
Galicja i Kraj Basków

od 1895 zł*/os. – przy grupie 25 uczestników + 2 osoby opieki

* w cenie przelotu bagaż podręczny (2 sztuki)
* cena przelotów może ulec zmianie z uwagi na zróżnicowany koszt biletów lotniczych

1. Dzień:
Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed wylotem. Przelot (16:45 – 20:00) do Santander. Transfer do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.

2. Dzień:
Śniadanie, zwiedzanie Santander (stolica Kantabrii, lubione miejsce wypoczynku madrilenos – 
mieszkańców Madrytu). Zwiedzanie miasta: Catedral Santander (XIII w. katedra, perła 
architektury sakralnej). Dalej Paseo de la Pereda (pasaż, nadmorska promenada z ciekawą, 
oryginalną architekturą), Palacio de La Magdalena (neogotycki, dawny królewski pałac na 
półwyspie z pięknym widokiem na Zatokę Biskajską). Następnie El Sardinero (ośrodek 
wypoczynkowy z przepięknymi plażami, który upodobały sobie wyższe sfery Madrytu i 
hiszpańska arystokracja) z ogrodami Jardines de Piquío. Następnie przejazd i zwiedzanie Oviedo 
(miasta, założonego w VIII w. którego zabytkowy zespół miejski został wpisany na listę UNESCO 
i uwiecznionego w filmie Woody’ego Allena-„Vicky Cristina Barcelona”): Catedral de San 
Salvador (XIV w. katedra stylu gotyku płomienistego z 82 m. wieżą), La Foncalada 
(przedromańska fontanna, wyjątkowe osiągnięcie ówczesnej inżynierii wodnej), Santa María del 
Naranco i San Miguel de Lillo (przedromański pałac i kościół z IX w.). Obiadokolacja, nocleg.

3. Dzień:
Po śniadaniu, przejazd do Leon. Zwiedzanie miasta: Santa Maria de Regla (gotycka katedra z 
drugim co do wielkości zespołem witraży na świecie), San Isidoro (romańska kolegiata z 
mauzoleum królewskim, nazywanym „Kaplicą Sykstyńską gotyku”, miejsce pochówku królów 
Leonu). Następnie przejazd do Burgos (dawnej siedziby królów kastylijskich). Zwiedzanie miasta: 
Catedral de Burgos (gotycka Katedra Świętej Marii z XIII w., trzecia, co do wielkości w Hiszpanii,
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wpisana na listę UNESCO); Las Huelgas (przepiękny klasztor Cysterek z XII w.) z unikatową 
kolekcją tkanin średniowiecznych. Obiadokolacja, nocleg.

4. Dzień:
Śniadanie, przejazd do stolicy Kraju Basków – Vitorii-Gasteiz, założone pod koniec XII wieku, 
stanowi dziś przykład wzorowego układu urbanistycznego. Ta baskijska stolica zachowała 
średniowieczną starówkę, gdzie znaleźć można niezliczone miejsca urzekające tradycyjnym 
klimatem, jak choćby Plaza de la Virgen Blanca (Plac Białej Dziewicy), oraz budynki historyczne, 
na czele z katedrą Santa María. Przejazd do San Sebastian (stolica prowincji Gipuzkoa w Kraju 
Basków). Spacer po starym mieście: kościół San Vincente (w stylu baskijskiego gotyku), Iglesia de
Santa María del Coro (barokowa bazylika) i dalej bulwarem wzdłuż Playa de la Concha 
(najładniejsza plaża miejska w Hiszpanii). Następnie Palacio de Miramar (pałac, dawna letnia 
rezydencja królewska). Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

5. Dzień:
Po śniadaniu, przejazd do Bilbao (największe i najnowocześniejsze miasto Kraju Basków). Spacer 
po starym mieście: Catedral de Santiago (XIV wieczna gotycka katedra św. Jakuba), Plaza Nueva 
(monumentalny Nowy Plac, gdzie odbywają się fiesty i parady). Dalej Mercado de la Ribera 
(słynnym targu baskijskich smakołyków) ewentualnie Muzeum Guggenheima 
(dekonstruktywistyczny budynek z tytanowej blachy i szkła). Przejazd na lotnisko w Santander, 
przelot do Polski (20:35 – 23:45).

Program ramowy, kolejność zwiedzania oraz godziny przelotów mogą ulec zmianie. Istnieje
możliwość modyfikacji programu.

Świadczenia zawarte w cenie:
Przelot samolotem do i z Santander (bagaż podręczny, bagaż główny płatny dodatkowo od 150 
zł/os.),
Transfer lotnisko – hotel – lotnisko, oraz podczas zwiedzania w dniach 2-5.,
Zzakwaterowanie – 4 noclegi w hotelu pokoje 3-4 os. z łazienkami,
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
Ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu,
Opieka pilota wycieczek.

Dodatkowo płatne:
Przewodnicy miejscowi i bilety wstępów – od 40 EUR/ os. (zależnie od wybranych wstępów).

Wydatki własne
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