
 

 

 

 

DIA 7 DESEMBRE: ORIGEN-ALFARO-BILBAO 
Sortida al matí dels nostres punts d'origen, parada per esmorzar a càrrec del client. 

Seguirem camí fins a l'hora de dinar, que es farà en un restaurant a les afores d'Alfaro. A 

la tarda trajecte fins arribar al nostre cèntric hotel de Bilbao. Temps lliure fins l'hora de 

sopar. Allotjament. 

 

DIA 8 DE DESEMBRE: BILBAO-SAN JUAN DE GAZTELUGATXE-CAP MACHICHACO-
BERMEO-BUSTURIA-BILBAO   
Esmorzar i sortida cap a la costa prop de Bakio s'hi troba l'ermita de San Juan de 

Gaztelugatxe, s'hi arriba a través d'un pont de pedra i pujar 200 esglaons, prop d'ací ens 

aturarem al famós cap de Machichaco. A continuació anirem fins a Bermeo, poble 

mariner, port de pesca, on visitarem el museu del pescador. Dinar en un típic 

restaurant. A la tarda coneixerem el centre de la biosfera de Busturia amb una visita 

guiada sobre aquesta bonica costa. Tornada cap a Bilbao, temps lliure fins l'hora de 

sopar. Allotjament. 

 

DIA 9 DE DESEMBRE: BILBAO-GERNIKA-SANTA MARIA DE ZENARRUZA-DURANGO-
BILBAO 
Esmorzar i sortida amb direcció a Gernika on celebren les juntes del la Senyoria de 

Biscaia, a l'ombra d'un vell roure, al costat de l'ermita de Santa Maria. Veurem aquest 

típic palauet, proper també s'hi troba el parc dels pobles d'Europa que recull nombroses 

obres de Moore, Chillida i d'altres. El camí següent ens portarà a Puebla Bolivar, per tal 

de visitar el monestir cistercenc de Santa María de Zenarruza. Dinar en restaurant. A la 

tarda ens aproparem dins a Durango, capital de la comarca del duranguesado, que 

aquests dies celebra la festa del llibre i el festival de la música. Allà disposarem de 

temps lliure per la zona comercial. Ja de tornada cap a Bilbao ens aturarem a la plaça 

major, situada a 200mts de l'hotel per gaudir del típic "tapeo" als nombrosos bars i 

tasques (sopar lliure). Allotjament a l'hotel. 

 

DIA 10 DE DESEMBRE: BILBAO-ALFAJARÍN-ORIGEN 
Esmorzar i sortida fent breus aturades pel camí. Dinar a l'hotel Rausan a Alfajarín. 

Continuació de trajecte fins arribar als nostres punts d'origen. 

 

Preu per persona: 525€ 
Supl. single: 116€ 
 
Inscripcions: Prèvia paga i senyal de 125€ per persona. La resta s'haurà de fer efectiva 
abans del 28 de novembre. 
 

Inclou: pensió completa (excepte el dia 9 que es farà sopar de tapes lliure), aigua i vi als 

àpats, allotjament hotel 3* situat a Bilbao davant la riba del Nervión, visites 

especificades segons programa, còmode autocar, guia acompanyant i assegurança de 

viatge. 

 

Grup mínim 25 persones. Condicions generals i especials segons normes autonòmiques 

vigents en el lloc de celebració del contracte de viatge combinat i en el seu defecte, 

segons el R. Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre de la llei estatal, per la defensa 

del consumidor i usuari. Podeu consultar les nostres condicions generals a la pàgina 

web www.domustravel.com. 

 

 

 

 

 

 

 


