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Panoràmiques euskaldunas des de “Sanse” 
Visitarem la Costa Basca i el País Basc francès des de San Sebastià 

 
Dia 1er.– ORIGEN -  SAN SEBASTIÀ (572 km.) 
 
Sortida cap al nord, realitzarem diverses parades, una d'elles per a realitzar el dinar que serà en 
un restaurant. A primera hora de la tarda arribarem a Sant Sebastià. Per a conèixer bé aquesta 
bonica ciutat ho farem acompanyats d'un guia local. Pujarem fins al Monte Igueldo amb un 
funicular, una vegada a dalt podrem contemplar Sant Sebastià i la seva preciosa Platja de la 
Concha. Seguidament visitarem el Palau de Miramar, un imprescindible de la nostra visita. Ens 
endinsarem en el centre de la ciutat per a visitar la Catedral del Buen Pastor. Després d'admirar 
aquest imponent temple religiós d'estil gòtic, ens dirigirem a la Plaça de la Constitució, on els 
donostiarres celebren les seves festes i van de pintxos. Podrem veure també el cèntric Mercat de 
la Bretxa i arribarem al centre històric de Sant Sebastià. Des d'aquí, admirarem la badia del 
cantàbric i el pont de Zurriola, des d'on es pot contemplar el Palau de Congressos, també anomenat 
Centre Kursaal Elkargunea. El sopar serà lliure perquè puguem gaudir dels famosos pintxos. 
 
Dia 2on.- SAN SEBASTIÀ (Biarritz, Saint Jean de Luz, Hendaia, Hondarribia) (115 km) 
 
Sortida a primera hora per a visitar la Costa Basca Francesa. Començarem per Biarritz que compta 
amb una important arquitectura històrica, plena de viles imperials i grans palaus del segle XIX. 
Aquest llegat es deu principalment al fet que va ser la ciutat favorita de l'emperadriu Eugenia, 
esposa de Napoleó III. Es poden veure edificis amb una important història com l'Hotel Du Palais, 
el Casino i la Roca de la Virgen són bona mostra d'això. Un altre dels motius pels quals es va fer 
popular va ser que els metges de l'època consideraven que les seves aigües eren terapèutiques, 
convertint-la en una important ciutat balneari. Seguirem fins a Saint Jean de Luz que posseeix un 
bonic passeig marítim que ens regala una de les visites imprescindibles que fer al País Basc francès. 
Es troba diversos metres elevat sobre la platja, per la qual cosa ens brinda unes excel·lents vistes 
de la badia i, si mirem cap endarrere, de les acolorides cases al costat del passeig. Posteriorment 
visitarem la petita ciutat d'Hendaia, un lloc molt turístic amb un peculiar centre històric amb cases 
d'estil basc. La seva principal atracció és el Castell Abbadia (entrada inclosa), situat als afores de 
la ciutat, lloc encantador, erigit sobre els penya-segats escarpats d'Hendaia, en plena landa, 
construït entre 1864 i 1884. Dinar en un restaurant. A la tarda visitarem, acompanyats d'un guia 
local Hondarribia, un acolorit poble pesquer ric tant en arquitectura com en gastronomia considerat 
no sols un dels pobles més bells del País Basc sinó també un dels llocs imprescindibles que veure 
a Espanya. Comencem el nostre recorregut per Hondarribia accedint al seu bell centre històric 
emmurallat per una de les dues entrades de la qual disposa la ciutat, la Porta de Santa María Atea 
un dels llocs fonamentals que veure a Hondarribia. Sobre la mateixa se situa l'escut d'Hondarribia 
de l'any 1694 en el qual apareix la verge de Guadalupe. 
 
Dia 3er: SAN SEBASTIÀ (Ondarroa, Deba, Zumaia, Zarautz) (112 km) 
 
Ens dirigirem a Ondarroa, població situada en la desembocadura del riu Artibai, sobre un terreny 
molt accidentat. Està situat en l'extrem oriental de la costa de Bizkaia i aquest tram del litoral està 
format per abruptes penya-segats, entre els quals destaca la denominada Peña del Fraile. El 
municipi, que a part del nucli urbà compta amb els barris de Renteria i Gorozika, posseeix les 
peculiaritats sociològiques i culturals pròpies dels ports bascos. En l'actualitat, és el nou pont de 
Itsasaurre, dissenyat per l'arquitecte Santiago Calatrava, el que facilita precisament l'accés directe 
al port. Seguidament ens dirigirem a Deba, un dels trams més espectaculars del litoral basc, a 
causa de l'erosió de la mar. Al costat dels abruptes penya-segats, contemplarem una superfície 
plana, molt peculiar des del punt de vista geològic, que queda al descobert en baixamar i que dóna 
recer a nombrosos ocells migradors. Sense deixar el litoral visitarem Zumaia una bella badia on 
conflueixen els rius Urola i Narrondo. Envoltada de verdes muntanyes que descendeixen fins a la 
mar en forma d'abruptes penya-segats, la vila costanera compta amb molts atractius: dues belles 
platges, un centre històric d'interès que encara conserva el seu traçat medieval i un modern port 
esportiu. Acabarem el dia a Zarautz, destinació turística per excel·lència. La vila compta amb un 
centre històric d'interès des del punt de vista artístic i arquitectònic, a més d'un entorn natural 
d'excepció. La seva extensa platja, flanquejada pels penya-segats de Santa Bàrbara i Mollarri, 
s'estén al llarg de 2.500 metres i està envoltada per un animat passeig marítim, replet de terrasses 
i cafeteries. La inconfusible imatge dels tendals de colorins i la seva fina sorra daurada la 
converteixen en un dels arenals més bonics de la costa basca. Aquí es troba el famós restaurant 
de Karlos Arguiñano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 dies 

 

 
Preus per persona 
En habitació doble                   
En habitació individual.           € 
Dte. clients ClubGestravel        2% 
Dte. + 60 años                       2% 
 
Transport 
Autocar còmode i confortable adaptat a 
l’ocupació per disposar de la màxima 
distància de seguretat. 
 
Acompanyant Gestravel 
Guia-acompanyant expert en la ruta, 
historia i cultura 
 
Visites 
Guia local en San Sebastià i Hondarribia 
Entrada Funicular Monte Igueldo, al 
Castillo Abbadia, Villa Arnaga, 
El Tren de la Rhune, visita i degustació a 
les Bodegas Marqués de Riscal 
 
Serveis de Restauració 
Esmorzars inclosos en el hotel tipus 
buffet però amb possibilitats de ser 
modificat en funció de la normativa 
vigent. 
Dinars amb beguda inclosa 
 
Hotels Previstos 
Hotel Tryp San Sebastian Orly ****  
 
Assegurances incloses 
Assegurança de cancel·lació amb retorn 
total de l’import pagat excepte el cost de 
l’assegurança (20 €) 
Assegurança d’assistència en viatge que 
cobreix totes les despeses 
d’hospitalització, transport i visites 
mèdiques. 
 
Servicios no incluidos 
Extres i propines 
Serveiss de sopar (excepte que 
se especifiqui el contrari). 
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 Dia 4rt: SAN SEBASTIÀ (Cambo-Les-Bains, Espelette. Ainhoa, 
Sare, Tren de la Ruhne) (132 km) 
Visiterem la Vila Arnaga, museu dedicat al dramaturg francès 
Edmond Rostand, autor, 
entre altres obres, de 

Cyrano de Bergerac, de 
Cambo-els-Bains, als 

Pirineus, on va tenir lloc el 5 de 
Maig de 2018 la denominada 

Declaració de Arnaga que serveix per 
a certificar el final definitiu d'ETA. 

Seguidament visitarem Espelette on els seus 
carrers semblen tretes d'un quadre, amb les tradicionals 

cases basques alineades a banda i banda de la vorera, moltes d'elles mostrant 
orgulloses el producte d'exportació número u del poble, el Piment d’*Espelette 

(“Pebrot de Espelete”). Aquests pebrots són penjats amb orgull de les façanes per al seu 
assecat, convertint així aquesta escena en el símbol del poble. Ens dirigim ara a Ainhoa. Es tracta 
d'una lloc petit – bàsicament format per un sol carrer. Però les cases són l'exemple perfecte de l'arquitectura 
local, caracteritzades per la pedra exposada a les cantonades i les contrafinestres de fusta en vius tons vermells o verds. El camino 
de Santigo creua també Ainhoa que es tracta a més d'un bon lloc base per a les nombroses rutes de senderisme dels voltants. 
Visitarem Sare, al peu del massís de la Rhune. Les cases tradicionals, el frontó de pilota, la majestuosa església de Sant Martí, amb 

tres pisos de galeries de roure i l'entorn preservat constitueixen sengles atractius que 
proporcionen encant al lloc. Pujarem al Tren de la Rhune aquest autèntic tren cremallera 

de col·lecció  de 1924 et portarà en 35 minuts,  a 905 metres d'altura. En el cim de 
Larrune tindrem una panoràmica excepcional i una vista de l'Oceà Atlàntic i la 

cadena Pirinenca. 
  

Dia 5è: SAN SEBASTIÀ (Haro, Bodegas Marqués de Riscal) 
ORIGEN (673 km) 
Sortida cap a Haro, la capital del vi de la Rioja. Passejarem pel centre 
històric que se centra en la plaça de la Pau i els seus voltants, on 
destaquen sobretot els seus nombrosos palaus. Per descomptat, 
tenim una cita ineludible en el conegut com a Barri de l'Estació, amb 
la major concentració de cellers centenaris de vi que pots trobar en el 

món. Aquí és on es troben algunes dels millors cellers de vi de Rioja. 
Seguirem fins a Elciego, on es troba el Celler Marquès de Riscal. Visita 

de les instal·lacions del celler i vinya a Elciego, acabant amb una 
degustació de vins Marquès de Riscal, juntament amb un tastet de xoriço i 

salsitxó de La Rioja. El dinar serà en un restaurant de la nostra ruta. Seguirem 
fins al nostre lloc d'origen per a finalitzar el viatge. 
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• Grups reduïts amb vehicles de darrera generació 
• Acompanyament per guies titulats i coneixedors de la ruta 
• Aposta clarament per un alt nivell cultural en les visites 
• Àpats gastronòmics en el dinar i els sopars lliures 
• Allotjament en hotels recomanats i amb accessibilitat per poder tenir opcions per fer els sopars  
•  

Mesures establertes en vers el COVID-19 
• Grups reduïts amb vehicles adaptats a la dimensió del grup. 
• Desinfecció del vehicle abans del servei 
•
  
• Cancel·lació sense despeses fins a 15 dies abans de la sortida 
• Assegurança de cancel·lació amb reemborsament total en cas de motiu justificant incloent COVID-19  
• Assegurança de viatge amb cobertures mèdiques inclòs el COVID-19 

Son viatges en grups reduits amb un mínim de 12 persones i un màxim de 25. 
Es realitzaran serveis amb vehicles adaptats a la ocupació i sempre amb la 
màxima garantia, tranquil·litat, seguretat i professionalitat. 


