
BIZKAIA 
TERRA DE CONTRASTOS 

Del 25 al 29 d’octubre 2023


PROGRAMA 
Dimecres 25 d’octubre 
Al matí sortirem de Barcelona fins a Bilbao. Ens traslladarem a l'allotjament per a deixar 
l'equipatge a l'hotel i realitzar un primer recorregut per la ciutat. Acabarem el dia en la 
zona de la ria on soparem abans de retirar-nos a descansar.


Dijous 26 d’octubre 
Després d’esmorzar ens desplaçarem fins a San Juan de Gaztelugatxe, per després 
arribar a Bermeo i seguidament a Mundaka, on veurem la reserva d’Urdaibai. Seguirem la 
ruta fins al bell poble de Lekeitio, on menjarem en algun dels locals del port. A la tarda, 
aprofitant la baixa marea, caminarem fins a l'illa de Sant Nicolás abans de tornar a Bilbao.


Divendres 27 d’octubre 
Jornada dedicada l’interior, amb les fagedes de Otzarreta i Otxandio, per després 
traslladar-nos al Parc Natural de Urkiola, on menjarem abans de realitzar una excursió 
panoràmica per a admirar la muntanya del Anboto. Acabarem la jornada al mirador de les 
tres creus, des d'on tornarem a Bilbao per al sopar i el descans.


Dissabte 28 d’octubre 
Al matí sortirem en direcció nord per arribar al poble de Gorliz, des d’on realitzarem una 
fàcil caminada panoràmica sobre el mar. Farem la pausa del migdia a Plentzia i a la tarda, 
aprofitant la baixa marea, baixarem fins al conegut “flysch” de Barrika. Acabarem la 
jornada a la platja de Sopela abans de tornar a Bilbao a sopar i reposar.


Diumenge 29 d’octubre 
Durant el matí realitzarem l'últim recorregut per Bilbao, amb una navegació per la ria fins 
a la seva desembocadura, abans de tornar a Barcelona.


Si les causes meteorològiques ho requereixen, o si hi ha canvis en les activitats previstes, 
farem les modificacions necessàries per a adaptar el programa.


PREU 
El preu del viatge fotogràfic són 1390 €. 


Inclou el trasllat d'anada i tornada des de Barcelona fins a Bilbao i allotjament (dormir, 
desdejuni) en habitació individual amb bany privat per a 4 nits, tots els desplaçaments en 
el destí amb vehicle de lloguer, entrades i visites als llocs programats. El preu no inclou el 
desplaçament fins al punt de sortida, els menjars i tot el que no estigui indicat 
específicament.


El preu per a acompanyants o allotjament en habitació compartida és de 1190 € 


