
 
 
 
 
1º DIA - LUGAR DE ORIGEM – MADRID                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Partida à hora indicada do lugar de origem em direcção a Madrid, breves paragens durante a 
Viagem. Almoço por conta do cliente. Chegada a Madrid, realizaremos uma visita panorâmica 
pela capital de Espanha. Conheceremos as suas principais avenidas e ruas: Gran Via, Plaza de 
Callao, Plaza de España, Cibeles, Nepturno, Recoletos, Paseo de la Castellana, Puerta de Alcalá, 
Serrano, etc. Finalizaremos a tarde visitando o Museo Rainha Sofia, la Pinacoteca onde se 
encontra um dos quadros mais importantes de Pablo Picasso - “el Guernica”. Chegada ao hotel. 
Jantar e alojamento. 

 
 
 
2º DIA – MADRID – PAÍS BASCO 
 
Pequeno-almoço. Saída à hora indicada em direcção ao País Basco, com breves paragens durante 
a Viagem. Chegada ao hotel para o almoço. À tarde visitaremos Bilbao, onde poderemos admirar 
a Basílica de Nossa Senhora de Begoña, o Mirador de Artxanda, o Bairro Deusto, o Centro Antigo e 
as Sete Ruas. Visita ao Museo Guggenheim, símbolo da modernidade da capital basca. Regresso 
ao hotel. Jantar e alojamento. 

 

 
 
 
 
 
 
3º DIA - VITÓRIA/BERGARA/MONDRAGÓN 
 
Pequeno-almoço. Excursão de dia completo visitando primeiro a cidade de Vitória, capital do País 
Basco, onde se destacam o palácio de Escoriaza-Esquivel e as Catedrais Nova e Velha (entradas 
não incluidas). No seu centro histórico encontraremos inúmeras igrejas, basílicas e conventos de 
grande interesse. Entre os edifícios de carácter civil mais destacados encontram-se o Antigo 
Hospício, a casa del Cordón, o palácio de Ajuria-Enea e a praça de Espanha. Regresso ao hotel para 
o almoço. À tarde visita a Bergara (guia local incluído). O seu centro histórico foi declarado 
Conjunto Monumental em Junho de 2003. Conheceremos a praça de San Martin, a câmara 
municipal, a casa Jáuregui, casa Eizagirre e a paróquia de San Pedro de Ariznoakoa. Continuaremos 
a nossa visita a Mondragón (guia local incluído) para conhecer o seu centro antigo medieval 
cercado por uma muralha. Destacam-se a igreja de San Juan Bautista, a casa Consistorial (de estilo 
barroco), o convento de San Francisco (actual centro cultural) e os palácios de Okendo e 
Artazubiaga. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.                                                          

 
 
 
4º DIA - SAN SEBASTIÁN/GETARIA/ZARAUTZ 
 
Pequeno-almoço. Saída para San Sebastián. Usufruiremos do passeio marítimo e da Praia de la 
Concha. Na cidade vamos conhecer edifícios tão emblemáticos como é o Teatro Victória Eugénia, 
o palácio de Miramar onde a rainha regente Mª Cristina passava as suas férias e a câmara 
municipal que foi um antigo Casino. No centro antigo destacamos a catedral do Bom Pastor e a 
praça de la Constitución (antiga praça de Touros). Como monumento moderno e emblema da 
cidade o Peine do Viento, de Chillida. Almoço em restaurante. À tarde vamos conhecer a 
localidade de Zarautz, onde se destaca a praia, o palácio de Narros, a igreja de Santa Maria la Real 
e o convento de San Francisco. A cidade é muito conhecida pelo restaurante de Arguiñano. 
Terminaremos o dia com a visita a Getaria, localidade natal do marinheiro Juan Sebastian Elcano. 
Daremos um passeio pela vila turística, famosa pelos seus restaurantes, o vinho “txacoli” que se 
cultiva nas proximidades, as suas casas medievais, etc… Destaca-se ainda a igreja de San Salvador, 
Monumento Nacional. Do Porto de Pesca poderemos aceder ao passeio que nos leva ao monte 
San Antón ou “o rato” de Getari, península que recebe o dito nome devido á sua peculiar forma. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento. 

 

 
 
5º DIA – MUNDAKA/LEKEITIO/GUERNICA 
 
Pequeno-almoço. De manhã saída para Mundaka. Trata-se de uma pequena e encantadora aldeia 
centrada ao redor do seu peculiar porto pesqueiro. Poderemos usufruir das belas vistas da Ilha de 
Izaro, o monte Ogoño e do estuário, a zona mais emblemática da Reserva da Biosfera do Urdaibai. 
Continuaremos para Lekeitio onde se destaca o farol e a atalaia, a basílica de Santa Maria, o seu 
centro histórico e o porto. Regresso ao hotel para o almoço. À tarde visitaremos Guernica (guia 
local incluído). Conheceremos a casa de Juntas da Senhoria de Viscaya, com a sua simbólica 
árvore, a igreja de Santa Maria, o museu de Euskalerria e o Parque da Paz, com esculturas de 
Eduardo Chillida e Henry Moore. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento. 

 

 
 
 
 
 
 
6º DIA - PAÍS BASCO – LUGAR DE ORIGEM  
 
Pequeno-almoço no hotel. Início da viagem de regresso ao lugar de origem. Breves paragens 
durante a Viagem, Almoço em restaurante. Chegada e fim dos nossos serviços. 

screva aqui o seu texto 
O MELHOR DO PAÍS BASCO 
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