
 
“FESTA MAJOR 2021” 

IDIAZABAL – LA COSTA BASCA I SANT SEBASTIÀ  
ONYATI, ARANTZAZU I LOIOLA 

Sortida:  27 d’Agost                   Durada: 4 dies 
 
1er DIA   MANRESA – IDIAZABAL – EIBAR 
Sortida al matí, en direcció Lleida i l’Aragó, amb parada en ruta per esmorzar. Seguirem viatge cap a Navarra, fins arribar al nostre 
restaurant en ruta per dinar. Després, ens aturarem a Idiázabal, la capital del formatge. Visitarem el Centre d’Interpretació on es 
reprodueix fidelment la famosa “txabola” del pastor, i serà aquí on veurem les eines i els estris utilitzats en la feina de l’elaboració 
artesanal d’aquest saborós producte. També coneixerem les ovelles autòctones, que són les latxas i les carrantzas, de les quals 
s’extreu la llet per a elaborar aquest formatge amb Denominació d’Origen. Finalitzada la visita, tindrem oportunitat de fer-ne un 
tast, amb possibilitat de compra. Acabada la visita, prossecució del viatge fins al nostre hotel a Èibar. Instal·lació, sopar i 
allotjament.  
 
2on DIA   ONYATI – MARE DE DÉU D’ARANTZAZU I  SANT SEBASTIÀ 
Pensió completa a l’hotel. Sortirem al matí cap a la ciutat d’Onyati, on farem visita guiada. Situada a la Debagoiena en una 
àmplia vall bordejada d’un gran nombre de turons, i sembla ser aquest aspecte l’origen del seu nom. Té una llarga i rica història i 
va pertànyer durant quants segles al llinatge dels Gebara, i els seus territoris sempre disputats per les seves riqueses; bones 
terres per a l’agricultura i pel pasturatge, i frondosos boscos per a explotar el carbó vegetal. També es va diferenciar Onyati per 
tenir la Universitat més important d’Euskadi durant 350 anys, fundada pel Bisbe Rodrigo Mercado de Zuazola es una excepcional 
construcció del Renaixement. A més, conserva grans edificis com els Convents de Santa Ana i Bidaurreta, la Torre de Zumeltzegi, 
la Plaça dels Furs, els Palaus Antia i Baruekua, o les cases nobles dels Otadui, Azkarraga i Elorriaga, entre d’altres.  Després 
pujarem fins al Santuari de la Mare de Déu d’Arantzazu, patrona de Guipúscoa, situat sobre un penya-segat entre els límits 
d’Araba, Nafarroa i Guipúscoa. Segons la tradició, la Verge se li va aparèixer a un pastor sobre un arç que va ser el que li va 
donar el nom, convertint-se en lloc important de pelegrinatge, entre qui destaquem a Sant Ignasi de Loiola. Dos dels artistes més 
destacats del País Basc, Jorge de Oteiza i Eduardo Chillida, van ser els encarregats de dissenyar la fabulosa façana de la Basílica 
amb la Pietat, els Apòstols i els arços, i  les impressionants portes de ferro que hi donen accés. A la tarda, havent dinat, sortirem 
cap a la capital guipuscoana, la bonica ciutat de Sant Sebastià. Compta amb les concorregudes platges de La Concha, Zurriola i 
Ondarreta; edificis senyorials com el Palau de Miramar, el Teatre Kursaal, la Basílica del Bon Pastor, el incomparable Pont de 
Maria Cristina sobre el riu Urumea, la seva encantadora ciutat Antiga, farcida de tasques que ens ofereixen la més rica i variada 
gastronomia basca, traduïda en els famosos “pintxos”, i d’un fantàstic ambient festiu que la fan una de les viles més atractives del 
nord peninsular, sense oblidar-nos del Monte Igeldo i l’Urgull. Tindrem temps per passejar i, a hora prudencial, retorn cap a l’hotel. 
 
3er DIA    EN VAIXELL PER LA COSTA BASCA I SANTUARI DE LOIOLA  
Pensió completa a l’hotel. Sortida al matí cap a La Costa Basca, on destaquen les poblacions de Mutriku, Deba i Zumaia. Farem 
una molt atractiva excursió marítima amb vaixell, per tal de poder gaudir d’un fabulós espectacle costaner que ens ofereix aquesta 
part de La Costa Basca, la qual forma part de la Xarxa Europea i Xarxa Mundial de Geoparks des del 2010, i que al 2015 va 
obtenir la Declaració Mundial de La Unesco, per ser un dels paisatges geològics d’un valor excepcional. Podrem admirar la bellesa 
dels penya-segats del flysch que tenen més de 50 milions d’anys d’història, amb caigudes de més de 100 metres d’alçada, així 
com meravelloses cales amagades i una de les majors rases mareals d’Europa. A la tarda, després de dinar, anirem a Loiola, on 
farem visita a aquest conjunt monumental i religiós, construït al voltant de la casa nadiua d'Ignasi de Loiola, que va ser el fundador 
de la companyia de Jesús, actualment estesa per tot el món. Finalitzada aquesta, retorn cap a l’hotel.  
 
4at DIA    EIBAR – MANRESA  
Esmorzar a l’hotel, i sortida iniciant el viatge de retorn. Dinar en restaurant en ruta i a la tarda, prossecució del viatge, fins 
arribar al nostre destí. Fi del viatge i dels nostres serveis. 
 
PREU PER PERSONA (Habitació Doble)   415 €uros 
Suplement Habitació Individual:      84 €uros 
 
El Preu Inclou:  viatge en còmode autocar climatitzat amb acompanyant de l’agència. Hotel 3* Pensió completa amb vi i aigua als 
àpats. Excursions segons el programa detallat. Entrada i visita guiada a D.O. Idiazabal. Excursió en vaixell per la Costa Basca. 
Entrada i visita audioguiada a Loiola. Visita guiada a Onyati. L’Iva i l’assegurança d’assistència en viatge. 
 
No Inclou: extres personals. Tot allò no especificat com a inclòs 

 


