Χώρα των Βάσκων - Βόρεια Ισπανία - Πορτογαλία
7 µέρες Μπιλµπάο - Getxo - Mπερµεο - Μουντακα - Γκερνικα - Βάσκικα Χωριά - Hondarribia Μπιαριτζ - Σαν Σεµπαστιάν - Σανταντερ - Ρια Αλτας - Σαντιλιανα Ντελ Μαρ - Χιχον - Οβιεδο - Λα
Κορουνια - Σαντιαγκο Ντε Κοµποστέλα - Ριας Μπαχας - Ποντεβερντα - Βιγο - Πόρτο - Ριµπεϊρα.
∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4* µε πρωινό.

Πρόγραµµα (10 µέρες)
Ηµέρα 1

Ηµέρα 2

Ηµέρα 3

Aθήνα - Μπιλµπάο
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µε ενδιάµεσο σταθµό για την
πρωτεύουσα της Χώρας των Βάσκων, το Μπιλµπαο µε την LUFTHANSA
.Άφιξη, ξενάγηση της πόλης που εκτείνεται κατά µήκος του ποταµού
Νερβιόν, στις όχθες του οποίου αναπτύχθηκαν όλες οι συνοικίες της.
Φουτουριστικές είσοδοι µετρό, σχεδιασµένες η αφρόκρεµα της
παγκόσµιας αρχιτεκτονικής έβαλε το χέρι της και το Μπιλµπάο
µεταµορφώθηκε.Περίπατος σε ένα από τα ωραιότερα ιστορικά κέντρα,
βλέπουµε την αψιδωτή Πλάθα Νουέβα, το εντυπωσιακό Θέατρο Αριάγα
την γέφυρα Αρενάλ , το καθεδρικό ναό, η περίφηµη Γκραν Βία µε κοµψά
καταστήµατα. Σαν να µην έφταναν όλα τα παραπάνω, το ίδρυµα Σολοµών
Ρ. Γκουγκενχάιµ επέλεξε το Μπιλµπάο να είναι η πόλη του Ευρωπαϊκού
του παραρτήµατος και κατασκευάστηκε εδώ, το περίφηµο µουσείο
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Γκουγκενχάιµ, σήµα κατατεθέν της πόλης.
Επίσκεψη στο Μουσείο που είναι ένα από τα καλύτερα του είδους του
στην Ισπανία.Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Μπιλµπάο - Getxo - Mπερµεο - Μουντακα - Γκερνικα - Βάσκικα Χωριά
Πρόγευµα και αναχώρηση προς την ακτή Biscaια. Θα απολαύσουµε την
πανοραµική θέα των παραλιακών πόλεων, και γραφικών χωριών, το
Getxo, στο οποίο οι οικογένειες της αστικής τάξης έκτισαν τα θερινά τους
σπίτια µικρά ανάκτορα. Ακολουθεί το Μπερµεο µια πόλη µε έντονα
στοιχεία ναυτικής παράδοσης.Στην συνέχεια ,την Μουντακα , που
βρίσκεται στην εκβολή του ποταµού Mundaka και διάσηµη λόγω των
πρωταθληµάτων του Surf. Σειρά έχει η Guernika γνωστή για τον
βοµβαρδισµό που έγινε µε εντολή του Φράνκο στις 26 Απριλίου 1937 ι ο
κόσµος βρισκόταν στην λαϊκή αγορά και Πικάσο αποθανάτησε τη
σφαγή.Θα επισκεφθούµε επίσης την Casa de Juntas del Se or o de
Vizcaya ,η καρδιά του µνηµείου είναι το "Guernika Tree", που συµβολίζει
την ελευθερία των Βάσκων.Το σηµερινό κτίριο, είναι ένα καλό
παράδειγµα νεοκλασικής τέχνης και συνδυάζει τις λειτουργίες της
Εκκλησίας και του Κοινοβουλίου.Θα επισκεφθούµε επίσης το Guernika
Peace Museum Foundation.Επιστροφή στο Μπιλµπάο.
Μπιλµπάο - Hondarribia - Μπιαριτζ - Σαν Σεµπαστιάν
Πρόγευµα και αναχώρηση για µια υπέροχη εκδροµή.Πρώτη µας στάση, η
κουκλίστικη πόλη Hondarribia κτισµένη µέσα σε µεσαιωνικό κάστρο
.Περνώντας τα σύνορα µε την Γαλλία, θα φθάσουµε στην πανέµορφη
πόλη Μπιαρίτζ, που αποτελεί το Γαλλικό κοµµάτι της Χώρας των
Βάσκων. Είναι µια προσιτή και κοσµοπολίτικη πόλη µε θαυµάσιες
παραλίες και πολλά ενδιαφέροντα µουσεία.Θα καταλήξουµε στο Σαν
Σεµπαστιάν την πόλη µαργαριτάρι, µε τα ουκ ολίγα αστέρια Michelin και
λιµάνι µε σηµαντική αλιεία. Ιδρύθηκε το 1524 και η παλαιά πόλη
στηρίζεται σε έναν αµµώδη ισθµό που συνδέει την ηπειρωτική χώρα µε το
δύσκολο λόφο του Ουρχέλ, το οποίο περιβάλλεται από το φρούριο Mότα.
Οι ειδυλλιακές παραλίες, τα διεθνή φεστιβάλ τζαζ και κινηµατογράφου,
δικαίως την κατατάσσουν ως ενα από τα δηµοφιλέστερα θέρετρα της
Ευρώπης. ∆εν πρέπει να υπάρχει άλλη πόλη στον κόσµο, στο κέντρο της
οποίας ο ποταµός να συναντάει τον ωκεανό.Στην πανοραµική περιήγηση

Ηµέρα 4
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Ηµέρα 6

Ηµέρα 7

µας, θα διασχίσουµε την Καινούργια Λεωφόρο, την ολοκαίνουρια
προκυµαία ,θα περιπλανηθούµε στα στενά γραφικά σοκάκια της Παλιάς
Πόλης και θα καταλήξουµε στην CalleMayor ) για να δούµε τον
Καθεδρικό Ναό και την µπαρόκ εκκλησία της Σάντα Μαρία
Κόρο.Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Μπιλµπάο - Σανταντερ - Ρια Αλτας - Σαντιλιανα Ντελ Μαρ - Χιχον Οβιεδο
Πρόγευµα και αναχώρηση για το Σανταντερ.. Πριν την άφιξή µας θα
επισκεφθούµε ένα από τα ιστορικότερα χωριά τη Σαντιλιανα Ντελ Μαρ
που έχει χαρακτηριστεί ΜΠΚ της Unesco Συνεχίζουµε για το Σανταντερ,
τη µεγάλη παραθαλάσσια πόλη που είναι κτισµένη στις νότιες ακτές του
ακρωτηρίου Μαγιόρ και θα κανουµε βόλτα στο πλούσιο ιστορικό κέντρο.
Μεταξύ άλλων θα δούµε τον Καθεδρικό Ναό, το Βασιλικό Ανάκτορο , το
ταχυδροµείο, και το περίφηµο Gran Casino del Sardinero.Στην συνέχεια ,
η παραλιακή µας διαδροµή, θα µας φέρει αρχικά στο ψαροχώρι Κοµιλας,
γνωστό για τα παλιά πέτρινα σπίτια και την κατοικία "Ελ Καπρίτσο ντε
Γκαουντί. Στην συνεχεία αναχώρηση για την πόλη Χιχον. Καθ’ οδόν
επισκεπτόµαστε τα Ρια Αλτας, τα λεγόµενα Φιορδ της Γαλικίας, τα οποία
υπό την επήρεια της παλίρροιας, κάθε έξι ώρες. Άφιξη στην µαγευτική
Χιχον την πόλη µε το λιµάνι Πουέρτο ντε Μουσέλ και στη σύντοµη
περιήγηση µας, θα δούµε µεταξύ άλλων την Θιµαντεβίγια, το λεγόµενο
«χωριό των ψαράδων», χτισµένο σε µια χερσόνησο που διαιρεί το λιµάνι
στα δύο.Αφιξη το απόγευµα στο Οβιέδο τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας.
Οβιεδο
Πρόγευµα και θα ξεκινήσουµε την γνωριµία της πόλης . Το Οβιέδο,
κρατεί τα ηνία του διοικητικού όπως και εµπορικού κέντρου της περιοχής.
Η πόλη είναι χτισµένη σε υψόµετρο 230 µέτρων, το 757 ιδρύθηκε ένα
µοναστήρι και γύρω από αυτό αναπτύχθηκε ένας οικισµός, ο οποίος έγινε
πρωτεύουσα του βασιλείου της Αστούριας. Μέσα και γύρω από την πόλη
ο βρίσκονται αρκετά µνηµεία που έχουν ανακυρηχθεί από την UNESCO
ΜΠΚ..Προαιρετικά µπορούµε να επισκεφθούµε αργότερα την
COVADANGAPICOS EUROPA µια περιοχή απαράµιλλης φυσικής.
Οβιεδο - Λα Κορουνια - Σαντιαγκο Ντε Κοµποστέλα
Πρόγευµα και αναχώρηση για το Σαντιαγκο Ντε Κοµποστέλα. Επίσκεψη
στη παραθαλάσσια πόλη Λα Κορούνια, που η στρατηγική της θέση,
προσέλκυσε ανά τους αιώνες διάφορους κατακτητές.Οι Ρωµαίοι έκτισαν
και αφιέρωσαν έναν εντυπωσιακό φάρο, τον «Πύργο του Ηρακλή» που
είναι ο αρχαιότερος εν χρήσει φάρος στον κόσµο τον οποίο ανακήρυξε η
UNESCO, ως ΜΠΚ.Θα επισκεφθούµε το πολυσύχναστο λιµάνι της
πόλης, και θα καταλήξουµε σ’ έναν µικρότερο πιο κλειστό κόλπο την
γνωστή «Μαρίνα της Γαλικίας». Η περιοχή αυτή έχει πλατείες, µνηµεία,
και παλιά αρχοντικά ναυτικών.Αφιξη στο Σαντιαγκο Ντε Κοµποστέλα
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Σαντιαγκο Ντε Κοµποστέλα
Πρόγευµα και θα γνωρίσουµε τη πόλη . Ακολουθούµε µέρος του
περίφηµου δρόµου του Αγίου Ιακώβου που αποτελεί ένα από τα
σηµαντικότερα χριστιανικά προσκυνήµατα. Τα λείψανά του
µεταφέρθηκαν σ’ αυτό το απόµακρο µέρος, και θάφτηκαν στο σηµείο.Ο

δρόµος του Αγίου Ιακώβου, ανακηρύχθηκε ως η πρώτη Ευρωπαϊκή
πολιτιστική διαδροµή. Φθάνοντας στον ναό µε την εντυπωσιακή πρόσοψη
και θα θαυµάσουµε ένα από τα µεγαλύτερα λιβανιστήρια του κόσµου, θα
δούµε τον Τάφο του Αγίου Ιακώβου και το καταπληκτικό µπαρόκ
ιερό.Ελεύθερος χρόνος στο ενδιαφέρον µεσαιωνικό ιστορικό κέντρο της
πόλης.
Σαντιαγκο Ντε Κοµποστέλα - Ριας Μπαχας - Ποντεβερντα - Βιγο Ηµέρα 8
Πόρτο
Πρόγευµα και αναχώρηση για το Πόρτο. Κατά την διαδροµή µας,
επισκεπτόµαστε τις Ριας Μπάχας, µε τα γραφικά ψαροχώρια και τους
περίφηµους αµπελώνες .Επόµενη στάση η πόλη Βιγο πού είναι το
µεγαλύτερο αλιευτικό λιµάνι στον κόσµο, επίσης υπάρχει βαριά
βιοµηχανία, κυρίως ναυπηγεία ένα µεγάλο εργοστάσιο της Peugeot
Citroën. Αφού περάσουµε τα σύνορα µε την Πορτογαλία . Αφιξη στο
Πόρτο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας.
Ηµέρα 9 Πόρτο - Ριµπεϊρα
Πρόγευµα και θα γνωρίσουµε το µαγευτικό Πόρτο ΜΠΚ από την
UNESCO. Επίσκεψη στον Καθεδρικο ναό , το Πάλατι Μπολσα και η
Μητρόπολη.Επόµενη στάση η παρόχθια περιοχή Ριµπεϊρα το πιο
ελκυστικό κοµµάτι του Πόρτο. Η ξενάγηση µας θα τελειώσει µε επίσκεψη
στις περίφηµες Φερειρα για να ξεναγηθούµε και να δοκιµάσουµε τα
γνωστά φηµισµένα κρασιά του Πόρτο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Ηµέρα 10 Πόρτο - Αθήνα
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη, µέχρι την
µεταφορά µας στο αεροδρόµιο για την πτήση µας επιστροφής.

Τιµοκατάλογοι
Ξενοδοχείο: 4* HOTEL(S) IN SPAIN & PORTUGAL
06/08/2017 15/08/2017
εώς
εώς
15/08/2017 24/08/2017
€ 995.00 € 995.00

∆ίκλινο
3ο άτοµο
€ 895.00 € 895.00
1-12 ετών
Μονόκλινο € 1395.00 € 1395.00

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΜΠΙΛΜΠΑΟ & ΠΟΡΤΟ –
ΑΘΗΝΑ µε ενδιάµεσο σταθµό
Εννιά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* ( 3 στο Μπιλµπάο , 2 στο
Οβιέδο , 2 στο Σαντιαγκο Ντε Κοµποστέλα & 2 στο Πόρτο )
Πλούσιο πρόγευµα µπουφέ καθηµερινά
Μεταφορές από/προς αεροδρόµια στην Ισπανία
Εκδροµές και ξεναγήσεις ως το αναλυτικό πρόγραµµα

•
•
•
•
•

Εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο Γκούκενχαϊµ, στο Μπιλµπάο
Εισιτήριο εισόδου στο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου
Εµπειρος αρχηγός του γραφείου
Ασφάλεια αστικής –επαγγελµατικής ευθύνης για συµµετέχοντες έως
75 ετών
Φ.Π.Α

∆εν περιλαµβάνονται
•

Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων 250 € περίπου, Είσοδοι
σε µουσεία και επισκεπτόµενους χώρους, Φόροι πόλεων, πληρωτέοι
επί τόπου υποχρεωτικά, Γεύµατα, φιλοδωρήµατα - αχθοφορικά.
Οτιδήποτε αναφέρεται ως προτεινόµενο η προαιρετικό

