
 

  

            BUS 6 DIES                

SORTIDA: 01/10/23 

PREU ESPECIAL: 695€                                   
Suplement individual : 95€                

(màxim 4)                                                          

Paga i senyal de de 100€                   

Resta abans del: 01/09/23  

        

 

 

C/ NOU, 147 – 149 BAIXOS 17600 FIGUERES / T. 972 67 65 63 / GCMD240 / info@touristclub65.com / www.touristclub65.com 

BILBAO – SAN SEBASTIAN – PAMPLONA – HONDARRIBIA - VITORIA – OLITE – ZUGARRAMURDI         

SEÑORIO DE BERTIZ - ELIZONDO 
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DIA 1: Origen – Olite – Mugaire  

Sortida del punt d’origen amb direcció al País Basc. 

Abans però, ens aturarem per esmorzar a càrrec dels 

Srs. Clients, dinar Tudela. A la tarda visitarem el Castell 

d’Olite. Seguidament anirem a l’hotel allotjament i 

sopar a l’hotel. 

DIA 2: Mugaire – Hondarribia - San Sebastian  

Desprès d’esmorzar anirem a Hondarribia una bonica 

població costera Guipuzcoana, amb el nostre guia 

tindrem al possibilitat de fer un recorregut a Peu, tot 

seguit anirem a dinar i a la tarda farem una visita guiada 

per San Sebastian, pujarem al Monte Igueldo des de on 

es poden veure unes boniques vistes de la Platja de la 

Conxa, finalment tindrem uan estona lliure, tot seguit 

sopar i allotjament a l’hotel.  

DIA 3: Mugaire – Bilbao  

Esmorzar a l’hotel i sortida direcció Bilbao. Començarem 

veient el Guggenheim (entrada no inclosa), farem un 

recorregut pel casc antic (conegut popularment com “Las 

siete Calles”), dinarem al centre de la ciutat i a la tarda 

tindrem lliure per el centre. Qui ho vulgui podrà anar amb 

el nostre guia i el bus al Pont penjat (entrada no inclosa), 

que és patrimoni de la humanitat. Sopar i allotjament a 

l’hotel. 

DIA 4: Mugaire – Vitoria 

Sortida desprès d’esmorzar direcció Vitoria a on ens 

trobarem amb el guia local per fer un recorregut per en 

centre medieval i el eixample del segle XIX per acabar 

davant del Palau del Lehendakari Basc, Ajuria Enea tot 

seguit dinarem a un restaurant del centre i al acabar 

tindrem una estona lliure abans de tornar a l’hotel per 

sopar i allotjament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 5: Mugaire – Mirador de Batzan - Zugarramurdi  

Desprès d’esmorzar anirem al mirador de Batzan, al 

Senyorio de Bertiz i a la petita població d’Elizondo, que 

sorprendrà per les seves cases senyorials. Dinarem a 

l’hotel a l’hotel a dinar i a la tarda anirem a les coves 

de Zugarramurdi, que la historia ha volgut que quedin 

unides a La Inquisició. Visitarem les coves a on es diu 

que antigament s’exercia la bruixeria. Sopar i 

allotjament a l’hotel. 

DIA 6: Mugaire – Pamplona  – Origen 

Sortida desprès d’esmorzar per anar a la bonica Ciutat 

Navarresa de Pamplona, amb una guia local farem un 

recorregut i entrarem en la seva bonica catedral plena 

de història, veurem la par emmurallada i tindrem 

temps de prendre un vinet al famós carrer estafeta a 

on per San Fermin corren el toros, finalment anirem a 

dinar en ruta i tornarem al punt d’origen. 

 

 

  

 

  

  
 

EL VIATGE INCLOU 

• Autocar anada i tornada  

• Guia acompanyant 

• 5 nits d’hotel a Mugaire  

• Tots els àpats menys l’esmorzar del dia de 

sortida amb aigua i vi 

• Guia local a Bilbao, San Sebastian, Vitoria i 

Pamplona 

• Entrades previstes al programa 

• Assegurança viatge i anul·lació  

 

 


