
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάρκεια: 9 ημέρες  
Αναχωρήσεις: 26/07, 04/08, 13/08, 22/08, 29/08 
 

 
ΒΟΡΕΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ  

 
Ένα Πολιτιστικό, Πολιτικό και Γαστρονομικό Προσκύνημα! 

Πόρτο, Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα- Κορούνια-Ριας Άλτας-Οβιέδο-Χιχόν-
Σανταντέρ-Σαντιγιάνα Ντελ Μαρ-Σαν Σεμπαστιάν-Μπιαρίτζ-Παμπλόνα-Βιτόρια-

Μπιλμπάο... Γκερνίκα! 
 
 

Πρόγραμμα εκδρομής 
 

1η μέρα: Αθήνα – Πόρτο -Λα Κορούνια  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση (μέσω ενδιάμεσου σταθμού) για το 
Πόρτο, την πόλη που είναι σα φωτογραφία της Πορτογαλίας ολόκληρης. Δεν είναι 
προορισμός μας η Πορτογαλία, η Βόρειος Ισπανία είναι όμως, μιας κι από κει εξυπηρετούν 
οι πτήσεις να ξεκινήσουμε, δε θα χάσουμε την ευκαιρία να πάρουμε μια μικρή αλλά 
ολοκληρωμένη γεύση απ’ την πόλη που αντιπροσωπεύει την παράδοση, τη σκληρή 
δουλειά αλλά και την ορμή τού πάλαι ποτέ Οράματος του Πορτογαλικού Έθνους να 
φτάσει στα πέρατα της Γης. Πανοραμική ξενάγηση στο Πόρτο! 
Το Πόρτο, η πόλη ολόκληρη, είναι από το 1996 στη λίστα της Unesco ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς! Είναι  μάλιστα αυτή η πόλη που έδωσε τ' όνομά 
της όχι μόνο στο ομώνυμο περίφημο κρασί “ΠΟΡΤΟ” αλλά και στην ίδια τη χώρα, την 
Πορτογαλία. Απ’ το αεροδρόμιο, κατ’ ευθείαν ξενάγηση σε μια πόλη πραγματικά 
εντυπωσιακή, μια πόλη χτισμένη στις όχθες του ποταμού Douro, πόλη που ξεκινάει απ' το 
επίπεδο της θάλασσας και του ποταμού και σιγά-σιγά σκαρφαλώνει σε λόφους όπου εκεί 
πια διατηρεί τη Μεσαιωνική της όψη κι απλώνεται, κι απλώνεται κι άλλο κι ανεβαίνει 
ακόμα πιο πολύ και κοιτάζει από ψηλά τα καράβια της. Εκεί, στην Άνω Πόλη βρίσκεται ο 
Καθεδρικός της Ναός, ο Πύργος των Κληρικών επίσης εκεί ψηλά βρίσκεται κι ο 
Σιδηροδρομικός Σταθμός  São Bento που μοιάζει με Μουσείο Κεραμικών, γι' αυτό και θα 
τον επισκεφτούμε εσωτερικά να τα θαυμάσουμε. Χιλιάδες κεραμικά πλακίδια συνθέτουν 
την Ιστορία της χώρας αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Λίγο πιο πάνω, ένα 
απ' τα εντυπωσιακότερα Βιβλιοπωλεία του Κόσμου... Θα πάμε και κει πριν αρχίσουμε να 
κατηφορίζουμε και πάλι. Μεταξύ Άνω και Κάτω Πόλεως βρίσκεται το παλάτι Μπόλσα όπου 
σήμερα στεγάζεται το Εμπορικό Επιμελητήριο και παλαιότερα ήταν η έδρα τού  
Χρηματιστηρίου του Πόρτο. Δίπλα ακριβώς, το Άγαλμα του Ερρίκου του Θαλασσοπόρου 
κοιτάζει τα καράβια που ξεκινούν σχεδόν απ' την αυλή του σπιτιού που γεννήθηκε. Και 
λίγο πιο κει, η Κάτω Πόλη, η περίφημη Ριμπέϊρα, η πόλη κατά μήκος της μιας όχθης του 
ποταμού όπου εκτείνονται οι παλιές συνοικίες με τα παραδοσιακά ταβερνάκια και τα πολύ 



 
 

 
 

ιδιαίτερα rabelos, άλλης εποχής βάρκες, με τις οποίες μέχρι πρόσφατα μετέφεραν απ' 
τους αμπελώνες στα κελάρια της πόλης το ομώνυμο κρασί. Εδώ θα τελειώσουμε την 
πρώτη μας ξενάγηση της πρώτης ωραίας και γεμάτης μέρας που μόλις ξεκίνησε.  
Χρόνος ελεύθερος για καφέ και ίσως κάτι πρόχειρο για φαγητό, σχεδόν “υποχρεωτικά” 
σαρδέλα του ατλαντικού ή/και μπακαλιάρο, οπωσδήποτε σαρδέλα και μπακαλιάρο και 
κρασί κι ύστερα αναχώρηση για Ισπανία..Στο δρόμο έχουμε πολλά να πούμε και 
παράλληλα θ’ ανακαλύψουμε τις ομορφιές της Γαλικίας, τις περίφημες Ρίας Μπάχας, με τα 
γραφικά ψαροχώρια και τους αμπελώνες όπου παράγεται το φημισμένο κρασί Albariño κι 
όπου θα έχουμε μια γαστρονομική εμπειρία-έκπληξη! Ώσπου τελικά παίρνουμε το δρόμο 
προς τη Λα Κορούνια…   Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, λίγη ξεκούραση και το 
βράδυ... By night, μικρή βραδινή περιπατητική βόλτα ώστε να πάρουμε μια γεύση 
νυχτερινή αυτής της όμορφης της πόλης, να τη δούμε φωτισμένη, κάθε πόλη, είναι 
“άλλη” τη νύχτα της... Χρόνος ελεύθερος. Αν κάποιος πεινάει ακόμα και μετά τη 
γαστρονομική εμπειρία στις Ρίας Μπάχας, θα ‘χει την ευκαιρία να δειπνήσει στη 
χταποδομάνα της Δυτικής Ισπανίας. Ιδανική πόλη για όποιον αγαπάει τα θαλασσινά αλλά 
όχι μόνο. Περίφημα και τα κρέατα τής περιοχής. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: Λα Κορούνια -Σαντιάγο Ντε Κομποστέλα-Λα Κορούνια  
Πρωινό κι αναχωρούμε για μια υπέροχη εκδρομή στο υπέροχο Σαντιάγκο! 
Εκεί, θα πραγματοποιήσουμε - άνευ κόπου εμείς - το Όνειρο εκατομμυρίων ανθρώπων 
για Αιώνες: να προσκυνήσουμε στον Ιερότερο ίσως Καθεδρικό της Ιβηρικής, τον 
Καθεδρικό του SANTIAGO. Εκδρομή στο Σαντιάγκο! Εντυπωσιακός ο Καθεδρικός του 
Αγίου Ιακώβου απ' έξω, εντυπωσιακότερος από μέσα όπου μεταξύ άλλων την προσοχή 
τραβά ένα από τα μεγαλύτερα λιβανιστήρια του κόσμου που κρεμασμένο απ’ τον τρούλο 
αιωρείται αιώνες πάνω απ' την περιέργεια των πιστών και τον Τάφο του Αγίου. Κι αμέσως 
μετά θα περιηγηθούμε στο υπέροχο μεσαιωνικό κέντρο της πόλης ώσπου τελικά θα 
δώσουμε ελεύθερο χρόνο για να απολαύσουμε χωρίς πίεση μια πολύ όμορφη πόλη. 
Στη συνέχεια επιστροφή στη La Coruña! Την πόλη με τον Αρχαιότερο Φάρο του Κόσμου, 
το Φάρο του Ηρακλή! Άφιξη, χρόνος ελεύθερος για λίγη ξεκούραση ή για μια βόλτα στο 
ιστορικό της κέντρο που το είδαμε μαζί χθες και το βράδυ. Είναι η πιο ζωντανή πόλη τής 
Γαλικίας, να το χαρούμε!  Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα:  Κορούνια – Ρίας Άλτας - Οβιέδο 
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την πανοραμική μας ξενάγηση στη μεγαλύτερη πόλη τής 
Γαλικίας. Στη La Coruña μεταξύ άλλων θα δούμε τον περίφημο Φάρο ακριβώς στο σημείο 
όπου ενώνεται ο Ατλαντικός Ωκεανός με τον Βισκαϊκό Κόλπο, το ένα λιμάνι της Κορούνια 
βλέπει στον Ατλαντικό το άλλο προστατεύεται από ένα μικρό κλειστό κόλπο, εκεί είναι και 
η μαρίνα με τον περίφημο αλιευτικό στόλο της Γαλικίας, πλατείες, σοκάκια, μνημεία, 
αρχοντικά παλαιών ναυτικών οικογενειών με τζαμένιες προσόψεις που θυμίζουν πρύμνες 
ισπανικών καραβιών να οργώνουν  τις θάλασσες του κόσμου... Αναχώρηση για Οβιέδο. 
Πάμε σε άλλο διαμέρισμα της Ισπανίας τώρα, θα μπούμε στην Αστούριας σήμερα. 
Όμως... Πριν φτάσουμε, υπόσχεται κι άλλα η σημερινή μέρα. Στην πορεία προς το 
Οβιέδο, θα απολαύσουμε τα Ρίας Άλτας, τα Φιόρδ του βορρά τής Γαλικίας ώσπου κάποια 
στιγμή θα φτάσουμε σε τόπο που δύσκολα από κει και πέρα θα σβηστεί απ' τη Μνήμη. 
Όταν η Φύση το Επιτρέπει καμαρώνουμε που καταφέρνουμε να φέρουμε ως εδώ τους 
ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν! Άμπωτις και Παλίρροια σε ρόλο Γλύπτη! Κι ύστερα κι 
απ' αυτή την εμπειρία θα συνεχίσουμε την πορεία μας, θα περάσουμε κι απ' το Φιορδ του 
Ριμπαδέο και  το απόγευμα θα φτάσουμε στο Οβιέδο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και μια 
πρώτη νυχτερινή (όπως κάθε βράδυ) βόλτα στην πρωτεύουσα του Αλκοόλ του Βορρά της 
Ισπανίας.  Ελεύθερος χρόνος για δείπνο (πάντα με τη δική μας βοήθεια και καθοδήγηση). 
Διανυκτέρευση 



 
 

 
 

4η μέρα: Οβιέδο-Χιχόν (και πρόταση για απογευματινή εκδρομή στις Κορυφές 
της Ευρώπης) 
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου της Αστούριας στο 
Οβιέδο το οποίο είναι το διοικητικό κέντρο της περιοχής, είναι και το εμπορικό κέντρο 
αλλά τα τελευταία χρόνια κατόρθωσε να γίνει και το Καλλιτεχνικό, ένα Θαύμα κατόρθωσε 
το Οβιέδο ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε ραντεβού με την "Ξεναγό-Τέχνη" 
σήμερα, στη γωνία του Θεάτρου Κάμπο Αμόρ είναι το ραντεβού, απέναντι απ' το γλυπτό 
της “Μητρότητας” του Μποτέρο, μπροστά στο γλυπτό της “Διαδήλωσης” λίγο πιο πάνω 
απ' τ γλυπτό του Γούντυ Άλεν... Ένα ”Θαύμα” το Οβιέδο, μια υπαίθρια Γλυπτοθήκη όλη η 
πόλη με πάνω από 200 γλυπτά, θ'  ανακαλύψουμε κάθε γωνιά της πόλης που στόλισε η 
Τέχνη! Νωρίς το μεσημέρι θα πάμε 30 χιλιόμετρα πιο πέρα, στη Χιχόν για να γνωρίσουμε 
και το Λιμάνι της Αστούριας. Κάθε πόλη με λιμάνι έχει άλλη προσωπικότητα... 
Θα περιηγηθούμε στη Θιμαντεβίγια, το λεγόμενο «χωριό των ψαράδων» πάνω σε μια 
χερσόνησο που κόβει το λιμάνι στα δύο. Πολύχρωμα κτήρια και στενά καλντερίμια 
εναλλάσσονται στην πόλη που επιχείρησε ν ' αλλάξει τον κόσμο κάποτε. Θα δούμε και το 
μεγαλύτερο κτήριο στην Ισπανία, θα δούμε και το πώς οι επόμενοι αξιοποιούν ό,τι καλό ή 
κακό μπόρεσαν να τους κληροδοτήσουν οι προηγούμενοι, σε μια από τις πιο 
Πολιτικοποιημένες Πόλεις του Βορρά της Ισπανίας. 
Ελεύθερο απόγευμα. Πρόταση κατηγορηματική και θερμή: προαιρετικά μπορούμε να 
επισκεφθούμε το Σπήλαιο της COVADANGA , το Ιστορικότερο ίσως σημείο όλης της 
Ισπανίας καθώς από κει ξεκινάει η Reconquista, ο πόλεμος της Ανακατάληψης της 
Ιβηρικής από τους χριστιανούς, να πάψει να είναι το AL ANDALUS η γη των 
Μουσουλμάνων. Ιστορία αλλά και Φυσική Ιστορία σήμερα το απόγευμα καθώς θ' 
ανεβούμε και στα PICOS EUROPA, τις Κορυφές της Ευρώπης, μια περιοχή απαράμιλλης 
φυσικής ομορφιάς με λίμνες πάνω στα Βουνά, στα 2.000 μ. όπου βρίσκετε και το εθνικό 
πάρκο της Αστούριας. Θα δούμε ανθρώπους και ζώα να συμβιώνουν εδώ με απόλυτη 
αρμονία, σα μετάβαση σε άλλη εποχή ετούτη η ανάβαση. Τέλος θα περάσουμε από το 
Cangas d´ Onís, την πρώτη πρωτεύουσα της ελεύθερης από Μουσουλμάνους Ισπανίας, 
την πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου των Αστούριας του 8ου αιώνα. Επιστροφή στο Οβιέδο 
και χρόνος ελεύθερος στη θρυλική αυτή πόλη του «Vicky, Cristina, Barcelona». (Γουντυ 
Άλεν) Διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα: Οβιέδο – Σαντιγιάνα Ντελ Μαρ – Σανταντέρ – Αλταμίρα – Σαν 
Σεμπάστιαν 
Μετά το πρωινό αφήνουμε την Αστούριας που αιώνες τώρα δίνει τον συνοδευτικό τίτλο 
στον εκάστοτε διάδοχο του ισπανικού θρόνου, (“Πρίγκιπας των Αστούριας”) και 
κινούμαστε προς ένα ακόμη διαμέρισμα απ' τα 17 της Ισπανίας, την Κανταβρία. Σ’ αυτό 
το ταξίδι δε θέλουμε να περάσει ούτε μια μέρα χωρίς άγγιγμα στην καρδιά και στο μυαλό, 
γι’ αυτό και σχεδιάσαμε το σημερινό πρόγραμμα με πολύ αγάπη και με υλικά ανεξίτηλα 
στη Μνήμη. Σήμερα θ' ανοίξουμε ρωγμή στο χρόνο και θα επισκεφτούμε ζωγραφική 
14.000 έως και 35.000 χρόνων!!!!!! Στη Neo-Cueva de Altamira, την Αλταμίρα που 
βρήκε θέση ακόμα και στην ποίηση του Καββαδία στο ποίημά του “ΓΥΝΑΙΚΑ”. 
Πάμε 35.000 χρόνια πίσω σήμερα... αι μετά απ’ αυτή τη μοναδική εμπειρία στην πορεία 
μας προς το Σανταντέρ αποφασίσαμε να μοιραστούμε κάτι ακόμα έξοχο μαζί σας. 
Ένα απ’ τα 10 ωραιότερα χωριά της Ισπανίας βρίσκεται στην Κανταβρία: Santillana del 
Mar! Χρόνος ελεύθερος για φαγητό στη Santillana και βόλτες στα καταπληκτικά σοκάκια 
της κι εν συνεχεία θ' αναχωρήσουμε για το Σανταντέρ.  Η πόλη είναι κτισμένη στις νότιες 
ακτές του ακρωτηρίου Μαγιόρ, ενώ παράλληλα απλώνεται σε μια ατέλειωτη παραλία 
μοναδικής γοητείας, την πρώτη παραλία επί ισπανικής επικράτειας όπου τόλμησε γυναίκα 
να κάνει μπάνιο με μπικίνι κι όχι με ολόσωμο μαγιό. Πανοραμικά θα διασχίσουμε και θα 
δούμε όλο το Ιστορικό Κέντρο της πόλης, κατά μήκος του λιμανιού, τον Καθεδρικό, το 



 
 

 
 

Ταχυδρομείο και το περίφημο Καζίνο του Σανταντέρ, το Gran Casino del Sardinero.  
Τέλος θα σταματήσουμε στη Χερσόνησο της Magdalena όπου εκτός απ' το θαλάσσιο 
πάρκο εκεί βρίσκεται και το Βασιλικό Ανάκτορο που έκτισαν οι κάτοικοι της πόλης απ’ το 
υστέρημά τους, για τις διακοπές του βασιλικού ζεύγους, ώστε να μην ξοδεύονται σε 
ξενοδοχεία. (!!!) Μετά κι απ’ αυτό μπορούμε πια ν’ αναχωρήσουμε για το Μαργαριτάρι 
του Βορρά, το ασύγκριτο Σαν Σεμπαστιάν. Επιτέλους φτάσαμε και στη Χώρα των 
Βάσκων! Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και νυχτερινή (εννοείται) έξοδος σε μια απ' τις 
ωραιότερες πόλεις του κόσμου και που συγχρόνως έχει τα περισσότερα Michelin 
εστιατόρια ανά κάτοικο! Μια νύχτα μαγική και pintxos party. Διανυκτέρευση. 
 
6η μέρα:  Σαν Σεμπαστιάν - Μπιαρίτζ – Μπιλμπάο 
Πρωινό και ξεκινάμε αμέσως την Πανοραμική μας Ξενάγηση σε μια πόλη κόσμημα, στο 
αποκαλούμενο Μαργαριτάρι της Καντάμπριας! Θα περπατήσουμε στην Παλιά Πόλη, 
Καθεδρικοί, Δημαρχεία-Καζίνο, όμορφες γέφυρες που διασχίζουν τον ποταμό «URUMEA», 
ωραίες πλατείες κλειστές και ανοιχτές, αρχοντικά, Παλάτια, το παλάτι και το «Πάρκο 
Μιραμάρ», γλυπτά, το  Χτένι του Ανέμου, η Concha του San Sebastián, η πλέον 
περίφημη παραλία όλης της Ισπανίας, μοιάζει η αστική ομορφιά να δάμασε την αγριάδα 
του Ατλαντικού... Χρόνος ελεύθερος για Pintxos, τους περίφημους βασκικούς μεζέδες. Το 
Σαν Σεμπαστιάν αυτοσχεδιάζει γαστρονομικά και ικανοποιεί και τα πιο δύσκολα γούστα. 
Στη συνέχεια αναχώρηση για το Μπιαρίτζ στο νοτιοδυτικό σημείο της Γαλλίας, τη γαλλική 
Χώρα των Βάσκων.  Εδώ "ξεκουράζονταν" η αγγλική, η γαλλική, η ισπανική κι η ρωσική 
Αριστοκρατία! Σήμερα είναι ένα απ' τα πλέον Κοσμοπολίτικα θέρετρα. 
Πλούσιοι, βαθύπλουτοι, νεόπλουτοι, νεόπτωχοι, σέρφερ, παραθεριστές τριμήνου αλλά και 
τουρίστες ενός απογεύματος όλοι εκεί, γύρω απ' το Hôtel du Palais το Ανάκτορο που 
έχτισε κάποτε ο Ναπολέων ο 3ος για την Ευγενία Μοντίχο. Περιήγηση στα σημαντικότερα 
σημεία του Μπιαρίτζ και χρόνος ελεύθερος για καφέ ή και για όποιον το επιθυμεί για 
επίσκεψη στο Muse de lα Mer κι ύστερα αφήνουμε το φημισμένο γαλλοβασκικό θέρετρο 
για την πόλη “Ασχημόπαπο που έγινε Κύκνος”: αναχώρηση για Μπιλμπάο. Άφιξη, 
τακτοποίηση και η πρώτη καθιερωμένη πια νυχτερινή γνωριμία με την πόλη. 
Εν συνεχεία χρόνος ελεύθερος για δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
7η μέρα: Μπιλμπάο – Παμπλόνα – Βιτόρια-Μπιλμπάο 
Πρωινό και αναχώρηση για την Ναβάρα, εκδρομή στην καρδιά της Βασκίας, το αρχαίο 
Βασίλειο της Ναβάρας που πολύ ειρωνικά σήμερα δεν ανήκει διοικητικά στη Χώρα των 
Βάσκων. Θα πάμε πρώτα στην Παμπλόνα, τη Βασκική Ιρούνια στα Πυρηναία, πρωτεύουσα 
κάποτε των Βασκικού Βασιλείου αλλά και βασίλισσα στην καρδιά του Χέμινγουει στο 
μεσοπόλεμο καθώς καταγοητεύτηκε με το προαιώνιο έθιμο των San Fermines, τον 
συνεπήρε το πώς αψηφούσαν οι Bάσκοι τον κίνδυνο του θανάτου τρέχοντας μπρος 
εκείνοι και πίσω τους οι ταύροι κι έγραψε το “Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ ΞΑΝΑ” που μετέτρεψε 
την Παμπλόνα από μια πόλη της Βασκίας σε παγκόσμιο τουριστικό προορισμό έστω και γι' 
αυτό της και μόνο το έθιμο. Πόλη γεμάτη με στενά δρομάκια, θα περιηγηθούμε στα 
σημαντικότερα σημεία της, θα κάνουμε όλη τη διαδρομή του Εθίμου, θα 'χουμε και χρόνο 
για καφέ και σουβενίρ και στη συνέχεια θ' αναχωρήσουμε για την Βιτόρια, Vitoria-
Gasteiz, την πρωτεύουσα της Χώρας των Βάσκων. Άλλη πόλη θαύμα και παράδειγμα 
μεταμόρφωσης, διατήρησε το μεσαιωνικό της πρόσωπο με τα δρομάκια που φέρουν το 
όνομα των ισχυρών κάποτε συντεχνιών αλλά έφτιαξε και το σύγχρονο προφίλ της, 
δημιούργησε συνθήκες ανθρώπινες για τους κατοίκους της και κατάφερε μ' ένα 
Πρόγραμμα - Παγκόσμιο Παράδειγμα να ανακηρυχθεί  Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
πριν λίγα χρόνια. Θα περιηγηθούμε και δω σε κάθε της σημαντική γωνιά για να δούμε τα 
πιο αξιόλογα σημεία που τη στολίζουν, όπως τους δυο Καθεδρικούς της, την Πλατεία 
Νίκης, από κει στην Πλατεία Ισπανίας, θα δούμε τα παλιά τείχη, αρχοντικά αλλά και την 



 
 

 
 

πιο Τζαζ γειτονιά όλης της Χώρας των Βάσκων. Χρόνος για φαγητό και επιστροφή στο 
Μπιλμπάο. Απόγευμα ελεύθερο για να περιηγηθείτε στην αγορά, στην Καλέα Ερθίγια, 
στην Γκραν Βία ή κατά μήκος του ποταμού για να απολαύσει ο καθένας την 
μεταμόρφωση αυτής της πόλης. Διανυκτέρευση. 
 
8η μέρα: Μπιλμπάο 
Μετά το πρωινό Πανοραμική ξενάγηση στη μεγαλύτερη πόλη της Χώρας των Βάσκων! Το 
Μπιλμπάο που είναι χτισμένο στις όχθες τού ποταμού Νερβιών και σαν απ' αυτόν να 
ποτίζονταν οι συνοικίες του ξεφύτρωσαν κι άλλες, όλο και περισσότερες, και με το 
πέρασμα των αιώνων μεγάλωσαν κι έφτιαξαν το σημερινό Μπιλμπάο! Σημαντικότατο 
εμπορικό και βιομηχανικό λιμάνι του Βορρά αλλά και πανευρωπαϊκός πόλος προσέλευσης 
τουριστών πια! Σήμερα θα δούμε πώς με αφορμή μια κρίση και μια φυσική καταστροφή 
ξαναγεννιέται μια πόλη. 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 Plaza Nueva, την πλατεία όπου οι bilbainos 
μαζεύονται για να τσιμπήσουν κάτι πριν παν για φαγητό, λατρεύουν το φαγητό οι Βάσκοι, 
θα δούμε και την Πλατεία Miguel de Unamuno, θα σταθούμε και στην Όπερα του 
Μπιλμπάο, το εντυπωσιακό Teatro Arriaga δίπλα στη γέφυρα Arenal που οδηγεί στην 
περίφημη  Gran Vía de Don Diego López de Haro, τον τόπο όπου μετακόμισε η παλιά 
αριστοκρατία του Μπιλμπάο μέχρι να καταλήξουμε μπροστά σ' ένα από το σημαντικότερο 
αρχιτεκτόνημα του 20ου αιώνα. Το ίδρυμα Σολομών Ρ. Γκουγκενχάιμ το 1997 αποφάσισε 
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. 
Ελεύθερο απόγευμα. Σε συνεννόηση με τον ξεναγό, δώστε νόημα σ' αυτό το τελευταίο 
απόγευμα της Εκδρομής και προαιρετικά κάντε το γύρω της Βιθκάγια, το ωραιότερο 
κομμάτι της Χώρας των Βάσκων, το  Urdaibai μια δεξαμενή ομορφιάς της Βιόσφαιρας, 
αλλά και το Bermeo, το San Juan de Gastelugatxe, καταλήγοντας στη μαρτυρική 
Guernika. Μη φύγει κανείς χωρίς να πραγματοποιήσει αυτού του βεληνεκούς Πολιτικό 
Προσκύνημα στην πατρίδα της Πασιονάριας και του Ουναμούνο. 
Διανυκτέρευση 
 
9η μέρα: Μπιλμπάο - Αθήνα  (μέσω ενδιάμεσου σταθμού)  
Πρωινό και ανάλογα με την ώρα τής πτήσης μας, χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία 
βόλτα στην πόλη ή οι φιλότεχνοι μπορούν να επισκεφτούν την περίφημη Πινακοθήκη 
Καλών Τεχνών του Μπιλμπάο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο. 
Πτήση για Αθήνα. 
 
 
 
Τιμή συμμετοχής Κατ’ άτομο  

 
 
 
 
 

 
 
 

2κλινο 1κλινο Παιδική τιμή (2-12 ετών) 

€ 955  € 1240 € 955 



 
 

 
 

 
 
 
 
Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια 
• Έλληνα Συνοδό- Ξεναγό καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
• Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός όπου απαιτείται 
• Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων 
• Επιλεγμένα Ξενοδοχεία 4* [ Coruña (2), Οβιέδο (2), Σαν Σεμπαστιάν (1), 

Μπιλμπάο (3) ] με πρωινό (μπουφές)  
• Μεταφορές από / προς αεροδρόμια/ξενοδοχεία εξωτερικού με πολυτελές 

κλιματιζόμενο πούλμαν  
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών  

 
 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται 
• Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται 
• Φόροι αεροδρομίων € 240 

 
 
 
Οι πτήσεις μας:  
LH 1757 ATH MUC 06:00 07:35 
LH 1782 MUC OPO 08:20 10:15 
LH 1145 BIO FRA 17:55 20:00 
LH 1284 FRA ATH 21:00 00:45 
 
 
Γενικές σημειώσεις: 
Τα πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί με διαφορετική σειρά χωρίς να παραληφθεί τίποτα. 
Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.  
Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση 
του έτερου γονέα από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.  
Διαβατήριο σε ισχύ (ή σε κάποια ταξίδια ταυτότητα νέου τύπου). Για εκδρομές εκτός 
χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν είναι κάτοχοι 
ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα 
ταξιδέψουν. Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ.  
Στο οδικό κομμάτι των εκδρομών οι θέσεις στο πούλμαν εναλλάσσονται 
Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ταξίδια, σημαίνει αυτόματη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών  Όρων Συμμετοχής όπως αναφέρονται στο site μας 
 
 
 
 


