
PAÍS BASC FRANCÈS

Sortida el 26 de setembre

El País Basc francès i els seus 
poblets s’han emportat tota 
la bellesa d’Euskadi a 
territori francès. Situat a la 
zona més nord del País Basc 
i pertanyent a França, també 
és conegut com “Iparralde”, 
nord en eusquera. Es tracta 
d’una de les regions amb 
més caràcter de França, així 
que no és extrany que la 
seva gastronomia tingui una 
marcada personalitat. 
Aquest territori està replet 
de preciosos poblets 
d’arquitectura basca, ports 
pesquers i molt d’encant.

Viatge de 6 dies amb tot 
inclòs i guia acompanyant.
Grup reduït.

Sabadell – Arimon, 60 – 64 – Tel. 93 748 43 30
Barcelona – Còrsega, 299, àtic 3ª – Tel. 93 131 70 94

info@promoviatges.cat



ITINERARI

Primer dia
Punts d’origen – Parc Natural Señorío de Bertiz – Ondres
Recollida a primera hora del matí amb el nostre autocar als punts d’origen
definits i sortida en direcció al País Basc francès. Dinar en ruta. Després,
farem una interessant parada al Parc Natural del Señorío de Bertiz, espai
protegit de boscos atlàntics. Coneixerem el Centre d’Interpretació de la
Natura i passejarem pel Jardí Botànic, jardí històrico-artístic amb més de
100 anys d’antiguitat, considerat el major tresor del parc natural. A l’hora
convinguda, ens traslladarem a Ondres i arribarem al The Originals Hôtel
Le Lodge 3* o similar. Sopar i allotjament a l’hotel.

Segon dia.
Ondres – Baiona – Ondres
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Baiona, ciutat relaxada, plena de boniques
cases d’estil Basc amb acolorides bigues i porticons de fusta a les finestres.
Realitzarem la visita guiada de “le vieux Bayonne”, amb les seves muralles i
fortificacions de Vauban, la catedral gòtica de Santa Maria, el claustre
d’estil gòtic flamíger —un dels més grans de França— i els seus carrerons
plens d’encant. Completarem la nostra visita amb una fàbrica artesana de
pernils per conèixer el que es, sense dubte, el producte gastronòmic més
autèntic de la zona. Coneixerem el procés de fabricació, salat i assecat, així
com la història d’aquest famós menjar i gaudirem d’una degustació. Dinar i
temps lliure per acabar de gaudir de la ciutat, passejar pel seu centre
comercial i el famós carrer de les xocolateries. A l’hora convinguda,
retornarem a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.

Tercer dia.
Ondres – Espelette – Ainhoa – Sare – Ondres
Esmorzar a l’hotel. Avui sortirem cap a Espelette, pintoresc poble conegut
pels seus pebrots vermells secs.
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ITINERARI

Farem un recorregut guiat pels bonics carrers amb les tradicionals cases
basques, moltes d’elles amb els pebrots penjats a les façanes a l’època de
l’assecat, fins arribar al Castell, antiga mansió dels barons Ezpeleta que
alberga l’ajuntament i exposicions amb motius de la zona. Coneixerem els
secrets de l'el·laboració artesana dels famosos pebrots d'Espelette.
Seguirem el nostre recorregut cap a Ainhoa, poble típic molt petit, perfecte
exemple de l’arquitectura local. A l’hora convinguda, ens aproparem a
l’autèntic poble de Sare, catalogat com un dels pobles més bells de
França. Dinar amb el plat típic de xai cuit a foc de llenya (Zikiro).
Realitzarem un passeig guiat per aquest autèntic poble, de sòlides cases
del s. XVIII i nombrosos edificis religiosos. Completarem la visita amb les
impressionants coves de Sara, on trobarem un meravellós ambient de
“llums i sons”. Retornarem a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.

Quart dia.
Ondres – Castell Observatori Abadia – Sant Joan de Lohitzune – Biarritz –
Ondres
Esmorzar a l’hotel. Sortida a primera hora del mati direcció a Hendaia i
arribada al Castell Observatori Abadia, lloc encantador, situat sobre els
penya-segats escarpats de la població. Visitarem aquesta mansió d’estil
neogòtic amb extraordinària riquesa decorativa, construïda entre 1864 i
1884 i on l’il·lustre explorador científic Antoine d’Abbadie va instal·lar-hi un
observatori d’astronomia. Sortida cap a Sant Joan de Lohitzune, poble
pesquer considerat com una de les destinacions turístiques més atractives
de la zona. En coneixerem la plaça principal, el passeig marítim i el carrer
comercial amb el mercat. Dinar. Continuarem el nostre recorregut cap a
Biarritz, població que va aconseguir fama internacional a mitjans del segle
XIX, quan l’emperadriu Eugènia de Montijo el va descobrir i es va enamorar
de les platges de sorra fina, dels penya-segats i de les aigües termals. Poc
després, la població va començar a transformar el port balener en balneari i
destí d’estiueig de moda de l’època.
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ITINERARI

Farem un passeig guiat pel carrer comercial, l`església i tornarem amb una
panoràmica per la costa fins a la Gran Platja i el Casino. Podrem
contemplar les grans mansions i el Grand Hotel du Palais. A l’hora
convinguda, retornarem a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.

Cinquè dia.
Ondres – Tren de la Rhune – Cambo-les-Bains– Ondres
Esmorzar a l’hotel. Avui farem un apassionant trajecte en el tren de la
Rhune, l’únic de via estreta que queda al sud de França. Durant el
recorregut gaudirem de l’increïble paisatge de la zona i descobrirem el
panorama excepcional que ofereix el cim de la muntanya Larrun. Des
d’aquí, tindrem una meravellosa vista de la costa basca francesa i dels cims
dels Pirineus. Trasllat a Cambo-les-Bains i dinar. A la tarda, entrarem a Villa
Arnaga, per conèixer a través dels planells informatius la que fou residència
d’Edmond Rostand, autor de Cyrano de Bergerac. El complex consta d’una
casa típica d’estil neo-basc amb grans salons i una rica decoració. Els seus
jardins d’estil francès i anglès són d’una gran bellesa i ofereixen un entorn
relaxant. Retornarem a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.

Sisè dia.
Ondres – Sant Joan Peu de Port – Punts d’origen
Esmorzar a l’hotel. Sortida a primera hora cap a Sant Joan Peu de Port, bell
poble històric i fronterer, principalment conegut per ser l’inici del Camí de
Sant Jaume per molts pelegrins. A través de la visita guiada, podrem
conèixer aquesta vila medieval fortificada. Ens en captivaran els carrerons
empedrats, plens de cases antigues, el vell pont sobre el riu Nive i les
façanes pintoresques vora l’aigua. Dinar en ruta. Retornarem als nostres
punts d’origen. Fi dels nostres serveis.

Aquest itinerari de viatge pot tenir lleugeres modificacions degut a les
circumstàncies que estem vivint. L’ordre i contingut de les visites serà el que
es lliuri amb la documentació de viatge.
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SERVEIS I RECOLLIDES

Serveis inclosos:

•Autocar de llarg recorregut.

•Recollida des de diferents poblacions (consulteu punts de recollida).

•Pensió completa durant tot el viatge amb aigua i vi inclosos als àpats.

•Allotjament a l'hotel definit a l’itinerari.

•Visites definides a l’itinerari com a incloses.

•Acompanyant de Promoviatges durant tot el viatge.

•Assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos:

•Esmorzar en ruta del primer dia.

•Propines.

•Extres de caràcter personal.

•Qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Punts de recollida

Barcelona, Girona, Manresa, Mataró, Sabadell, Tarragona i Vic

Important: Per fer aquest viatge cal tenir el certificat de vacunació Covid-

19 de les dues dosis.
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PREUS

PREUS BÀSICS PREU CLIENT MAJORS DE 60 ANYS

Preu base per persona en 
habitació doble

1.075€ 1.045€

Suplement individual 150€.

Opcional
60 o + anys -30€
Porta'ns amics -30€
Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 25€.

Condicions garantides amb una participació mínima de 20 persones.

Gaudeix de les nostres promocions per viatjar a millor preu
Majors de 60 anys. Si ja teniu 60 anys o els feu abans de l’inici del
viatge, gaudireu del nostre preu especial.
Porta’ns amics. Si veniu acompanyats d’amics que no hagin viatjat
mai amb nosaltres, gaudireu del nostre preu especial. Us aplicarem el
descompte a tants clients habituals com clients nous ens porteu.

Reserves forma de pagament: Pagament total 30 dies abans de la
sortida del viatge.
Reserves online: Pagament d’un 25% del total com a dipòsit, sigui
quina sigui la tipologia del viatge. La resta del pagament es realitzarà
30 dies abans de la sortida..
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