Țara Bascilor
13 – 17 septembrie 2022, 4 nopţi/ 5 zile

Ziua 1 – Marți, 13 septembrie | Iași – Madrid
Ora 16:15 – Întâlnire pe aeroportul din Iași cu reprezentantul agenției pentru check-in și îmbarcare pe zborul
companiei Wizz Air cu destinația Madrid. Decolare la 18:15, sosire la Madrid la 21:15. Transfer către hotel. Cazare
la hotel NH Madrid Sur 3* sau similar.
Ziua 2 – Miercuri, 14 septembrie | Madrid - Bilbao
După micul dejun plecăm către Bilbao unde vom ajunge în jurul prânzului. La numai 14 km de Oceanul Atlantic, în
estuarul creat de Nervion, se află Bilbao, capital provinciei Vizcaya, port și centru industrial, unul dintre cele mai
modern orașe din Europa de Sud. Într-un tur panoramic de-a lungul apei, vom admira podurile, unul dintre acestea
fiind construit de marele arhitect spaniel Santiago Calatrava, Universitatea Deusto, clădirea primăriei. Continuăm pe
Gran Via, admirăm palatul, teatrul și ne oprim la Muzeul Guggenheim, un edificiu emblematic, capodoperă
arhitecturală, o sculptură giganctică din titan, calcar și cristal. Cazare la hotel NH Bilbao Deusto 3* sau similar.
Ziua 3 – Joi, 15 septembrie | Bilabo – Guernica – San Sebastian – Biarritz
După micul dejun plecăm către Guernica, localitatea unde a avut unul dintre primele bombardamente naziste și
sursă de inspirație pentru celebra opera “Guernica” a lui Picasso. Continuăm către San Sebastian, unul dintre cele
mai frumoase orașe din Spania. Numit și cunoscut Perla Cantabriei, San Sebastian este așezat într-un golf în formă
de scoică, străjuit de munți care formează o curbă aproape perfectă. După o plimbare pe malul oceanului, vom urca
pe muntele Igueldo pentru a admira panorama deosebită. Plecăm către Biarritz, localitate situată în Franța, la mai
puțin de 30 km de granită. O stațiune elegantă, cu o istorie bogată, Stânca Fecioarei este una dintre emblemele
orașului. Timp liber pentru plimbări. Cazare la Ibis Ciboure 3* sau similar.
Ziua 4 – Vineri, 16 septembrie | Biarritz – Burgos - Madrid
Mic dejun. În prima parte a zilei vom profita de o baie în ocean după care vom pleca către Madrid. În drumul spre
Madrid vom face o scurtă oprire în Burgos, leagănul Castiliei, unul dintre cele mai bine conservate orașe spaniole și
patria eroului legendary al Reconquistei, El Cid Campedor. Vom vizita centrul istoric unde se află și Catedrala, una
din bijuteriile arhitecturii religioase. După-amiază plecăm spre Madrid unde vom ajunge în cursul serii. Cazare la
hotel NH Madrid Sur 3* sau similar.
Ziua 5 – Sâmbătă, 17 septembrie | Madrid - Iași
După micul dejun facem un tur panoramic al celui mai mare oraș al Spaniei: Piaţa Puerta del Sol, Piaţa Mayor, Poarta
Alcala, bulevardul Gran Via, Catedrala Almudena și stadionul Santiago Bernabeu. Continuăm să explorăm orașul și
vizităm Piata Cibeles, Piaţa Espana cu monumentele lui Cervantes și personajelor sale celebre, Don Quijote și Sancho
Panza și admirăm Palatul Regal (vizită exterioară). Timp liber pentru achiziționarea de suveniruri. La ora 19:00 ne
îndreptăm către aeroportul din Madrid unde ne îmbarcăm pentru zborul direct către Iași cu compania Wizz Air care
decolează la ora 21:55 ora locală și aterizează în Iași la ora 02:45 ora locală.

Tarife:
Adult în cameră dublă
Adult în cameră single
Al 3-lea adult în cameră dublă cu pat suplimentar
Copil < 11.99 ani cu 2 adulți în cameră fără pat suplimentar

545 euro
675 euro
535 euro
485 euro

Tariful include:
- 4 nopți de cazare la hoteluri de 3* cu mic dejun
- Bilet de avion Iaşi – Madrid – Iași
- Bagaj de mână şi prioritate la îmbarcare (Troller 55x40x20 cm, maxim 10 kg)
- Transport autocar
- Taxele de aeroport
- Însoțitor de grup
Tariful nu include:
- Intrările la obiectivele turistice
- Bagaj de cală
- Taxele de oras
Acte Necesare:
Carte de identitate sau paşaport valabil
Procură notarială pentru persoanele sub 18 ani care nu sunt însoțite de părinți sau doar de unul dintre părinți
Cazier judiciar pentru persoana însoțitoare, dacă nu este părinte sau tutore legal
Informatii suplimentare:
Selectarea locurilor în autocar se face în ordinea înscrierilor.
Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fără a afecta structura programului.
Condiții de plată:
- 100 euro la înscriere
- 200 euro cu 60 de zile înainte de plecare
- Restul de plată cu 20 de zile înainte de plecare

