
Χώρα των Βάσκων 
Μπιλμπάο, Σαν Σεμπαστιάν, Μπιαρίτς, Χονταρίμπια, 

Βάσκικα Χωριά, Γκέτσκο, Mπερμέο, Μουντάκα, Γκουέρνικα, Παμπλόνα, Βιτόρια-Γκαστέις 

Δώρο η είσοδος στο Μουσείο Γκουγκενχάιμ 

5 ημέρες Αναχωρήσεις Παρασκευή από 850 € τελική τιμή 
Καλοκαίρι | 15,29 ΙΟΥΛ & 12,26 ΑΥΓ & 9 ΣΕΠ | 

 
Εκεί που οι Βάσκοι, παρά τις αντίξοες συνθήκες κατάφεραν να διατηρήσουν την ιδιαίτερη ταυτότητα τους, την αρχαία γλώσσα, τις 

παραδόσεις, το πάθος για ελευθερία. 
 

Τέλειος ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ προορισμός για ΖΕΥΓΑΡΙΑ, ΠΑΡΕΕΣ και ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. 
Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΑΓΟΡΕΣ, ΓΑΜΗΛΙΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 

 

      Πτήσεις από Αθήνα & Θεσσαλονίκη με τη σιγουριά της    

 
TOP σημεία του ταξιδιού 
 Βολικές πτήσεις με τη σιγουριά της Aegean 
 Είσοδος και ξενάγηση στο Μουσείο Γκουγκενχάιμ στο Μπιλμπάο 
 Εκδρομή στα Βασκικά Χωριά Γκέτσκο, Mπερμέο, Μουντάκα, Γκουέρνικα 
 Εκδρομή στην Χονταρίμπια και στο Μπιαρίτς  
 Επίσκεψη στο Σαν Σεμπαστιάν  
 Επίσκεψη στην Παμπλόνα και στην Βιτόρια Γκαστέις 
 Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο κεντρικό ξενοδοχείο  Silken Indautxu 4* στο Μπιλμπάο 
 Έμπειρος συνοδός‐αρχηγός του γραφείου μας με βαθιά γνώση του προορισμού 

 
H Χώρα των Βάσκων, δεν είναι όπως η υπόλοιπη Ισπανία. Είναι ένα πλούσιο μέρος στη βόρεια ακτή του Ατλαντικού, κοντά στα σύνορα της 
Γαλλίας, γνωστό ως Euskadi ή Pais Vasco που έχει τη δική του γλώσσα, τις δικές του παραδόσεις και ένα μοναδικό συνδυασμό ομορφιάς 
που κερδίζει την καρδιά και το μυαλό όποιου το επισκεφθεί. Είναι οι Βάσκοι, μια πανάρχαια, ορεσίβια αρχικά φυλή, που δεν ξεπερνά 
πληθυσμιακά τα 3‐4 εκατομμύρια, κι ωστόσο καυχιέται πως έχει καταφέρει να διατηρήσει την ιδιαίτερη κουλτούρα και την ψυχοσύνθεσή 
της παρά τη διαχρονική πίεση από τους πληθυσμιακούς γίγαντες της Ισπανίας και της Γαλλίας. Οι Βάσκοι δεν μοιάζουν με κανέναν άλλο 
λαό της Ευρώπης. Μιλούν μία γλώσσα, την euskera που κανείς γλωσσολόγος δεν έχει καταφέρει να κατατάξει σε κάποια ευρύτερη 
γλωσσική οικογένεια. Ασκούν έθιμα που δεν απαντώνται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή περιφέρεια. Η κοσμοθεωρία τους, σφυρηλατημένη 
από τη συνεχή προσπάθεια «να μείνουν Βάσκοι» τους κάνει να ξεχωρίζουν. Η κοκκινοπράσινη σημαία τους, η ikurriña, είναι παρούσα σε 
κάθε δημόσιο κτίριο και υπηρεσία.  

 
Αξίζει να δείτε και να κάνετε 
 
 Να επισκεφτώ το Μουσείο Γκουγκενχάιμ στο Μπιλμπάο 
 Να επισκεφτώ ένα pinchos bar στο Σαν Σεμπάστιαν 
 Να απολαύσω την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα του Μπιαρίτζ 
 Να επισκεφτώ τη Γκουέρνικα και να μάθωτην ιστορία της μαρτυρικής αυτής πόλης 
 Να προσπαθήσω να μάθω λίγα Βασκικά 

 
 
 

 
5 ημέρες Παρασκευή από Αθήνα 
(15,29 ΙΟΥΛ & 12,26 ΑΥΓ & 9 ΣΕΠ) 

ΠΑ Αθήνα – Μπιλμπάο  Α3 706 0810‐1050 
ΤΡ Μπιλμπάο – Αθήνα  Α3 707 1745‐2215 
*Οι παραπάνω ώρες είναι τοπικές. Το Μπιλμπάο είναι 1 ώρα πίσω από την Ελλάδα 

5 ημέρες Παρασκευή από Θεσσαλονίκη 
(15,29 ΙΟΥΛ & 12,26 ΑΥΓ & 9 ΣΕΠ) 

ΠΑ Θεσσαλονίκη – Αθήνα  Α3 101 0620‐0715 
ΠΑ Αθήνα – Μπιλμπάο    Α3 706 0810‐1050 
ΤΡ Μπιλμπάο – Αθήνα    Α3 707 1745‐2215 
ΤΡ Αθήνα – Θεσσαλονίκη            A3 128 2305‐2359 
*Οι παραπάνω ώρες είναι τοπικές. Το Μπιλμπάο είναι 1 ώρα πίσω από την Ελλάδα 
 



 

1η ημέρα: Πτήση για Μπιλμπάο, Ξενάγηση πόλης & Μουσείο Γκουγκενχάιμ  

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Χώρας των Βάσκων, το Μπιλμπάο. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης 
που εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Νερβιόν, στις όχθες του οποίου αναπτύχθηκαν όλες οι συνοικίες της. Σε αυτό το ποτάμι 
οφείλει  εξ  άλλου  το  Μπιλμπάο  και  το  όνομά  του  ‐  bi  albo  στα  βασκικά  σημαίνει  "δύο  όχθες".  Περπατώντας  σε  ένα  από  τα 
ωραιότερα ιστορικά κέντρα, βλέπουμε την αψιδωτή Πλάθα Νουέβα, το εντυπωσιακό θέατρο Αριάγα κατά το πρότυπο της γαλλικής 
Όπερας, την γέφυρα  Αρενάλ, τον Καθεδρικό ναό και την περίφημη Γκραν Βία με τα κομψά καταστήματα. Σαν να μην έφταναν όλα 
τα παραπάνω, το ίδρυμα Σολομών Ρ. Γκουγκενχάιμ επέλεξε το Μπιλμπάο να είναι η πόλη του Ευρωπαϊκού του παραρτήματος και 
κατασκευάστηκε εδώ το περίφημο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Γκουγκενχάιμ ‐ σήμα κατατεθέν της πόλης από το 1997. Επίσκεψη 
στο μουσείο που είναι  ένα από τα καλύτερα του είδους του στην Ισπανία. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα : Μπιλμπάο, Βασκικά Χωριά ( Γκέτσκο, Mπερμέο, Μουντάκα, Γκουέρνικα) 

 Πρωινή αναχώρηση  για  την ακτή Βισκάγια  (Biscaια),  όπου θα απολαύσουμε  την  πανοραμική  θέα  των παραλιακών πόλεων  και 
γραφικών χωριών. Θα δούμε το Γκέτσκο (Getxo), στο οποίο οι  οικογένειες της αστικής τάξης έκτισαν τα θερινά τους σπίτια ‐ μικρά 
ανάκτορα,  το Μπερμέο,  μια  πόλη  με  έντονα  στοιχεία  ναυτικής  παράδοσης  και  την Μουντάκα,  που  βρίσκεται  στην  εκβολή  του 
ομώνυμου ποταμού  και  είναι  γνωστή  λόγω  των  πρωταθλημάτων  του  σέρφινγκ.  Σειρά  έχει  η  Γκέρνικα,  η  πόλη  που  έμεινε  στην 
ιστορία λόγω του ανελέητου βομβαρδισμού της στις 26 Απριλίου 1937 από την ναζιστική αεροπορία του Αδόλφου Χίτλερ με τη 
συγκατάθεση του Ισπανού δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο. Ο Πικάσο, επηρεασμένος από την ολοσχερή καταστροφή της Γκέρνικα 
και  το  φρικτό  αυτό  έγκλημα  κατά  του  βασκικού  λαού,  δημιούργησε  μια  τεράστια  αινιγματική  σύνθεση,  με  ακρωτηριασμένες 
μορφές  ανθρώπων  και  ζώων  ‐  μια  αλληγορική  άποψη  του  καλλιτέχνη  για  τη  φρίκη,  τη  βία,  τον  βομβαρδισμό  αμάχων  και  την 
κτηνωδία του πολέμου. Θα επισκεφθούμε το Guernika Peace Museum Foundation, καθώς και τον Οίκο των Γενικών Συνελεύσεων 
της  Βισκάιας  (Casa  de  Juntas Generales  de Vizcaya),  την αίθουσα σύγκλισης  της αντιπροσωπευτικής  συνέλευσης  της  Βισκάγιας, 
στην  καρδιά  της  οποίας  βρίσκεται  το  Δέντρο  της  Γκερνίκα  (Gernikako  Arbola),  σύμβολο  των  βασκικών  νόμων  και  ελευθεριών. 
Σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, οι κάτοικοι, συγκαλούσαν συνελεύσεις κάτω από την βελανιδιά και συζητούσαν τα τρέχοντα 
θέματα της κοινότητας. Επιστροφή στο Μπιλμπάο.    
 

3η ημέρα :  Μπιλμπάο ‐ Χονταρίμπια ‐ Μπιαρίτς ‐ Σαν Σεμπαστιάν ‐ Μπιλμπάο 

Ξεκινάμε σήμερα το πρωί για μια υπέροχη ολοήμερη εκδρομή. Πρώτη μας στάση, η κουκλίστικη πόλη Χονταρίμπια (Hondarribia) 
κτισμένη μέσα σε μεσαιωνικό κάστρο. Περνώντας εν συνεχεία τα σύνορα με την Γαλλία, θα φθάσουμε στην κοσμοπολίτικη πόλη 
Μπιαρίτς, που αποτελεί το Γαλλικό τμήμα της Χώρας των Βάσκων. Μεγαλοπρεπή κτίρια, όμορφες παραλίες, βασκικές γεύσεις και 
διάσημοι  επισκέπτες  συνθέτουν  το  παζλ  του  κοσμικού  αυτού  γαλλικού  θερέτρου.  Χρόνος  ελεύθερος  για  βόλτες  και  καφέ.  Στη 
συνέχεια θα επιστρέψουμε στην Ισπανία και θα κατευθυνθούμε στο Σαν Σεμπαστιάν, την πόλη‐μαργαριτάρι που είναι κτισμένη σε 
ένα εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον και διαθέτει ουκ ολίγα εστιατόρια με αστέρια Michelin και λιμάνι με σημαντική αλιεία. Οι 
ειδυλλιακές παραλίες και τα διεθνή φεστιβάλ τζαζ και κινηματογράφου την κατατάσσουν ως ένα από τα δημοφιλέστερα θέρετρα 
της Ευρώπης. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη πόλη στον κόσμο, στο κέντρο της οποίας ο ποταμός να συναντάει τον ωκεανό. Κατά την 
πανοραμική  περιήγησή  μας  θα  διασχίσουμε  την  καινούργια  λεωφόρο,  την  ολοκαίνουρια  προκυμαία,  θα  περιπλανηθούμε  στα 
στενά γραφικά σοκάκια της Παλιάς Πόλης και θα καταλήξουμε στην Calle Mayor, για να δούμε τον Καθεδρικό ναό  και  την μπαρόκ 
εκκλησία της Σάντα Μαρία Κόρο. Επιστροφή στο αργά το απόγευμα στο Μπιλμπάο.  

4η ημέρα : Μπιλμπάο ‐ Παμπλόνα ‐ Βιτόρια‐Γκαστέις ‐ Μπιλμπάο 

Πρωινή αναχώρηση για  την  ιστορική πρωτεύουσα  της Ναβάρρας,  την Παμπλόνα ή  Ιρούνια  (στα βασκικά). Άφιξη  και περιήγηση 
στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα περπατήσουμε στα σοκάκια της Παλιάς Πόλης, θα δούμε τον γοτθικό Καθεδρικό ναό 
της Σάντα Μαρία λα Ρεάλ, το Παλάθιο ντελ Γκομπιέρνο ‐ έδρα της τοπικής κυβέρνησης, που βρίσκεται στην Πλάθα ντελ Καστίγιο, 
το Δημαρχείο που βρίσκεται στην Πλάθα Κονστιτοριάλ και θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της πόλης από τα παλιά της τείχη 
(μουράγιας). Χρόνος   ελεύθερος και συνεχίζουμε για την Βιτόρια‐Γκαστέις,  (Vitoria‐Gasteiz), την όμορφη πρωτεύουσα της Χώρας 
των Βάσκων. Η πόλη έχει αναπτυχθεί σε ομόκεντρους κύκλους γύρω από την μεσαιωνική πόλη, η οποία είναι κτισμένη πάνω σε 
ένα λόφο. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε τον παλαιό και  τον νέο Καθεδρικό ναό της Σάντα Μαρία,  την πλατεία  της Λευκής 
Παρθένου, το Δημαρχείο κ.ά. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο Μπιλμπάο. Διανυκτέρευση.     

5η ημέρα :  Μπιλμπάο – Πτήση επιστροφής 

Πρωινό ελεύθερο μέχρι την ώρα της μετάβασής μας στο αεροδρόμιο για την πτήση μας  
 
Σημαντικές Σημειώσεις για την εκτέλεση του προγράμματος: 

 Η σειρά εκτέλεσης του προγράμματος ενδέχεται να τροποποιηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του 
 
 
 
 
 



 

Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων  
 

5 ημέρες 
 Παρασκευή από Θεσ/νίκη 

(15,29 ΙΟΥΛ & 12,26 ΑΥΓ & 9 ΣΕΠ) 

Δώρο η είσοδος στο Μουσείο Γκουγκενχάιμ στο Μπιλμπάο 

Τιμή ενήλικα σε δίκλινο/τρίκλινο 
δωμάτιο 

970 € 

Παιδική τιμή  
έως 11,99 ετών  

920 € 

Διαφορά μονοκλίνου  190 € 

 

5 ημέρες 
 Παρασκευή από Αθήνα 

(15,29 ΙΟΥΛ & 12,26 ΑΥΓ & 9 ΣΕΠ) 

Δώρο η είσοδος στο Μουσείο Γκουγκενχάιμ στο Μπιλμπάο 

Τιμή ενήλικα σε δίκλινο/τρίκλινο 
δωμάτιο 

850 € 

Παιδική τιμή  
έως 11,99 ετών  

800 € 

Διαφορά μονοκλίνου  190 € 

 
 
Η τιμή περιλαμβάνει :  

 Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της AEGEAN από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη 

 Φόρους αεροδρομίων και επίναυλους καυσίμων   

 Μια αποσκευή 23kg και μια χειραποσκευή 8kg ανά άτομο 

 4 διανυκτερεύσεις στο κεντρικό ξενοδοχείο Silken Indautxu 4* 

 Πρωινό καθημερινά  

 Μεταφορές, μετακινήσεις και ξεναγήσεις σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα 

 Δώρο Εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο Γκουγκενχάιμ  

 Έμπειρος αρχηγός – συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού  

 Ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης BASIC 

 ΦΠΑ 
 
ΔΕΝ περιλαμβάνει :  

 Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό 

 Εισόδους σε μουσεία, αξιοθέατα, πάρκα, θεάματα κτλ 

 Προσωπικά έξοδα 
 
 


