
De l’1 al 5 de setembre 2019 (5 dies) 

BELLS PARATGES DE LA COSTA DE BISKAIA 
SANT JUAN DE GAZTELUGACHE, COSTA BASCA FRANCESA,    
FUENTERRABIA I BIARRITZ 

 
 

DIA 1.- Girona – Toulouse – Pau – Biarritz – Zarauz.  
Sortida cap a Perpinyà – Toulouse – Pau. Dinar en ruta i trajecte fins a Biarritz, perla de la Costa Basca 
Francesa, temps per la visita. Continuació cap a St. Jean de Luz i Zarauz. Sopar i allotjament. 
 
DIA 2.- San Juan de Gaztelugache – Bilbao – Zarauz.  
Esmorzar i sortida cap a Bilbao, visita de la ciutat. Temps lliure. Dinar i sortida cap a la costa de Biscaia amb 
uns paisatges espectaculars cap a San Juan de Gaztelugache, resseguint un caminet s’arriba al penyó. 
Continuació cap a Bermeo amb el barri dels pescadors, les muralles. Dinar en ruta. Retorn a Zarauz. Sopar i 
allotjament a l’hotel. 
 
DIA 3.- Zarauz – Sant Sebastià. 
 Esmorzar i sortida per anar cap a Hondarribia.  Tindrem temps per veure el casc històric emmurallat, ple 
d’edificis senyorials. Dinar en ruta i sortida cap a Sant Sebastià. Visita panoràmica, temps al Passeig per la 
Platja de la Concha, Casc Antic. Pujarem al Monte Igueldo amb una vista excepcional de la ciutat. Tornarem 
a l’hotel pel sopar i l’allotjament. 
 
Dia 4.- Zarauz – Guetaria – Costa Basca.  
Després d’esmorzar, trajecte cap a Guetaria, pàtria de Juan Sebastian 
Elcano, Zumaia badia on conflueixenels rius Urola i Narrondo. Dinar a 
l’hotel i a la tarda bonic itinerari per la Vall de L’Urola cap a Zestoa, 
pobles molt bonics de l’interior del Pais Basc. Sopar i allotjament. 
 
Dia 5.- Zarauz – comarques.  
Esmorzar i sortida cap a Navarra. Continuació cap a Andoain, 
Pamplona i Olite. Parada i temps per fer un passeig per aquesta 
població tant bonica de Navarra. Dinar en ruta i sortida cap a Aragó i les comarques de Lleida. Arribada als 
diferents punts d’origen. 
 
Preu per persona: oferta 524 € (habitació doble + 
pensió completa + hotel 3 estrelles a Zarauz + dinars en ruta + 
assegurança + guia) 
Suplement individual: 96 € 
 
 


