Βόρειος Ισπανία – Πορτογαλία
ΠΟΡΤΟ,ΡΙΑΣ ΜΠΑΧΑΣ, ΣΑΝΤΙΑΓΟ ΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΑ,ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ,ΡΙΑΣ ΑΛΤΑΣ ,
ΟΒΙΕΔΟ , ΧΙΧΟΝ , ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ, ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ , ΠΑΜΠΛΟΝΑ,ΒΙΤΟΡΙΑ,ΜΠΙΛΜΠΑΟ
(10 ΗΜΕΡΕΣ)

1η μέρα ΑΘΗΝΑ – ΠΟΡΤΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Πόρτο, μνημείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco από το έτος 1996. Η άλλοτε επονομαζόμενη
στα λατινικά Portus Cale, με το πλήρωμα του χρόνου προίκισε με το όνομα της την
ίδια της την χώρα, την Πορτογαλία. Την σήμερον ημέρα, η πόλη αποτελεί σύμβολο
παράδοσης, σκληρής δουλειάς και έκφραση δύναμης του Οράματος του
Πορτογαλικού Έθνους. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Ελεύθερος χρόνος για το υπόλοιπο της ημέρας.
2η μέρα ΠΟΡΤΟ –ΡΙΑΣ ΜΠΑΧΑΣ – ΣΑΝΤΙΑΓΟ ΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΑ
Πρωινό και έπειτα ξενάγηση στο μαγευτικό Πόρτο. Η πόλη που συνδυάζει ήλιο και
χρώμα Μεσογείου, δροσιά και επιβλητικότητα από τον Ατλαντικό, φημίζεται για το
ξακουστό ομώνυμο κρασί της, το “ΠΟΡΤΟ” . Η πόλη διαιρείται απ’ τον ποταμό
Douro και ενώνεται από την επιβλητικότατη γέφυρα του Dom Luiz I. Στα βόρεια του
ποταμού εκτείνεται η περιοχή της Ριμπέϊρα, όπου ξεναγούμαστε στα μεσαιωνικά
καλντερίμια, επισκεπτόμενοι τα παραδοσιακά καταστήματα και την ανοιχτή αγορά
του λιμανιού, καθώς και στους μπαρόκ ναούς των παλιών συνοικιών. Εν συνεχεία,
περιηγούμαστε στην άνω πόλη και στην περιοχή του Καθεδρικού Ναού, στο παλιό
κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού , στο Παλάτι Μπόλσα, όπου στεγάζεται το

Εμπορικό Επιμελητήριο, ο άλλοτε χώρος στέγασης του χρηματιστήριου, δίπλα
ακριβώς στον Ναό του Αγίου Φραγκίσκου. Τέλος, επισκεπτόμαστε κάποιο παλιό
οινοποιείο της πόλης, όπου και γευόμαστε στο ειδικά κατασκευασμένο ποτήρι
“calice” γεύση και άρωμα από “Πόρτο”. Αναχώρηση για το Σαντιάγο Ντε
Κομποστέλα. Στον δρόμο μας επισκεπτόμαστε τις Ρίας Μπάχας με τα γραφικά
ψαροχώρια και τους αμπελώνες όπου παράγεται το φημισμένο κρασί ποικιλίας
Albariño. Άφιξη στο Σαντιάγο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η μέρα ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΑ – ΚΟΡΟΥΝΙΑ
Μετά το πρωινό ξενάγηση στο εντυπωσιακό Σαντιάγο ντε Κομποστέλα.
Ακολουθούμε μέρος του περίφημου δρόμου του Αγίου Ιακώβου (El camino de
Santiago), που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χριστιανικά προσκυνήματα μαζί
με τη Via Francigena στη Ρώμη και το προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ. Με τρένο,
ποδήλατο ή και άλογο και για τους πιο τολμηρούς περπατώντας, άνθρωποι
συρρέουν από όλο τον κόσμο στο Σαντιάγο με σκοπό να γιορτάσουν στις 25 Ιουλίου
την μνήμη του Αγίου Ιακώβου. Σήμερα ο σκοπός μας λοιπόν είναι ιερός.
Κατευθυνόμενοι προς τον Καθεδρικό Ναό προσκυνάμε τα λείψανα του Αποστόλου ,
μαθητή του Ιησού. Τόσο επιβλητικός εξωτερικά, όσο και εσωτερικά ο ναός
φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα λιβανιστήρια του κόσμου, αιωρούμενο από τον
κεντρικό τρούλο δίπλα στον τάφο του Αγίου. Εν συνεχεία, ξεχυνόμαστε στο υπέροχο
μεσαιωνικό κέντρο της πόλης και αναχωρούμε για την Λα Κορούνια. Άφιξη στην
Κορούνια και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η μέρα ΚΟΡΟΥΝΙΑ – ΡΙΑΣ ΑΛΤΑΣ – ΟΒΙΕΔΟ
Μετά το πρωινό ξεκινάμε την εξόρμηση μας στην παραθαλάσσια Λα Κορούνια, την
μεγαλύτερη πόλη της Γαλικίας. Η στρατηγική της θέση προσέλκυσε ανά τους αιώνες
εκατοντάδες κατακτητές , απ’ τους τρανούς Ρωμαίους έως και τους Κέλτες.
Μάλιστα, οι πρώτοι ανέγειραν τον αξιοθαύμαστο «Πύργο του Ηρακλή», τον
αρχαιότερο εν χρήση φάρο στον κόσμο και ως εκ τούτου μνημείο πολιτιστικής
κληρονομιάς της Unesco. Χτισμένος κατ’ εικόνα του φάρου της Αλεξάνδρειας, ο
φάρος στέκει ακριβώς στο σημείο όπου ενώνετε ο Ατλαντικός Ωκεανός με τον
Βισκαικό Κόλπο. Εν συνεχεία, περπατάμε στο πολυσύχναστο λιμάνι της πόλεως, που
βλέπει στον Ατλαντικό ωσότου τα βήματα μας να μάς φέρουν σ’ έναν μικρότερο πιο
κλειστό κόλπο, που φιλοξενεί πλήθος αλιευτικών, την γνωστή μαρίνα της Γαλικίας.
Πλατείες, μνημεία και παλαιά αρχοντικά ναυτικών οικογενειών, στολισμένα με
τζαμένιες προσόψεις που στο μυαλό μάς φέρνουν πρύμνες ισπανικών καραβιών να
οργώνουν τις θάλασσες του κόσμου επί αιώνες. Στη συνέχεια φτάνουμε στο
Οβιέδο, πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου της Αστούριας. Το Οβιέδο, κρατεί τα ηνία
του διοικητικού όπως και εμπορικού κέντρου της περιοχής, ενώ τα τελευταία 20
χρόνια κατόρθωσε να γίνει συνάμα και καλλιτεχνικό κέντρο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η μέρα ΟΒΙΕΔΟ- ΧΙΧΟΝ – ΟΒΙΕΔΟ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Χιχόν. Στον δρόμο επισκεπτόμαστε τα Ρίας
Άλτας, τα λεγόμενα Φιόρδ της Γαλικίας, τα οποία υπό την επήρεια της παλίρροιας
κάθε έξι ώρες μετατρέπονται σε απεριόριστου κάλλους θαλάσσιους κόλπους. Ως εκ
τούτου, δράττουμε την Τέχνη από το χέρι και την ανάγουμε σε οδηγό μας στην

ξενάγηση. Εν συνεχεία, μεταβαίνουμε στην μαγευτική Χιχόν, την πόλη με το
μεγαλύτερο λιμάνι της Αστούριας, το Πουέρτο ντε Μουσέλ , που βρέχεται από την
θάλασσα της Κανταβρίας. Περιηγούμαστε μεταξύ άλλων στη Θιμαντεβίγια, το
λεγόμενο «χωριό των ψαράδων», χτισμένο σε μια χερσόνησο που διαιρεί το λιμάνι
στα δύο και όπου χαρούμενα παστέλ πολύχρωμα από παραδοσιακά κτήρια
εναλλάσσονται με δαιδαλώδη στενά καλντερίμια. Ελεύθερο απόγευμα για
περαιτέρω βόλτες μες στην πόλη. Προαιρετικά μπορούμε να επισκεφθούμε την
COVADANGA-PICOS EUROPA, περιοχή απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς με λίμνες
πάνω σε βουνά, ύψους 2.000 μέτρων, όπου συναντάμε και το εθνικό πάρκο της
Αστούριας.
6η μέρα ΟΒΙΕΔΟ – ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ – ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Κανταβρίας, το Σανταντέρ. Η πόλη
είναι κτισμένη στις νότιες ακτές του ακρωτηρίου Μαγιόρ, ενώ παράλληλα
απλώνεται σε μια ατέλειωτη παραλία μοναδικής γοητείας. Βόλτα στο πλούσιο
ιστορικό κέντρο τής πόλης, με τον Καθεδρικός Ναό, το Βασιλικό Ανάκτορο που
έκτισαν οι κάτοικοι για τις διακοπές του βασιλικού ζεύγους, το Ταχυδρομείο, και το
περίφημο καζίνο του Σανταντέρ, το Gran Casino del Sardinero. Εν συνεχεία
αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Σαν Σεμπαστιάν. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
7η μέρα ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ
Το Σαν Σεμπαστιάν, με τα ουκ ολίγα αστέρια Michelin, τις ειδυλλιακές παραλίες, τα
διεθνή φεστιβάλ τζαζ και κινηματογράφου, είναι η πόλη του ισπανικού Βορρά που
επάξια κρατάει το σκήπτρο τής Ωραιότερης Πόλης, της Βασίλισσας της Χώρας των
Βάσκων αλλά κι ενός από τα δημοφιλέστερα θέρετρα της Ευρώπης. Πρωινό και
πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-μαργαριτάρι. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη πόλη
στον κόσμο, στο κέντρο της οποίας ο ποταμός να συναντάει τον ωκεανό. Η
σύγχρονη πόλη εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Urumea, ενώ καθεδρικοί,
γραφικές καμάρες, λιθόκτιστα καλντερίμια, αρχοντικά παλάτια και το Πάρκο
Μιραμάρ συνθέτουν το τοπίο της παλαιάς πόλεως. Εν συνεχεία αναχωρούμε για το
Μπιαρίτζ, την λεγόμενη γαλλική Χώρα των Βάσκων. Μεγαλοπρεπή κτίρια,
καλιφορνέζικες παραλίες, βασκικές γεύσεις, διάσημοι επισκέπτες και σέρφερ απ’
όλο τον κόσμο συνθέτουν το παζλ του κοσμικού γαλλικού θέρετρου στα σύνορα με
την Ισπανία. Βασική επιλογή της ρωσικής αριστοκρατίας μέχρι το έτος 1917, η οποία
άφησε το στίγμα της, την ορθόδοξη εκκλησία δίπλα σ’ ένα απ’ τα παλάτια που
κοσμούν τη λουτρόπολη. Βόλτα, χρόνος για φαγητό, καφέ ή και για όποιον το
επιθυμεί επίσκεψη στο Muse de lα Mer.
8η μέρα ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ – ΠΑΜΠΛΟΝΑ –ΒΙΤΟΡΙΑ – ΜΠΙΛΜΠΑΟ
Πρωινό και αναχώρηση για την Παμπλόνα, τη Βασκική Ιρούνια των Πυρηναίων,
πρωτεύουσα του άλλοτε βασιλείου της Ναβάρρας. Η πόλη φημίζεται για τις
ταυρομαχίες της όχι μόνο εντός αρένας, αλλά και στους δρόμους της. Το Φεστιβάλ
του Σαν Φερμίν είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της πόλης, που την
καθιστά διάσημη ανά τον κόσμο. Αφορμή για αυτό στάθηκε ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ
ειδικά με το έργο του: “Ο ήλιος ανατέλλει ξανά”. Περιπλανιόμαστε στα
σημαντικότερα σημεία της πόλης, πίνουμε τον καφέ μας στα μέρη που σύχναζε ο

Αμερικανός συγγραφέας κι αναχωρούμε για την Βιτόρια, την πρωτεύουσα της
Χώρας των Βάσκων. Η πόλη ανακηρύχθηκε «Πράσινη πρωτεύουσα» για το έτος
2012 – κι έτσι, ακόμα και οι κάτοικοι που μένουν στο κέντρο, ζουν σε περιοχές που
βρίθουν από πράσινο. Θα περπατήσουμε σ’ όλη την πόλη και θα φτάσουμε μέχρι
τον Καθεδρικό της Σάντα Μαρία της Βιτόρια, θα περάσουμε κι απ’ την πλατεία της
Νίκης καθώς κι απ’ την Πλατεία Ισπανίας, την κλασσική κλειστή πλατεία της πόλης.
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και αναχώρηση για το Μπιλμπάο.
9η μέρα ΜΠΙΛΜΠΑΟ
Μετά το πρωινό αρχίζουμε την ξενάγηση στο Μπιλμπάο. Η πόλη εκτείνεται κατά
μήκος του ποταμού Νερβιών, στις όχθες του οποίου αναπτύχθηκαν όλες οι
συνοικίες της. Φουτουριστικές είσοδοι μετρό, σχεδιασμένες από τον Norman
Foster, δουλειές του Φιλίπ Σταρκ, του Ισοζάκι, του Καλατράβα, του Φρανκ Γκέρυ, η
αφρόκρεμα της Παγκόσμιας Αρχιτεκτονικής έβαλε το χέρι της και το Μπιλμπάο
μεταμορφώθηκε.
Περίπατος σε ένα από τα ωραιότερα ιστορικά κέντρα, το Νεοκλασικό πρόσωπο της
πόλης. Βλέπουμε την αψιδωτή Πλάθα Νουέβα, το εντυπωσιακό Θέατρο Αριάγα και
την γέφυρα Αρενάλ. Κοντά στον επιβλητικό καθεδρικό ναό, η περίφημη Γκραν Βία
(Μεγάλη Οδός) κατακλύζεται με κομψά καταστήματα. Σαν να μην έφταναν όλα τα
παραπάνω, το ίδρυμα Σολομών Ρ. Γκουγκενχάιμ το 1997 επέλεξε το Μπιλμπάο να
είναι η πόλη του Ευρωπαϊκού του παραρτήματος και κατασκευάστηκε εδώ, το
περίφημο μουσείο που φέρει το όνομά του, σήμα κατατεθέν της πόλης πια.
Επίσκεψη στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Γκουγκενχάιμ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
10η ΜΠΙΛΜΑΟ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση για Αθήνα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό ΑΘΗΝΑ-ΠΟΡΤΟ
και ΜΠΙΛΜΠΑΟ-ΑΘΗΝΑ
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 – 5 αστέρων
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά
• Μεταφορές από / προς αεροδρόμια / ξενοδοχεία εξωτερικού
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις όπως αναφέρει το
πρόγραμμα
• Ξεναγήσεις / περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Έμπειρος αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας
• Ενημερωτικά έντυπα / χάρτες
• Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης)
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
• Είσοδοι στα μουσεία
• Φόροι αεροδρομίων

Σημείωση:
H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του
προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από αυτές.

