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S P A N I A  

Țara Bascilor și nordul Spaniei 

Santander – Bilbao – Comillas – Vitoria-Gasteiz – San Sebastián – Burgos – Santillana del Mar – Oviedo – Gijón – Covadonga – 

San Vicente de la Barquera 

De la 590 € /pers/sejur 

 

D A T E  D E  P L E C A R E  

 20.04*, 4.05, 11.05, 25.05, 01.06 

 Supliment pentru plecarea de 

Paște din 20.04: 50 €/ persoană 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 7 nopți cazare la hotel 4* în 

Comillas, la Oceanul Atlantic 

 Mic dejun și cină + un pahar de 

apă și vin la masă 

 Transport avion București – 

Bilbao –  București  

 Taxele de aeroport 

 Transfer aeroport – hotel – 

aeroport 

 ½ zi excursie la Vitoria-Gasteiz, 

capitala Țării Bascilor 

 Vizite ghidate conform descrierii  

 Asistență turistică pentru întreaga 

perioadă care include preluarea și 

însoțirea turiștilor către și de la 

hotel, organizarea excursiilor 

opționale și suportul la destinație. 

 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  

 Bilbao: 60 €/ persoană   

 San Sebastián: 65 €/ persoană    

 Oviedo și Gijón: 60 €/ persoană   

 Burgos și Santillana del Mar: 60 €/ 

persoană   

 Covadonga și San Vicente de la 

Barquera: 50 €/ persoană   

 Santander și El Sardinero: 35 €/ 

persoană   

 Nou! Reducere 15% la pachetul 

de       excursii opționale la 

achiziționarea  în avans, din țară, a 

întregului pachet de excursii 

opționale. 

 Nou! Reducere 10% la pachetul 

de  excursii opționale la 

achiziționarea  în avans, din țară, a 

3 excursii opționale. 

 



Vino să descoperi alături de noi Țara Bascilor, o regiune plină de farmec cu o 

amprentă culturală unică, bucătărie fascinantă și orașe de o frumusețe 

aparte. Ne vom răsfăța cu cidru delicios în Oviedo, cu plimbări relaxante pe 

plajele din Santander, vom explora terasele animate din San Sebastián, vom 

descoperi atmosfera plină de viață a străzilor și piețelor agitate din Bilbao și 

alte repere cu totul speciale într-o aventură de șapte zile în nordul Spaniei.  

 

Ce te va încânta în această călătorie 

 Eleganta stațiune San Sebastián și bucătăria sa fabuloasă 

 Muzeul Guggenheim, una dintre comorile arhitecturale ale Europei 

 Farmecul medieval și atmosfera calmă din Santillana del Mar 

 Frumusețea grațioasă a Catedralei și clădirilor preromanice din Oviedo 

 Omenii primitori și mândri de tradițiile lor cu totul aparte 

 Peisajele uimitoare ale munților și plajelor din San Vicente de la Barquera 

 

Hola și bine te-am găsit, Bilbao! Imediat după aterizare ne îndreptăm spre hotel, 

în Comillas, un oraș discret și de o frumusețe aparte, cu o plajă aurie, un mic port 

și un centru vechi plăcut de explorat, cu alei pietruite care ne îndeamnă la 

plimbare. Aici vom descoperi Capricho de Gaudí, un conac construit de celebrul 

arhitect Antonio Gaudí și palatul neogotic Sobrellano. După ce ne instalăm, te 

invităm să faci cunoștință cu ghidul și cu ceilalți participanți la program. După 

întâlnirea de informare, alege excursiile opționale pentru următoarele câteva 

zile, dacă nu ai facut-o înainte de plecare și pregătește-te de o nouă aventură. 

Pentru o mai bună planificare a programului turistic, recomandăm rezervarea 

excursiilor opționale din țară. 

 

Excursii gratuite 

 Vitoria-Gasteiz, capitala Țării Bascilor 

Hai să descoperim împreună o comoară ascunsă a regiunii, orașul Vitoria-

Gasteiz, cunoscută în varianta sa prescurtată Vitoria. Acesta pare să fie mereu 

lăsat într-un con de umbră, deși, în fapt este chiar capitala Țării Bascilor. Așadar, 

pregătește-te pentru o surpriză plăcută: un cartier vechi încântător, străduțe 

pline de caracter, zeci de restaurante de pintxo-uri și un contingent mare de 

studenți. Facem un tur la pas prin cartierul istoric pentru a explora Vitoria, 

desemnat Capitală Europeană Verde a anului 2012 și Oraș Verde Global în 2019. 

Trecem prin Plaza Virgen Blanca pentru a admira casele nobiliare cu fațade 

împodobite cu blazoane, verande și vitralii, oprim la biserica San Miguel, sub 

porticul căruia se află statuia protectoarei orașului, vedem vechiul zid din secolul 

al XI-lea și explorăm piața Casco Viejo, locul pe care localnicii preferă să-l 

numească migdala medievală. Această excursie se va realiza fie în prima zi de 

program, în drum de la aeroport spre hotel sau în ultima zi de program, înainte 

de transferul spre aeroport. 
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Excursii opționale 

 Bilbao 

 Astăzi ne aventurăm în Bilbao, un oraș cu o arhitectură uimitoare, o scenă 

gastronomică venerabilă și peisaje uimitoare. Bilbao este inima Țării Bascilor și 

unul dintre cele mai cosmopolite orașe din regiune. Arhitecții au reușit să aducă 

un echilibru perfect între cultura tradițională bască și viziunea unui oraș 

modern. Printre noile proiecte ale orașului se regăsește faimosul Muzeu 

Guggenheim, clădire-capodoperă, proiectată de către arhitectul Frank Gehry.  

Ne îndreptăm către centrul vechi și facem o plimbare relaxantă prin cea mai 

veche zonă a orașului pentru a ajunge la Plaza Nueva. Aici ne vor atrage privile 

câteva biserici sonore și vom descoperi faimoasele 7 străzi. La finalul plimbării 

ne oprim în renumitul Mercado de la Ribera pentru a savura câteva delicii 

tradiționale basce. Apoi descoperim restul orașului într-un tur panoramic de 

autocar, urmând malul râului Nervion, ocazie perfectă pentru a admira podurile 

orașului – unul dintre acestea fiind proiectat de marele arhitect spaniol 

contemporan Santiago Calatrava. Reperele cele mai importante ale turului sunt 

Universitatea Deusto, Clădirea Primăriei, Puente Viscaia și Muzeul Guggenheim. 

Aici ne oprim pentru a admira acest edificiu emblematic, ca o sculptură gigantică 

din titan, calcar și cristal, care se reflectă în apele râului Nervion.  

 

 San Sebastián 

 O nouă zi în care vizităm orașul de coastă San Sebastián - bijuterie a Țării 

Basce și un loc în obsesiv asociat cu gustul și savorile bucătăriei specifice 

regiunii. Cu plajele sale largi și un centru vechi vibrant, San Sebastián este un loc 

fantastic pentru plimbări de-a lungul promenadei, pentru a face cumpărături sau 

doar pentru a te bucura de razele de soare. După sosire, dacă vremea permite, 

urcăm cu funicularul pe Muntele Igueldo pentru priveliștea spectaculoasă asupra 

golfului în formă de scoică, împrejmuită de munți și a celor două plaje cu nisip 

fin: Ondarreta şi La Concha. Apoi, vom rătăci la pas în preajma pieții Parte Vieja 

din orașul vechi, pe aleile dintre golf și râul Urumea, pentru a bifa cele mai 

interesante locuri din San Sebastián. După turul pietonal, timp liber la dispoziție 

pentru a descoperi în ritmul tău plajele din San Sebastian, cartierul comercial sau 

străzile carismatice. Orice ai face, nu pleca fără să explorezi barurile pintxos (cu 

tapas), specialitate aproape de neegalat oriunde în Spania. San Sebastián se află 

în top-ul locurilor cu cea mai bună mâncare din lume. 

 

 Burgos și Santillana del Mar 

 După trezire și cafeaua de dimineață pornim spre Burgos, oraș monumental 

fondat în 884, cu o moștenire istorică impresionantă. Burgos se mândrește cu 

extraordinara catedrală gotică, inclusă în obiectivele protejate UNESCO. Este una 

dintre bijuteriile cele mai apreciate ale Spaniei în materie de arhitectură 

religioasă și domină orizontul orașului. Facem un tur pietonal pentru a admira 

centrul istoric cu Plaza Mayor și Catedrala, sub ale cărei maiestuoas spire se află 

unul dintre cei mai apreciați fii ai orașului, El Cid. Timp liber pentru prânz și 

pentru a explora și pe cont propiu. 

 Excursia continuă cu Santillana del Mar, al cărui nume se spune că ar 

cuprinde trei inexactităţi. Nu este vorba de un loc sfânt (santi), nu este nici plat 

(llana) şi nici nu este la mare (del mar). Dar acest lucru devine complet lispit de 

importanţă atunci când aflăm  că satul are o istorie veche de 1.200 de ani şi un 

ansamblu arhitectural unic şi armonios. Ne plimbăm de-a lungul străzii 

principale a Santillanei pentru a vedea casele solemne ale nobililor din secolele 

al XV-XVIII-lea și ne îndreptăm spre Colegiata, odinioară mănăstire benedectină, 

transformată în sec. al XII-lea într-o spectaculoasă expresie a artei romanice. 

 

 

 

N O T E  E X C U R S I I  

O P Ț I O N A L E  

 Tarifele excursiilor opționale 

includ transportul cu autocarul pe 

traseul indicat și ghidajul.  

 În cazul în care nu este altfel 

menționat, excursiile opționale 

nu includ vizite interioare ale 

obiectivelor, plimbări cu barca, 

degustări sau mese de prânz.

 Tarifele excursiilor opționale sunt 

valabile în momentul publicării 

programului, dar pot suferi 

modificari independente de 

agenția de turism. 

 Prețul oferit în momentul 

rezervării, inclusiv orice creștere 

sau reducere aplicabilă în acel 

moment, este prețul garantat. 

 Grupul minim pentru a organiza 

excursiile opționale este de 20 

persoane.  

 Excursiile opționale se achită 

online, în agenție sau la ghid. 

 Recomandăm rezervarea 

excursiilor opționale din țară 

pentru o mai bună planificare a 

programului turistic. 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Asigurarea medicală de călătorie 

și asigurarea storno  

 Intrările la obiectivele turistice  

 Mese de prânz 

 Cheltuieli personale 

 Excursiile opționale 

 Aparat audio pentru tururile 

ghidate: 1,5 €/ persoană/ zi 
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B I N E  D E  Ș T I U T  

 Este necesară prezența la 

aeroport cu 3 ore mai devreme 

față de orele de plecare.  

 Fiecare pasager are inclus maxim 

un bagaj de cală, cu o greutate de 

până la 20 kg și un bagaj de mână 

care nu poate depăși 7 kg. 

 Agenția de turism nu este 

responsabilă de eventualele 

modificări ale zilelor sau orarului 

zborurilor, operate de companiile 

aeriene și nici pentru eventualele 

modificări ale programului 

survenite datorită acestora. 

 Deși se fac toate eforturile pentru 

a opera tururile cum sunt 

prezentate, în unele ocazii 

(condiții meteo nefavorabile, 

drumuri blocate, etc.), poate fi 

necesar să facem modificări la 

traseu sau ordinea obiectivelor 

din itinerar, fără a se afecta 

structura generală a programului. 

 Autoritățile locale își rezervă 

dreptul de a refuza intrarea pe 

teritoriul statului a persoanelor 

care nu prezintă suficientă 

încredere. Agenția nu poate fi 

făcută răspunzătoare pentru 

astfel de situații. 

 Minorii care călătoresc neînsoțiți 

de ambii părinți sau doar cu unul 

dintre părinți, trebuie să prezinte 

autorităților vamale acordul 

ambilor părinți sau al celui care 

nu-i însoțește, autentificat la 

notariat. Adultul care-i însoţeşte, 

în cazul în care acesta nu este 

unul dintre părinţi, trebuie să 

prezinte și cazierul judiciar. 

 Grupul minim pentru a organiza 

acest program este de 20 

persoane.  

 Plata se face în euro sau lei (curs 

BNR din ziua respectivă + 2%). 

 Tarifele pot suferi modificări în 

funcție de fluctuațiile taxelor sau 

ale petrolului, impuse de 

compania aeriană. 

 Ca urmare a pandemiei 

coronavirusului, anumite 

obiective turistice acceptă doar 

plăți făcute cu cardul sau metode 

de plată fără contact (cu 

telefonul), în loc de numerar.  

 

 Oviedo şi Gijón 

 Dacă a fi spaniol înseamnă a prior o chestiune de mândrie, a fi asturian 

înseamnă să ai sânge de nobil. Asturia, singurul peetic de pământ al Spaniei 

necucerit vreodată  de musulmani este, spun unii, adevărata Spanie: restul este 

pur și simplu tierra de reconquista (pământ recucerit). Vizităm două dintre 

orașele importante ale regiunii: Oviedo, capitala culturală a Asturiei și Gijón, cel 

mai mare oraș din această regiune.  

 În prima parte a zilei ajungem în Oviedo și facem o plimbare ca la carte, 

descoperind comorile unui oraș cu o personalitate unică, biserici pitorești 

preromanice, peisaje stradale elegante, monumente și reședințe magnifice. În 

inima orașului vizităm impresionanta catedrală gotică San Salvador, capodopera 

spirituală și artistică a orașului și Muzeul de Arheologie. Apoi, ai timp liber 

pentru a te bucura de străzile comerciale moderne și pentru a descoperi 

specialitățile locale din Asturia: brânzeturi, fructe de mare și alte delicii.  

 De aici pornim spre orașul port Gijo n. Cel mai mare oraş din Asturia este o 

combinaţie atractivă între savoarea marină, patrimoniu monumental şi 

urbanism modern. Centrul antic al Gijónului este concentrat pe promontoriul 

cunoscut sub numele de Cimadevilla, vechiul cartier al pescarilor. Vom descoperi 

rețeaua îmbietoare de străzi înguste și piațete care se înfășoară în jurul 

Cimadevillei. Iar la final, cel mai înțelept lucru pe care-l putem face este să 

asaltăm o cidrerie și să degustăm celebrul sidra (cidru) – băutura tradițională a 

regiunii! 

 

 Covadonga şi San Vicente de la Barquera  

 Descoprim astăzi una dintre cele mai emblematice orașe ale trecutului 

Spaniei: Covadonga, prima capitală creştină a Iberiei și leagănul monarhiei 

spaniole. Orașul este situat la poalele muntelui Picos de Europa, masiv muntos 

impresionant din Principatul de Asturia. Vizităm complexul regal al sanctuarului 

de la Covadonga , care cuprinde Santa Cueva – peştera în care se află mormântul 

lui Pellayo, primul rege al Asturiei. Sanctuarul este închinat Fecioarei din 

Covadonga, patroana regiunii Asturia.  

 Lăsăm în urmă Covadogna și plecăm spre San Vicente de la Barquera, unul 

dintre cele 3 porturi construite de romani la Oceanul Atlantic. Este un traseu cu 

adevărat uimitor, cu peisaje care îți taie respirația și locuri pe care nu te poți 

abține să nu le fotografiezi. Se învecinează cu Parcul National Oyambre – un 

ecosistem protejat, alcătuit din estuare, stânci ţâşnind parcă din valurile mării  în 

apropierea ţărmului, plaje, dune, pajişti, păduri cu arbori de esenţă tare. San 

Vicente este una dintre cele mai populare staţiuni din Cantabria și face parte din 

ruta costieră de pe Camino de Santiago. Avem ocazia de vizita aici Castillo del 

Rey și Iglesia de Santa María de los Ángeles. 

 

 Santander și El Sardinero 

 Plecăm spre capitala regiunii Cantabria, Santander, un oraș vibrant care a 

profitat la maximum de cadrul natural atrăgător, așezat de-a lungul laturii de 

nord a frumoasei faleze Bahía de Santander. Cel mai nou și mai strălucitor punct 

de reper din Santander este Centro Botín, un ambițios centru artistic și cultural 

aflat la malul mării, proiectat de renumitul arhitect Renzo Piano și deschis în 

2017. Ne vom bucura de agitația de pe străzile flancate de buticuri cochete și 

ateliere de artă, terase pline de atmosferă și câteva atracții culturale interesante.  

Facem o plimbare pe peninsula Magdalena, un parc întins până la Palatul 

Magdalena, un cadou de la oraș pentru familia regală, care l-a folosit în fiecare 

vară până în 1930. Poposim și în eleganta stațiune El Sardinero, la Playa del 

Sardinero, cu o plajă generoasă, cu nisip fin, flancată de unele dintre cele mai 

luxoase reședințe din Santander și cea mai emblematică clădire a stațiunii, 

construit la începutul secolului al XX-lea, Gran Casino.  
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Hotel Mar Comillas 4 
www.hotelmarcomillasbymij.com 

 

 
R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 150 euro 

 Reducere a 3-a persoană: 15 euro 

 Copil 0-1.99 ani: 95 euro (taxa de 

aeroport) 

 Copil 2-11.99 ani: reducere 100 

euro (în cameră cu 2 adulți, fără 

pat suplimentar) 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

care nu au însoțitor peste 55 ani 

achită un supliment de 50 euro 

 

O B S E R V A Ț I I  

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă.  

 Ca urmare a pandemiei 

coronavirusului, partajalele nu 

pot fi onorate in 2022. 

 Hotelul menționat în acest 

program poate fi modificat, în 

acest caz agenția oferind o 

alternativă similară. 

 Clasificarea pe stele a unităților 

de cazare este cea oficială pentru 

țara vizitată și respectă 

standardele locale.  

 Distribuirea camerelor se face la 

recepție și orice problemă legată 

de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolvă de către client 

direct la recepție, asistat de 

reprezentantul agenției.  

 

Senior Voyage este conceptul grație 

căruia cetățenii europeni de peste 

55 ani (și nu numai) pot beneficia 

de un program complet pentru a-și 

petrece vacanța în cele mai variate 

destinații turistice, în perioada 

sezonului turistic redus octombrie-

mai.  

 

 Localizare 

Hotelul este situat în orașul port Comillas, un orășel de coastă cu o plajă 

fermecătoare, unde călătorii vor fi încântați atât de arhitectura cu accente 

moderne cât și de restaurantele îmbietoare, boutiqurile cochete și terasele cu 

atmosferă. Cea mai apropiată plajă se află la 1 km de mers pe jos față de hotel. 

Hotelul Mar Comillas se află într-o zonă liniștită, iar în apropiere se găsesc o serie 

de atracții ce merită vizitate, printre care: Monumentul Marchizului de Comillas, 

Casa Ducelui de Almodovar del Rio, vechea primărie a orașului și Puerta de los 

Pajaros (Poarta Păsărilor), proiectată de Gaudi in 1904. 

 

 Facilitățile hotelului 

Micul dejun este servit în fiecare dimineață în stil continental. Oaspeții se pot 

relaxa cu o băutură la barul hotelului sau o plimbare prin grădină. În apropiere 

de hotel se găsesc mai multe magazine. Accesul WiFi este gratuit în întreaga 

proprietate. 

 

 Facilitățile camerelor 

Camerele sunt spațioase și luminoase, cu un design modern. Sunt dotate cu aer 

condiționat, mini-bar, telefon, TV cu ecran plat, seif și acces gratuit la internet 

WiFi. Băile private includ articole de toaletă gratuite și uscător de păr. Vederea 

din camera este fie spre la mare, fie spre grădină. 

 

   

 

 

 

 

află mai multe pe 

https://christiantour.ro/programe-senior-voyage 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 

 
 

   


