Βόρεια Ισπανία : Η Χώρα των
Βάσκων

8ήμερη περιηγητική – πολιτιστική
25 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2019
Ο Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας εφέτος θα σας πάει για
γνωριμία με τους Βάσκους και τη χώρα τους προσθέτοντας στο
ταξίδι και τη διάσταση ενός “Πολιτικού Προσκυνήματος”.
Μες στην απόλυτη ομορφιά της καταπράσινης φύσης, λες και
βρίσκεσαι σε χώρα της Kεντρικής ή της Βορείου Ευρώπης, με
υποδομές βορρά αλλά συγχρόνως και όλα τα καλά του νότου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΑΣ
1η μέρα : Αθήνα – Σαντιάγο ντε Κομποστέλα – Κορούνια
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση στις 06:30
το πρωί με Lufthansa Airlines για Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα
(μέσω Φρανκφούρτης). Άφιξη στις 13:10 τοπική ώρα, συνάντηση με
τον ξεναγό μας και απ’ ευθείας μπαίνουμε στην “Καρδιά του
Ταξιδιού”. Αυτή η 8ημερη ιστορία μας, ξεκινάει με μια κορύφωση

: Προσκύνημα στον Άγιο Ιάκωβο! Θα πραγματοποιήσουμε – άνευ
κόπου, εμείς – το όνειρο εκατομμυρίων ανθρώπων για αιώνες, να
προσκυνήσουμε στον ιερότερο ίσως καθεδρικό της Ιβηρικής, τον
Καθεδρικό του Santiago.
Στη συνέχεια αναχώρηση για τη La Coruña. Την πόλη με τον
αρχαιότερο Φάρο του Κόσμου, το Φάρο του Ηρακλή.
Άφιξη και τακτοποίηση, χρόνος για λίγη ξεκούραση και στη
συνέχεια μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Περιήγηση στο
ιστορικό της κέντρο (νυχτερινή βόλτα), δείπνο και
διανυκτέρευση.

2η μέρα : Κουρούνια – 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. Σήμερα θα πάμε σε ένα άλλο διαμέρισμα
της Ισπανίας, θα μπούμε στην περιοχή της Αστούριας.

Στην πορεία προς το Οβιέδο, θα απολαύσουμε τα Ρίας Άλτας, τα
Φιόρδ του βορρά της Γαλικίας ώσπου κάποια στιγμή θα φτάσουμε
σε τόπο που δύσκολα από κει και πέρα θα σβηστεί απ’ τη μνήμη.
Κι ύστερα κι απ’ αυτή την εμπειρία θα συνεχίσουμε την πορεία
μας, θα περάσουμε κι απ’ το Φιόρδ 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.

3η μέρα : Οβιέδο – Χιχόν – Κοβαντόνγκα – Κορυφές της Ευρώπης
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου
της Αστούριας στο Οβιέδο.
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.
Θα περιηγηθούμε στη Θιμαντεβίγια, το λεγόμενο «χωριό των
ψαράδων» πάνω σε μια χερσόνησο που κόβει το λιμάνι στα δύο.

Θα επισκεφθούμε το σπήλαιο της Covadanga, το ιστορικότερο ίσως
σημείο όλης της Ισπανίας καθώς από κει ξεκίνησε 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 bουνά,
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 επισκεφτούμε την Cangas d´ Onís, την πρώτη πρωτεύουσα
της ελεύθερης, από Μουσουλμάνους, Ισπανίας, την πρωτεύουσα του
Πριγκιπάτου των Αστούριας του 8ου αιώνα.
Επιστροφή στο Οβιέδο και δείπνο στο ξενοδοχείο μας. Ύστερα,
χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο στη θρυλική αυτή
πόλη του «Vicky, Cristina, Barcelona» (Γουντυ Άλεν).
Διανυκτέρευση.
4η μέρα : Οβιέδο – Σαντιγιάνα Ντελ Μαρ – Σανταντέρ – Αλταμίρα
– Σαν Σεμπάστιαν
Μετά το πρωινό αφήνουμε την Αστούριας. 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 “Γυναίκα”.

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. 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.

5η 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.

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.
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 για δείπνο και
διανυκτέρευση.

6η 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 του Βασκικού Βασιλείου αλλά και βασίλισσα
στην καρδιά του Χέμινγουει στο μεσοπόλεμο.
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.
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, την 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.

7η μέρα : Μπιλμπάο
Μετά το πρωινό πανοραμική ξενάγηση στη μεγαλύτερη πόλη της
Χώρας των Βάσκων. Το Μπιλμπάο που είναι χτισμένο στις όχθες
τού ποταμού Νερβιών. Σημαντικότατο εμπορικό και βιομηχανικό
λιμάνι του Βορρά αλλά και πανευρωπαϊκός πόλος προσέλευσης
τουριστών. Φουτουριστικές είσοδοι μετρό σχεδιασμένες από τον
Norman Foster, δουλειές του Φιλίπ Σταρκ, του Ισοζάκι, του
Καλατράβα, του Φρανκ Γκέρυ, η αφρόκρεμα της Παγκόσμιας
Αρχιτεκτονικής
μεταμορφώθηκε.

έβαλε

το

χέρι

της

και

το

Μπιλμπάο

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. 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, 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, θα κάνουμε 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. Πολιτικό Προσκύνημα στην πατρίδα της

Πασιονάριας και του Ουναμούνο.
Το τελευταίο γεύμα που σας προσφέρουμε θα είναι στην περιοχή
κατά τη διάρκεια της εκδρομής.

η

8 μέρα : Μπιλμπάο – Αθήνα
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην πόλη
ή οι φιλότεχνοι μπορούν να επισκεφτούν την περίφημη Πινακοθήκη
Καλών Τεχνών του Μπιλμπάο..
Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο.
Ελπίζουμε πάντα σε λίγη μελαγχολία σε κάθε αποχαιρετισμό,
εκείνη που νιώθει κανείς όταν κατά τη διάρκεια των ημερών του
ταξιδιού έχει συμβεί κάτι πέρα απ’ την τυπική διεκπεραίωση.
Πτήση για Αθήνα.

Σημείωση: Η σειρά των ξεναγήσεων μπορεί ν’ αλλάξει χωρίς να
παραληφθεί καμία.

Αρχηγός : Ιωάννου Χρήστος

Κρατήσεις : Βεργοπούλου Μαρία

Προκαταβολές και Εξόφληση
1η Προκαταβολή : 400€

30 Απριλίου 2019

2η Προκαταβολή : 400€

30 Μαΐου 2019

3η Εξόφληση :

30 Ιουνίου 2019

