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DIA 1: ORIGEN – PAÍS BASC 

Sortida del lloc d’origen en direcció al País Basc. Arribada a Eibar, lo-
calitat on està situat l’hotel (segons disponibilitat en el moment de 
realitzar la reserva). Registre d’entrada a l’hotel, acomodació i resta 
de la tarda lliure. Sopar i allotjament a l’hotel.

DIA 2: HOTEL – BILBAO - HOTEL

Desdejuni a l’hotel i sortida cap a Bilbao per fer una travessia – des-
cens on podrem conèixer totes les curiositats del “botxo”: els seus 
ponts vists des de dins, les seves mines i els ediicis més singulars. 
Temps lliure ins a l’hora de dinar en un restaurant. A la tarda farem la 
visita del museu Guggenheim (entrades incloses). Tornada a l’hotel, 
sopar i allotjament.

DIA 3: HOTEL – SAN JUAN DE GAZTELUGATXE – BERMEO – HOTEL

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a San Juan de Gaztelugatxe per fer una 
petita ruta a peu. Es tracta d’un santuari que s’ubica dalt d’una illa a la 
què s’accedeix a través d’un pont de pedra i una escalinata. S’ha de fer 
una petita ascensió per la muntanya, el que permet completar el matí 
amb un passeig d’increïbles vistes. Dinar en restaurant de la zona i 
tarda lliure per conèixer la localitat de Bermeo. Al vespre tornada a 
l’hotel, sopar i allotjament.

DIA 4: HOTEL – SAN SEBASTIÀ - HOTEL

Desdejuni i sortida en direcció a la ciutat de DONOSTI – SAN SEBASTIÀ, 
on realitzarem una visita amb guia local. Dinarem en un restaurant 
i a la tarda farem una visita a “Kutxa Espacio de la Ciencia”, on ens 
ensenyaran el planetari i farem un taller d’electricitat (segons l’edat 
dels participants). Tornada a l’hotel, sopar i allotjament.

DIA 5: HOTEL – VITÒRIA –TORNADA-ORIGEN

Esmorzar i sortida de l’hotel. Visita a Vitoria, ciutat seu del govern 
basc que es va fundar sobre un turó. Visita amb guia oicial pels llocs 
més característics. Dinar en un restaurant i després sortirem amb 
l’autocar de tornada a la nostra escola.

El preu anticrisis inclou:

Autocar tot el circuit
4 nits hotel 3*** en Mitja Pensió habitacions múltiples

Professors gratis segons número d’alumnes
Assegurança accidents + responsabilitat civil

El preu anticrisis no inclou:

 Entrades no especiicades i serveis no descrits en el programa.
Guies locals. Apats en el restaurant. 

Res no especiicat en “El preu Inclou”

L’opció completa inclou:
•	 1 Dinar en ruta
•	 1 Dinar Rest. Bilbao
•	 1 Dinar Rest. Bermeo
•	 1 Dinar Rest. Sant Sebastià
•	 1 Dinar Rest. Vitòria
•	 Beguda inclosa (Aigua i, en alguns llocs,  refrescos)
•	 Travessia – descens a Bilbao
•	 Entrada Museu Guggenheim
•	 Guia Local a Sant Sebastià
•	 Guia Local a Vitòria
•	 Entrades Taller + Planetari a Sant Sebastià
•	 L’ordre dels itineraris pot modiicar-se

Serveis opcionals:

•	  Guia acompanyant durant tota l’estada
•	  Assegurança de cancel·lació

Per aquesta opció suplement

Grup 31-42 alumnes: 268€

Grup 43-52 alumnes: 243€

Grup 31-42 alumnes: 117€

Grup 43-52 alumnes: 107€

País Basc 

Opció anticrisis!!
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