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 “CAP d’ANY” · VIATGE al PAÍS BASC · 

             · GIPUZKOA – LAPURDI · 
  

Del dimarts 28 de desembre del 2021 al diumenge 2 de gener del 2022 
 

 
 DIMARTS  · 28 ·    BARCELONA – DONOSTIA (Sant Sebastià) 
 
 Sortida: a les nou (9.00 h) C/Provença, 273 (entre Pau Claris i Pg. de 

Gràcia, a tocar de l’edifici de la Pedrera). Actual parada oficial 
d’autocars. 

 Esmorzar: a càrrec de cadascú, en una àrea de servei de l’autopista. 
 Dinar:   a càrrec de cadascú, en una àrea de servei de l’autopista. 
 Seguidament: continuarem la ruta, fins arribar a la ciutat de 

DONOSTIA (Sant Sebastià). 
 

 NOTA: l’allotjament i sopar, de tots els dies, serà a l’hotel: 
 

ABBA SAN SEBASTIÁN HOTEL 4**** 
Paseo de Francia, 4 
20012 DONOSTIA - SANT SEBASTIÀ 
T. +34 943 930 494 www.abbahoteles.com  
 
 
 DIMECRES  · 29 ·  EL GOIERRI, BASQUE HIGHLANDS. 
 
 REGIÓ de GOIERRI – ORDIZIA – Centre d’Interpretació del 

GOIERRI. 
 
 Matí:  anada fins a la regió anomenada de les BASQUE 

HIGHLANDS i coneguda com a GOIERRI, un territori de gran 
rellevància cultural dins del País Basc que recull el llegat de segles 
d'història, declarat Destinació Europeu d’Excel·lència l'any 2015, un 
premi concedit per la Unió Europea. Allí  visitarem el típic mercat 
setmanal de la localitat d’ORDIZIA, ubicat al cor del GOIERRI, el seu 
nucli històric medieval amb els seus edificis i monuments més 
representatius i finalitzarem amb la visita al CASERÍO MUSEO 
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IGARTUBEITI de EZKIO, situat entre ORMAIZTEGI i 
ZUMARRAGA. Es tracta d’una magnífica mostra d’un caserio basc, 
construït a mitjans del segle XVI,  amb tota la seva estructura original de 
fusta, excel·lentment conservada i amb un gran cup de sidra. També 
visitarem el seu Centre d’Interpretació, construït a sud d’aquest 
caserio, sota la rasant del terreny amb façana a la vall, totalment 
incorporat en el paisatge de la vall on s’ubica.  

 Dinar:   al restaurant MUTILOAKO OSTATUA, situat a la petita 
localitat de MUTILOA. 

 Tarda:  visita al Centre d'Interpretació de l’alimentació i 
gastronomia d’ELIKATUZ, un espai on se’ns ofereix la possibilitat de 
fer una immersió en el món de la varietat de formatge d’IDIAZÁBAL i, 
al mateix temps, conèixer i interpretar la gastronomia d’Euskadi, tot 
finalitzant la visita amb una degustació de formatge i una petita beguda 
d’acompanyament.  

 
 DIJOUS  · 30 ·   PAÍS BASC FRANCÈS – LAPURDI 
 
 EZPELETA – AINHOA – COVES de SARA (LEZEA) 
 
 Matí:  anada fins al pintoresc poble d’EZPELETA, situat a 

l'interior de la província de Labort i a prop del cim Arrano mendi o 
muntanya d'àguiles que arriba als 750 m d'altitud. Començarem la 
nostra visita tot fent un passeig pels seus encantadors i pintorescos 
carrers, fins a arribar a l’església, on s’hi conserva el mobiliari del 
segle XVII i al cementiri s’hi pot apreciar un panteó d’estil art decó.  
També visitarem un petit centre de producció dels típics pebrots de gran 
qualitat que, des de l'any 2000, reben  la qualificació oficial d’AOC 
Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra. 
Seguidament ens aproparem al petit poble d’AINHOA, on farem una 
passejada  pel seu carrer principal, format per cases, a banda i banda, 
d'estil basc, totes elles d'una gran bellesa i podrem observar els tres 
elements més tradicionals de qualsevol poble basc: l'església, el 
cementiri i el frontó. L'església, construïda al segle XIII, està dedicada a 
nostra Senyora de l'Assumpció i al seu interior hi trobarem els trets més 
típics de la majoria de les esglésies tradicionals de la província basco-
francesa de Labort, formades per una sola nau, amb galeries de fusta 
que s'estenen al llarg de les parets laterals i posterior. Al seu voltant es 
troba el cementiri, un bonic exemple de l'art funerari basc, amb làpides 
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tradicionals dels segles XVI i XVII i molt a prop l’antic frontó 
d'AINHOA, construït l’any 1849. 

 Dinar:  al restaurant de VENTA BERROUET. 
 Tarda:  visita a les COVES de SARA (LEZEA), situades dins del 

terme de l’encantador i típic poble basc de SARA, que es troba immers            
en un massís calcari d’aquesta regió de l’Aquitània. Es tracta d’una 
cova més aviat seca amb una geologia totalment atípica, amb espais molt 
amplis i amb un gran porxo d’entrada. Tot un trajecte de 900 metres 
assegurat i assequible a tothom, amb escenificacions de llums i sons. 

 
 
 
 DIVENDRES  · 31 ·   PAÍS BASC FRANCÈS – LAPURDI 
 
 BAIONA – DONIBANE LOHITZUNE  (SAN JOAN LOHITZUNE) 
 
 Matí:   anada fins a la ciutat de BAIONA, situada al departament 

francès dels Pirineus Atlàntics, a Lapurdi i a la confluència dels rius 
Ador i Niva, formada per tres nuclis enllaçats per ponts: un que travessa 
el Niva i separa la gran Baiona, i un altre damunt l’Ador, entre la petita 
Baiona i el raval del Sant Esperit, suburbi industrial. Conserva bastigis 
de l’època romana i medieval, juntament amb la catedral (ss. XIII-XIV) 
així com dues fortaleses i una ciutadella, obra de Vauban. 
Nosaltres visitarem l’interessant i remarcable MUSEU BASC.  

 Dinar:  en un restaurant del centre de BAIONA. 
 Tarda: visita a DONIBANE LOHITZUNE  (SAN JOAN 

LOHITZUNE), ciutat del Lapurdi, País Basc Francès, del departament 
dels Pirineus Atlàntics, situada a la badia homònima, a la desembocadura 
de la Nive, a la costa del golf de Biscaia, és un centre turístic important i 
estació balneària. És també un port de pesca rellevant (tonyina). Cal 
ressaltar el Castell Lohobiaque i l’església d’estil local (s XVI), amb un 
interessant retaule del s XVII. 

 Gran Sopar: de COTILLÓ al restaurant de l’Hotel. 
 
 DISSABTE  · 1 ·  CIUTAT de TOLOSA  
 
 Matí:  lliure fins a l’hora de dinar.  
 Dinar:  al restaurant del mateix hotel. 
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 Tarda:  breu visita al casc antic i històric de la ciutat de TOLOSA, 
municipi de la regió de Guipúscoa i antiga capital de Guipúscoa, situada 
a la vall de l’Oria, just a l’aiguabarreig que formen els rius Araxes i el 
Berastegi. En aquesta població hi destaca la fabricació de la tradicional 
boina basca i la indústria paperera. És també un nus important de 
comunicacions, funció que ha tingut sempre com a pas obligat 
d’importants vies comercials. 

 
 DIUMENGE  · 2 ·  SANT SEBASTIÀ – BARCELONA  
 
 Matí: després d’esmorzar, sortida amb destinació a BARCELONA. 
 Dinar: lliure en una àrea de servei de l’autopista.  
 Tot seguit: seguirem la nostra ruta fins a BARCELONA 

 
 
 

 
NOTES:  

· El guiatge, durant la nostra estada, anirà a càrrec del receptiu: 
SLOW WALKING (Caminada Lenta). 

· Recordeu  que és necessari dur el certificat COVID digital de la UE. 
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* * * 
PREU:  1.590 € preu per persona en habitació doble – supl. Ind.  390 € 
 

Per a inscripcions truqueu al 93-241.41.42 de dilluns a divendres de  
9.00 a 16.00 h. i Tarda:  616.958.009  (Pere Costa) 

* * * 
1r. TERMINI PAGAMENT INSCRIPCIÓ: 

DIMARTS 23 de novembre  700  € 
2n. i ÚLTIM TERMINI PAGAMENT: 

DIMARTS 14 de desembre 
* * * 

CaixaBank “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 
* * * 

 
 EL PREU INCLOU:  

 
 Autocar Cia. PLENACOSTA, durant tot el recorregut.   
 Allotjament i sopar, de tots els dies, al ABBA SAN SEBASTIÁN 

HOTEL 4****. 
 Dietes fora de l’hotel (dinars dies: 29, 30 i 31 de desembre).  
 Refrescos, aigua, cervesa i cafè o infusions,  per dinar i sopar.  
 Sopar especial de COTILLÓ de CAP d’ANY.  
 Entrades a museus i recintes històrics de pagament que consten 

en la programació.  
 Guies professionals de turisme de l’Entitat Cultural Basca – 

SLOW WALKING de DONOSTIA .  
 Propines diverses.  
 Guia acompanyant de Pol Viatges, des de Barcelona.  
 Assegurança d’assistència i anul·lació.  

 
 EL PREU NO INCLOU:  

 
 Dinar del dia d’anada i tornada (dimarts, 28 de desembre 2021 i 

diumenge, 2 de gener 2022). 
 Qualsevol cosa no especificada.   

 
* * * 


