
 
 

ΒΟΕΙΟΣ ΙΣΡΑΝΙΑ – ΧΩΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ 
 10 ΗΜΕΕΣ 

 

ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΒΙΣΟΡΙΑ – ΠΑΜΠΛΟΝΑ – ΜΠΙΑΡΙΣΖ –ΑΝ ΕΜΠΑΣΙΑΝ – 
 ΑΝΣΑΣΕΡ – ΟΒΙΕΔΟ – XIXON –ΡΙΑ ΑΛΣΑ – ΚΟΡΟΤΝΙΑ –  
ΑΝΣΙΑΓΚΟ ΝΣΕ ΚΟΜΠΟΣΕΛΑ- ΡΙΑ ΜΠΑΧΑ - ΠΟΡΣΟ 

 

1θ μζρα Ακινα - Μπιλμπάο  

Συγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πρωινι πτιςθ με ενδιάμεςο ςτακμό για τθν 
μεγαλφτερθ πόλθσ τθσ Χϊρασ των Βάςκων ,το Μπιλμπάο, που είναι χτιςμζνο ςτισ 
όχκεσ του ποταμοφ Νερβιόν . Σθμαντικότατο εμπορικό και βιομθχανικό λιμάνι του 
Βορρά αλλά και πανευρωπαϊκόσ  πόλοσ προςζλευςθσ τουριςτϊν. Φουτουριςτικζσ 
είςοδοι μετρό, ςχεδιαςμζνεσ από τον Norman Foster, δουλειζσ του Φιλίπ Σταρκ, του 
Ιςοηάκι, του Καλατράβα, του Φρανκ Γκζρυ, θ αφρόκρεμα τθσ Ραγκόςμιασ 
Αρχιτεκτονικισ ζβαλε το χζρι τθσ και το Bilbao μεταμορφϊκθκε. Θα περιπλανθκοφμε 
και ς’ ζνα από τα ωραιότερα ιςτορικά κζντρα, το Νεοκλαςικό πρόςωπο τθσ πόλθσ. 
Βλζπουμε τθν αψιδωτι PlazaNueva, τθν πλατεία όπου οι bilbainos μαηεφονται για να 
τςιμπιςουν pinchos μεηεδάκια. Επίςθσ  κα δοφμε τθν πλατεία MigueldeUnamuno, κα 
ςτακοφμε και ςτο εντυπωςιακό TeatroArriaga δίπλα ςτθν γζφυρα Arenal, που οδθγεί 
ςτθν περίφθμθ GranViadeDonDiegoLopezdeHaro , που κατακλφηεται με κομψά 
καταςτιματα. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. 

2θ μζρα Μπιλμπάο  

Σιμερα το πρωί, κα επιςκεφτοφμε το μουςείο Γκουγκενχάιμ (Guhneheim), το 
φουτουριςτικό κτίριο του FrankO. Gehry και ςιμα κατατεκζν πλζον τθσ πόλθσ του 
Μπιλμπάο- ζνα μοναδικό επίτευγμα μοντζρνασ αρχιτεκτονικισ, που όταν 
εγκαινιάςτθκε το 1997, όχι μόνο προκάλεςε παγκόςμια εντφπωςθ για τον πρωτότυπο 
ςχεδιαςμό του, αλλά και ζδωςε μια ςθμαντικι παγκόςμια προβολι ςτθν πόλθ. 
Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. 

3θ μζρα Μπιλμπάο – Βιτόρια – Ραμπλόνα – Σαν Σεμπαςτιάν 

Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για τθν δεφτερθ μεγαλφτερθ Βαςκικι πόλθ, μετά το 
Μπιλμπάο, τθ VitoriaGasteiz, τθν πρωτεφουςα τθσ χϊρασ των Βάςκων. Θα 
περιθγθκοφμε, ςε κάκε τθσ ςθμαντικι γωνία για να δοφμε τα πιο αξιόλογα ςθμεία 



 
που τθν ςτολίηουν, όπωσ τον κακεδρικό ναό τθσ Σάντα Μαρία, τθν πλατεία Νίκθσ και 
τθν πλατεία Ιςπανίασ. Συνεχίηουμε τθν διαδρομι μασ, με προοριςμό τθν παλιά πόλθ 
τθσ Ραμπλόνα, τθ Βαςκικι Ιροφνια ςτα Ρυρθναία, πρωτεφουςα κάποτε του Βαςκικοφ 
Βαςιλείου, αλλά και βαςίλιςςα ςτθν καρδιά του Χζμινγουει ςτο μεςοπόλεμο κακϊσ 
καταγοθκεφτθκε με το προαιϊνιο ζκιμο των SanFermines, τον ςυνεπιρε το πωσ 
αψθφοφςαν οι βάςκοι τον κίνδυνο του κανάτου τρζχοντασ μπροσ εκείνοι και πίςω 
τουσ οι ταφροι κι ζγραψε το ‘’ΟΤΑΝ Ο ΗΛΙΟΣ Θ’ΑΝΑΤΕΙΛΕΙ ΞΑΝΑ’’ που μετζτρεψε τθν 
Ραμπλόνα από μία πόλθ τθσ Βαςκίασ ςε παγκόςμιο τουριςτικό προοριςμό ζςτω και 
γι’αυτό τθσ και μόνο το ζκιμο. Ρόλθ γεμάτθ με ςτενά δρομάκια, κα περιθγθκοφμε 
ςτα ςθμαντικότερα ςθμεία τθσ και κα ζχουμε χρόνο για καφζ και ςουβενίρ. Στθ 
ςυνζχεια, κα αναχωριςουμε για τθν ωραιότερθ πόλθ τθσ Ιςπανίασ, το Σαν 
Σεμπαςτιάν, που ζχει τα περιςςότερα Michellin εςτιατόρια, ανά κάτοικο. Άφιξθ ςτο 
ξενοδοχείο ςτο Σαν Σεμπαςτιάν. Τακτοποίθςθ. Διανυκτζρευςθ. 

4θ μζρα Σαν Σεμπαςτιάν -Μπιαρίτη 

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και ξεκινάμε αμζςωσ τθν πανοραμικι μασ ξενάγθςθ ςε μια 
πόλθ κόςμθμα, ςτο αποκαλοφμενο Μαργαριτάρι τθσ Κατάμπριασ. Θα περπατιςουμε 
ςτθν Ραλιά πόλθ, κακεδρικοί ναοί, Δθμαρχείο-Καηίνο, όμορφεσ γζφυρεσ που 
διαςχίηουν τον ποταμό URUMEA, ωραίεσ πλατείεσ κλειςτζσ και ανοιχτζσ, αρχοντικά, 
παλάτια, το παλάτι και το Ράρκο Μιραμάρ, γλυπτά, το Χτζνι του Ανζμου, θ Concha 
του Σαν Σεμπαςτιάν, θ πλζον περίφθμθ παραλία όλθσ τθσ Ιςπανίασ.  Χρόνοσ 
ελεφκεροσ για Pintxos , τουσ περίφθμουσ βαςκικοφσ μεηζδεσ. Το Σαν Σεμπαςτιάν, 
κεωρείται θ μθτρόπολθσ τθσ γαςτρονομίασ. Στθν ςυνζχεια, αναχωροφμε για το 
Μπιαρίτη, τθν λεγόμενθ γαλλικι χϊρα των Βάςκων.Εδϊ, ξεκουράηονταν θ αγγλικι, θ 
γαλλικι, θ ιςπανικι και θ ρωςικι Αριςτοκρατορία. Σιμερα, είναι ζνα απ’τα πλζον 
κοςμοπολίτικα κζρετρα.  Ρλοφςιοι, βακφπλουτοι, νεόπλουτοι, νεόπτωχοι, ςζρφερ, 
παρακεριςτζσ τριμινου αλλά και τουρίςτεσ ενόσ απογεφματοσ όλοι εκεί, γφρω από 
το HotelduPalais, το ανάκτορο που ζχτιςε κάποτε ο Ναπολζων ο 3οσ για τθν Ευγενία 
Μοντίχο. Ρεριιγθςθ ςτα ςθμαντικότερα ςθμεία του Μπιαρίτη και χρόνοσ ελεφκεροσ 
για καφζ ι και για όποιον το επικυμεί για επίςκεψθ ςτο MusedelaMer . Επιςτροφι 
ςτο Σαν Σεμπαςτιάν. Διανυκτζρευςθ.  

 

5θ μζρα Σαν Σεμπαςτιάν – Σανταντζρ – Οβιζδο  

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για το Σανταντζρ . Η πόλθ είναι κτιςμζνθ ςτισ 
νότιεσ ακτζσ το ακρωτθρίου Μαγιόρ, ενϊ παράλλθλα απλϊνεται ςε μία ατζλειωτθ 
παραλία μοναδικισ γοθτείασ. Ρανοραμικά κα διαςχίςουμε και κα δοφμε όλο το 
ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ, κατά μικοσ του λιμανιοφ, τον Κακεδρικό, το ταχυδρομείο 



 
και το περίφθμο Καηίνο του Σανταντζρ, το GranCasinodelSardinero. Στθ ςυνζχεια τθσ 
διαδρομισ μασ κα καυμάςουμε τθν SantillanadelMar, που είναι από τα ωραιότερα 
χωριά τθσ Ιςπανίασ. Τζλοσ, κα ςταματιςουμε ςτθν Χερςόνθςο τθσ Magdalena όπου 
εκτόσ από το καλάςςιο πάρκο, εκεί βρίςκεται και το Βαςιλικό Ανάκτορο που ζκτιςαν 
οι κάτοικοι τθσ πόλθσ για τισ διακοπζσ του βαςιλικοφ ηεφγουσ. Στθν ςυνζχεια, 
αναχϊρθςθ για το Οβιζδο . Άφιξθ και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. 

6θ μζρα Οβιζδο 

Μετά το πρωινό κα ξεναγθκοφμε ςτθν πρωτεφουςα του Ρριγκιπάτου τθσ Αςτοφριασ, 
ςτο Οβιζδο το οποίο είναι το διοικθτικό κζντρο τθσ περιοχισ, είναι και το εμπορικό 
κζντρο αλλά τα τελευταία χρόνια κατόρκωςε να γίνει και το Καλλιτεχνικό. Ζνα 
‘’καφμα’’ το Οβιζδο, μια υπαίκρια γλυπτοκικθ όλθ θ πόλθ με πάνω από 200 γλυπτά, 
κα ανακαλφψουμε κάκε γωνία τθσ πόλθσ που ςτόλιςε θ Τζχνθ. Νωρίσ το μεςθμζρι, 
κα πάμε 30 χλμ πιο πζρα, ςτθ Χιχόν για να γνωρίςουμε και το Λιμάνι τθσ Αςτοφριασ. 
Κάκε πόλθ με λιμάνι ζχει άλλθ προςωπικότθτα. Θα περιθγθκοφμε ςτθ Θιμαντεβίγια, 
το λεγόμενο <<χωριό των ψαράδων>> πάνω ςε μία χερςόνθςο που κόβει το λιμάνι 
ςτα δφο. Ρολφχρωμα κτιρια και ςτενά καλντερίμια εναλλάςςονται ςτθν πόλθ που 
επιχείρθςε να αλλάξει κάποτε τον κόςμο. Ρροαιρετικά μποροφμε να επιςκεφκοφμε 
το ςπιλαιο τθσ Covadanga , το ιςτορικότερο ίςωσ ςθμείο όλθσ τθσ Ιςπανίασ κακϊσ 
από εκεί ξεκινάει θ Reconquista, ο πόλεμοσ τθσ Ανακατάλθψθσ τθσ Ιβιρικισ από τουσ 
χριςτιανοφσ, να πάψει να είναι το AlAndalus θ γθ των Μουςουλμάνων . Ιςτορία αλλά 
και φυςικι ιςτορία μποροφν να ςυνδυαςτοφν κακϊσ κα ανζβουμε και ςτα 
PicosEuropa, τισ κορυφζσ τθσ Ευρϊπθσ, μια περιοχι απαράμιλλθσ φυςικισ ομορφιάσ 
με λίμνεσ πάνω ςτα βουνά, ςτα 2.000 μ. όπου βρίςκεται και το εκνικό πάρκο τθσ 
Αςτοφριασ. Θα δοφμε ανκρϊπουσ και ηϊα να ςυμβιϊνουν εδϊ με απόλυτθ αρμονία, 
ςα μετάβαςθ ςε άλλθ εποχι . Τζλοσ, μποροφμε να επιςκεφκοφμε τθν CangasdeOnis, 
τθν πρϊτθ πρωτεφουςα τθσ ελεφκερθσ από Μουςουλμάνουσ Ιςπανίασ, τθν 
πρωτεφουςα του Ρριγκιπάτου των Αςτοφριασ του 8ου αιϊνα.  Επιςτροφι ςτο Οβιζδο. 
Διανυκτζρευςθ. 

7θ μζρα Οβιζδο- ίασ Άλτασ – Λα Κοροφνια 

Μετά το πρωινό  αναχϊρθςθ για τισ ίασ Άλτασ, τα Φιόρδ του Βορρά τθσ Γαλικίασ. 
Μετά από αυτι τθν εμπειρία, κα ςυνεχίςουμε τθν πορεία μασ, για το Φιόρδ του 
Rimpadeo και το απόγευμα κα φκάςουμε ςτθν LaCoruña, τθν πόλθ με τον 
αρχαιότερο φάρο του κόςμου, τον φάρο του Ηρακλι, ακριβϊσ ςτο ςθμείο όπου 
ενϊνεται ο Ατλαντικό Ωκεανόσ με τον Βιςκαϊκό κόλπο. Το ζνα λιμάνι τθσ Κοροφνια 
βλζπει ςτον Ατλαντικό Ωκεανό ενϊ το άλλο προςτατεφεται από ζνα μικρό κλειςτό 
κόλπο. Εκεί βρίςκεται και θ μαρίνα με τον περίφθμο αλιευτικό ςτόλο τθσ Γαλικίασ. 
Ρλατείεσ, ςοκάκια, μνθμεία, αρχοντικά παλαιϊν ναυτικϊν οικογενειϊν με τηαμζνιεσ 



 
προςόψεισ που κυμίηουν πρφμνεσ ιςπανικϊν καραβιϊν να οργϊνουν τισ κάλαςςεσ 
του κόςμου. Άφιξθ και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ 

8θ μζρα Λα Κοροφνια – ίασ Μπάχασ – Σαντιάγκο Ντε Κομποςτζλα  

Μετά το πρωινό, κα ακολουκιςουμε τθν περίφθμθ διαδρομι που για αιϊνεσ ζκαναν 
και εξακολουκοφν να κάνουν χιλιάδεσ ταξιδιϊτεσ  με προοριςμό τθν Σαντιάγκο Ντε 
Κομποςτζλα. Θα επιςκεφκοφμε τον ιερότερο ίςωσ κακεδρικό τθσ Ιβθρικισ, τον 
κακεδρικό του Santiago. Εντυπωςιακόσ απ’ ζξω, εντυπωςιακότεροσ από μζςα όπου 
μεταξφ άλλων τθν προςοχι ταβά ζνα από τα μεγαλφτερα λιβανιςτιρια του κόςμου 
που κρεμαςμζνο απ’ τον τροφλο αιωρείται αιϊνεσ πάνω απ’ τθν περιζργεια των 
πιςτϊν και τον Τάφου του Αγίου Ιακϊβου. Αμζςωσ μετά, κα περιθγθκοφμε ςτο 
υπζροχο μεςαιωνικό κζντρο τθσ πόλθσ όπου κα ζχουμε ελεφκερο χρόνο. Μεςθμζρι 
πλζον, κα πάμε ςτθν RiasBajas με τα γραφικά ψαροχϊρια και τουσ αμπελϊνεσ, όπου 
παράγεται το περίφθμο κραςί Albarino . Επιςτροφι ςτθ SantiagoDeCompostela . 
Διανυκτζρευςθ. 

9θ μζρα Σαντιάγκο Ντε Κομποςτζλα – Ρόρτο  

Ρρωινό και άμεςθ αναχϊρθςθ για το Ρόρτο. Είναι μάλιςτα αυτι θ πόλθ που ζδωςε 
τo όνομα τθσ όχι μόνο ςτο ομϊνυμο περίφθμο κραςί Ρόρτο αλλά και ςτθν ίδια τθ 
χϊρα, τθν Ρορτογαλία.  Η πόλθ, είναι από το 1996 ςτθν λίςτα τθσ Unesco ωσ 
Μνθμείο Ραγκόςμιασ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ. Σιμερα, θ πόλθ αποτζλεςε 
ςφμβολο παράδοςθσ, ςκλθρισ δουλειάσ και ζκφραςθ δφναμθσ του οράματοσ του 
πορτογαλικοφ ζκνουσ να φκάςει ςτα πζρατα τθσ γθσ. Άφιξθ και τακτοποίθςθ ςτο 
ξενοδοχείο. Χρόνοσ για λίγθ ξεκοφραςθ και νωρίσ το απόγευμα κα ξεκινιςουμε τθν 
ξενάγθςθ ςε μια πόλθ πραγματικά εντυπωςιακι, μια πόλθ χτιςμζνθ ςτισ όχκεσ του 
ποταμοφ Douro, πόλθ που ξεκίνθςε από το επίπεδο τθσ κάλαςςασ και του ποταμοφ 
και ςιγά – ςιγά, ςκαρφάλωςε ςε λόφουσ όπου εκεί πια διατιρθςε τθν μεςαιωνικι 
τθσ όψθ και απλϊνεται και άλλο και ανεβαίνει ακόμα πιο πολφ και κοιτάηει από ψθλά 
τα καράβια τθσ. Στθν άνω πόλθ, βρίςκεται ο κακεδρικόσ ναόσ, ο ςιδθροδρομικόσ 
ςτακμόσ SaoBento, που μοιάηει με μουςείο κεραμικϊν. Επίςθσ, κα επιςκεφκοφμε το 
παλάτι Μπόλςα , πρϊθν χρθματιςτιριο και τον Ναό του Αγίου Φραγκίςκου. Στθν κάτω 
πόλθ υπάρχει θ περίφθμθ Rimpeira, όπου βλζπουμε τα μεςαιωνικά καλντερίμια με 
τα παραδοςιακά ταβερνάκια και τα ιδιαίτερα rabelos, άλλθσ εποχισ βάρκεσ, με τισ 
οποίεσ μζχρι πρόςφατα μετζφεραν από τουσ αμπελϊνεσ ςτα κελάρια τθσ πόλθσ το 
ομϊνυμο κραςί. Δεν κα χάςουμε φυςικά τθν ευκαιρία να επιςκεφκοφμε τα κελάρια 
τθσ VillaNovaDeGaia για να δοκιμάςουμε το διάςθμο κραςί Ρόρτο  



 
10θ μζρα Ρόρτο - Ακινα 

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο Μεταφορά ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για Ακινα. 

Σθμείωςθ:Για τθν καλφτερθ εκτζλεςθ του προγράμματοσ θ ροι μπορεί να 

διαφοροποιθκεί χωρίσ όμωσ να παραλειφκεί κάτι. 

 

Ρεριλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ με ενδιάμεςο ςτακμό Ακινα- 
Μπιλμπάο και Ρόρτο -Ακινα  

 1 αποςκευι 23 κιλϊν και 1 χειραποςκευι 8 κιλϊν ανά επιβάτθ  

 Διαμονι ςε επιλεγμζνα ξενοδοχεία 4* αςτζρων  
 Ρρωινό μπουφζ κακθμερινά  
 Μεταφορζσ, περιθγιςεισ και εκδρομζσ με κλιματιηόμενο τουριςτικό 

λεωφορείο, ςφμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. 
 Επίςθμοσ ελλθνόφωνοσ ξεναγόσ /ςυνοδόσ του γραφείου μασ 
 Ενθμερωτικά ζντυπα / χάρτεσ  
 Φ.Ρ.Α. 
 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ  

Δεν περιλαμβάνονται : 

 Είςοδοι ςε μουςεία, μνθμεία και λοιπά αξιοκζατα 

 Ο δθμοτικόσ φόροσ ςτα ξενοδοχεία 

 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοσ καυςίμων 

 Πτι ρθτά δεν αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ι αναφζρεται ωσ προαιρετικό 

 
 

 

 


