χτένα του ανέµου» στο άκρο της παραλίας Ονταρέτα και διατρέχοντας την παραλιακή
λεωφόρο κατά µήκος της µεγάλης παραλίας Λα Κόντσα, θα καταλήξουµε στην περιοχή
Τσέντρο Ροµάντικο µε τα κοµψά κτήρια και την ατµοσφαιρική Πάρτε Βιέχα, δηλαδή παλιά
πόλη. Για το βράδυ σας προτείνουµε να κάνετε ό,τι και οι κάτοικοι της πόλης, να
επισκεφθείτε δηλαδή κάποιο από τα δεκάδες πίντσο µπαρ στην παλιά πόλη, για να
απολαύσετε τις ευφάνταστες µικρές αυτές λιχουδιές που έκαναν διάσηµη τη Βασκική κουζίνα
σε όλο τον κόσµο. Άλλωστε από εδώ ξεκίνησαν «µυθικά» ονόµατα της σύγχρονης
γαστρονοµίας όπως ο Martin Berasategui και ο Juan Mari Arzak!!! Μην παραλείψετε να
δοκιµάσετε το λευκό τοπικό κρασί Τσάκολι και ψάρι στα κάρβουνα (pescado a la brasa).
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9η µέρα: Σαν Σεµπαστιάν (Ζαραούτς/Γετάρια) – Αθήνα/Θεσσαλονίκη
Έχοντας ολοκληρώσει τη µεστή περιήγησή µας σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη περιοχή της
Ιβηρικής χερσονήσου γεµάτοι πλούσιες εικόνες και δυνατές αναµνήσεις µεταφερόµαστε στο
αεροδρόµιο του Μπιλµπάο για την επιστροφή µας στην Αθήνα µέσω Φρανκφούρτης.
Κατά την διαδροµή µας και εάν ο χρόνος το επιτρέπει θα δούµε πανοραµικά το
παραθαλάσσιο θέρετρο του Ζαραούτζ, φηµισµένο για την µεγάλη παραλία του και το µικρό
ψαροχώρι Γετάρια µε το λιµανάκι και τα στενά δροµάκια του.
Σηµείωση: Η ροή των ηµερησίων προγραµµάτων ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να
παραλείπεται τίποτα.
Πτήσεις: LUFTHANSA AIRLINES
Αθήνα Μόναχο
Μόναχο Μπιλµπάο

06.05 – 07.35
08,50 – 11.00

Μπιλµπάο Φρανκφούρτη
Φρανκφούρτη Αθήνα

14.15 – 16.25
20.40 – 00.25

Τιµές Bonus Price
Ταξίδι / διάρκεια

ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ
ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗ
ΙΣΠΑΝΙΑ
9 µέρες

∆ιατροφή

Αναχ.

∆ιαµονή

17, 31/7
&
7, 14/8
ΒΒ
Πρωινό

2κλινο

1κλινο

Φόροι /
είσοδοι

995

+400

290

1065

+430

290

4*/ 4*S

5/8, 14/9

Παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωµάτιο µε 2 γονείς : -100€
ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ

(*) Τιµή BONUS PRICE έγκαιρης εγγραφής για όσο εµφανίζεται στην ιστοσελίδα µας
και για περιορισµένο αριθµό θέσεων
Σας προσφέρουµε
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Πτήσεις µε LUFTHANSA AIRLINES
∆ιαµονή σε 4*, 4*s ξενοδοχεία ως ακολούθως ή παρόµοια αυτών
Μπιλµπάο
: Silken Indautxu
Λεόν
: Silken Luis de Leon
Σαν Σεµπαστιάν
: Silken Amara Plaza
Οβιέδο
: Silken Monumental Naranco
Σαντιάγκο ντε Κοµποστέλλα
: Hesperia Peregrino
Πρωινό µπουφέ καθηµερινά
Μεταφορές/ εκδροµές/ ξεναγήσεις όπως περιγράφονται





Εισόδους στο µουσείο Γκουγκενχάιµ και στον καθεδρικό στο Σαντιάγκο ντε Κοµποστέλα
Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Φ.Π.Α.
Έµπειρος αρχηγός/συνοδός της εκδροµής

∆εν περιλαµβάνονται




Είσοδοι σε µουσεία/αξιοθέατα (εκτός Γκουγκενχάιµ & Καθεδρικού Σαντιάγκο )
Ότι αναγράφεται ως προαιρετικό/ προτεινόµενο
Ατοµική προαιρετική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστος 15€

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου µε λατινικούς χαρακτήρες

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ

ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ

Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραµµα του ταξιδιού, να έχετε ενηµερωθεί για τους
γενικούς όρους, καθώς και στα έντυπα µας, και να έχετε υπογράψει την Σύµβαση
Συµµετοχής.
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