
 
 

 

 

 
 

Γιάπκεια: 5ημέπερ 
Ανασωπήζειρ: 15,29/07, 12,26/08 & 09/09 

 

Σηη Χώπα ηων Βάζκων  
Μπιλμπάο – Σαν Σεμπαζηιάν – Μπιαπίηρ – Χονηαπίμπια  

Βαζκικά Χωπιά > Γκέηζκο – Μπεπμέο – Μοςνηάκα – Γκοςέπνικα – Παμπλόνα – 

Βιηόπια – Γκαζηείρ  
 

1η ημέπα: Αθήνα – Μπιλμπάο > Ξενάγηζη πόληρ & Μοςζείο Γκοςγκενσάιμ  
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε AEGEAN γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Χώξαο ησλ 
Βάζθσλ, ην Μπηικπάν. Άθημε θαη μελάγεζε ηεο πόιεο πνπ εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηνπ 

πνηακνύ Νεξβηόλ, ζηηο όρζεο ηνπ νπνίνπ αλαπηύρζεθαλ όιεο νη ζπλνηθίεο ηεο. ε απηό ην 
πνηάκη νθείιεη εμ άιινπ ην Μπηικπάν θαη ην όλνκά ηνπ - bi albo ζηα βαζθηθά ζεκαίλεη 

"δύν όρζεο". Πεξπαηώληαο ζε έλα από ηα σξαηόηεξα ηζηνξηθά θέληξα, βιέπνπκε ηελ 
αςηδσηή Πιάζα Ννπέβα, ην εληππσζηαθό ζέαηξν Αξηάγα θαηά ην πξόηππν ηεο γαιιηθήο 
Όπεξαο, ηελ γέθπξα Αξελάι, ηνλ Καζεδξηθό λαό θαη ηελ πεξίθεκε Γθξαλ Βία κε ηα 

θνκςά θαηαζηήκαηα. αλ λα κελ έθηαλαλ όια ηα παξαπάλσ, ην ίδξπκα νινκώλ Ρ. 
Γθνπγθελράηκ επέιεμε ην Μπηικπάν λα είλαη ε πόιε ηνπ Δπξσπατθνύ ηνπ παξαξηήκαηνο 

θαη θαηαζθεπάζηεθε εδώ ην πεξίθεκν Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο Γθνπγθελράηκ - ζήκα 
θαηαηεζέλ ηεο πόιεο από ην 1997. Δπίζθεςε ζην κνπζείν πνπ είλαη  έλα από ηα θαιύηεξα 
ηνπ είδνπο ηνπ ζηελ Ιζπαλία. Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
2η ημέπα:  Βαζκικά Χωπιά > Γκέηζκο- Mπεπμέο- Μοςνηάκα- Γκοςέπνικα 

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ αθηή Βηζθάγηα, όπνπ ζα απνιαύζνπκε ηελ παλνξακηθή ζέα 
ησλ παξαιηαθώλ πόιεσλ θαη γξαθηθώλ ρσξηώλ. Θα δνύκε ην Γθέηζθν, ζην νπνίν νη 
νηθνγέλεηεο ηεο αζηηθήο ηάμεο έθηηζαλ ηα ζεξηλά ηνπο ζπίηηα - κηθξά αλάθηνξα, ην 

Μπεξκέν, κηα πόιε κε έληνλα ζηνηρεία λαπηηθήο παξάδνζεο θαη ηελ Μνπληάθα, πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ εθβνιή ηνπ νκώλπκνπ πνηακνύ θαη είλαη γλσζηή ιόγσ ησλ 

πξσηαζιεκάησλ ηνπ ζέξθηλγθ. εηξά έρεη ε Γθέξληθα, ε πόιε πνπ έκεηλε ζηελ ηζηνξία 
ιόγσ ηνπ αλειέεηνπ βνκβαξδηζκνύ ηεο ζηηο 26 Απξηιίνπ 1937 από ηελ λαδηζηηθή 
αεξνπνξία ηνπ Αδόιθνπ Χίηιεξ κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Ιζπαλνύ δηθηάηνξα Φξαλζίζθν 

Φξάλθν. Ο Πηθάζν, επεξεαζκέλνο από ηελ νινζρεξή θαηαζηξνθή ηεο Γθέξληθα θαη ην 
θξηθηό απηό έγθιεκα θαηά ηνπ βαζθηθνύ ιανύ, δεκηνύξγεζε κηα ηεξάζηηα αηληγκαηηθή 

ζύλζεζε, κε αθξσηεξηαζκέλεο κνξθέο αλζξώπσλ θαη δώσλ - κηα αιιεγνξηθή άπνςε ηνπ 
θαιιηηέρλε γηα ηε θξίθε, ηε βία, ηνλ βνκβαξδηζκό ακάρσλ θαη ηελ θηελσδία ηνπ 
πνιέκνπ. Θα επηζθεθζνύκε ην Guernika Peace Museum Foundation, θαζώο θαη ηνλ Οίθν 

ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ ηεο Βηζθάηαο (Casa de Juntas Generales de Vizcaya), ηελ 
αίζνπζα ζύγθιηζεο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο ζπλέιεπζεο ηεο Βηζθάγηαο, ζηελ θαξδηά ηεο 

νπνίαο βξίζθεηαη ην Γέληξν ηεο Γθεξλίθα (Gernikako Arbola), ζύκβνιν ησλ βαζθηθώλ 



 
 

 

 

λόκσλ θαη ειεπζεξηώλ. ύκθσλα κε ηελ αξραία παξάδνζε, νη θάηνηθνη, ζπγθαινύζαλ 
ζπλειεύζεηο θάησ από ηελ βειαληδηά θαη ζπδεηνύζαλ ηα ηξέρνληα ζέκαηα ηεο θνηλόηεηαο. 

Δπηζηξνθή ζην Μπηικπάν. Γηαλπθηέξεπζε.    
 

3η ημέπα Μπιλμπάο - Χονηαπίμπια - Μπιαπίηρ - Σαν Σεμπαζηιάν - Μπιλμπάο 
Ξεθηλάκε ζήκεξα ην πξσί γηα κηα ππέξνρε νινήκεξε εθδξνκή. Πξώηε καο ζηάζε, ε 
θνπθιίζηηθε πόιε Χνληαξίκπηα (Hondarribia) θηηζκέλε κέζα ζε κεζαησληθό θάζηξν. 

Πεξλώληαο ελ ζπλερεία ηα ζύλνξα κε ηελ Γαιιία, ζα θζάζνπκε ζηελ θνζκνπνιίηηθε πόιε 
Μπηαξίηο, πνπ απνηειεί ην Γαιιηθό ηκήκα ηεο Χώξαο ησλ Βάζθσλ. Μεγαινπξεπή θηίξηα, 

όκνξθεο παξαιίεο, βαζθηθέο γεύζεηο θαη δηάζεκνη επηζθέπηεο ζπλζέηνπλ ην παδι ηνπ 
θνζκηθνύ απηνύ γαιιηθνύ ζεξέηξνπ. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα βόιηεο θαη θαθέ. ηε 

ζπλέρεηα ζα επηζηξέςνπκε ζηελ Ιζπαλία θαη ζα θαηεπζπλζνύκε ζην αλ εκπαζηηάλ, ηελ 
πόιε-καξγαξηηάξη πνπ είλαη θηηζκέλε ζε έλα εληππσζηαθό θπζηθό πεξηβάιινλ θαη δηαζέηεη 
νπθ νιίγα εζηηαηόξηα κε αζηέξηα Michelin θαη ιηκάλη κε ζεκαληηθή αιηεία. Οη εηδπιιηαθέο 

παξαιίεο θαη ηα δηεζλή θεζηηβάι ηδαδ θαη θηλεκαηνγξάθνπ ηελ θαηαηάζζνπλ σο έλα από 
ηα δεκνθηιέζηεξα ζέξεηξα ηεο Δπξώπεο. Γελ πξέπεη λα ππάξρεη άιιε πόιε ζηνλ θόζκν, 

ζην θέληξν ηεο νπνίαο ν πνηακόο λα ζπλαληάεη ηνλ σθεαλό. Καηά ηελ παλνξακηθή 
πεξηήγεζή καο ζα δηαζρίζνπκε ηελ θαηλνύξγηα ιεσθόξν, ηελ νινθαίλνπξηα πξνθπκαία, 
ζα πεξηπιαλεζνύκε ζηα ζηελά γξαθηθά ζνθάθηα ηεο Παιηάο Πόιεο θαη ζα θαηαιήμνπκε 

ζηελ Calle Mayor, γηα λα δνύκε ηνλ Καζεδξηθό λαό  θαη  ηελ κπαξόθ εθθιεζία ηεο άληα 
Μαξία Κόξν. Δπηζηξνθή ζην αξγά ην απόγεπκα ζην Μπηικπάν. Γηαλπθηέξεπζε 

 
4η ημέπα: Μπιλμπάο - Παμπλόνα - Βιηόπια-Γκαζηέιρ - Μπιλμπάο 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ ηζηνξηθή πξσηεύνπζα ηεο Ναβάξξαο, ηελ Πακπιόλα ή 

Ιξνύληα (ζηα βαζθηθά). Άθημε θαη πεξηήγεζε ζηελ πόιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα 
πεξπαηήζνπκε ζηα ζνθάθηα ηεο Παιηάο Πόιεο, ζα δνύκε ηνλ γνηζηθό Καζεδξηθό λαό ηεο 

άληα Μαξία ια Ρεάι, ην Παιάζην ληει Γθνκπηέξλν - έδξα ηεο ηνπηθήο θπβέξλεζεο, πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ Πιάζα ληει Καζηίγην, ην Γεκαξρείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ Πιάζα 
Κνλζηηηνξηάι θαη ζα απνιαύζνπκε κηα παλνξακηθή ζέα ηεο πόιεο από ηα παιηά ηεο ηείρε 

(κνπξάγηαο). Χξόλνο  ειεύζεξνο θαη ζπλερίδνπκε γηα ηελ Βηηόξηα-Γθαζηέηο, (Vitoria-
Gasteiz), ηελ όκνξθε πξσηεύνπζα ηεο Χώξαο ησλ Βάζθσλ. Η πόιε έρεη αλαπηπρζεί ζε 

νκόθεληξνπο θύθινπο γύξσ από ηελ κεζαησληθή πόιε, ε νπνία είλαη θηηζκέλε πάλσ ζε 
έλα ιόθν. Καηά ηελ πεξηήγεζή καο ζα δνύκε ηνλ παιαηό θαη ηνλ λέν Καζεδξηθό λαό ηεο 
άληα Μαξία, ηελ πιαηεία ηεο Λεπθήο Παξζέλνπ, ην Γεκαξρείν θ.ά. Χξόλνο ειεύζεξνο 

θαη επηζηξνθή ζην Μπηικπάν. Γηαλπθηέξεπζε.     
 

5η ημέπα: Μπιλμπάο - Αθήνα 
Πξσηλό ειεύζεξν κέρξη ηελ ώξα ηεο κεηάβαζήο καο ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε καο 
ζηελ Αζήλα.   

 

 
 
 
 

Τιμή ζςμμεηοσήρ Καη’ άηομο  

Ανασώπηζη Ξενοδοσείο 2κλινο 1κλινο 
Παιδική ηιμή 

(2-12 εηών) 

15,29/07, 

12,26/08 & 
09/09  

HoteL Silken Indautxu 4*  € 625  € 815 € 575 



 
 

 

 

Πεπιλαμβάνονηαι:  
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο Αζήλα-Μπηικπάν-Αζήλα κε απεπζείαο 

πηήζεηο ηεο Aegean Airlines  
 1 απνζθεπή 23 θηιώλ θαη 1 ρεηξαπνζθεπή 8 θηιώλ αλά επηβάηε  

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλν θεληξηθό μελνδνρείν 4* αζηέξσλ  
 Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά  
 Δηζηηήξην εηζόδνπ ζην Μνπζείν Γθνπγθελράηκ  

 Μεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο θαη εθδξνκέο κε θιηκαηηδόκελν ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν, 
ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα. 

 Δπίζεκνο ειιελόθσλνο μελαγόο /ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 
 Δλεκεξσηηθά έληππα / ράξηεο  

 Φ.Π.Α. 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  

 

Γεν πεπιλαμβάνονηαι : 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 
75 εηώλ : 225€ 

 Όηη ξεηά δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό. 
 

 

 

Πηήζειρ με Aegean Airlines  

Γιαδπομή  Ανασώπηζη  Άθιξη  

Αζήλα – Μπηικπάν  08.10 10.50 

Μπηικπάν  – Αζήλα  17.45 22.15 

 
Σημείωζη: 

 Γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ξνή κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί 
ρσξίο όκσο λα παξαιεηθζεί θάηη. 

 


