
 Primavera Basca: 
colors de jardins i paisatges 

 del 20 al 26 d'abril de 2017 
 7 dies (6 nits) 

                                                                            

La  peculiar  idiosincràsia  del  món basc  es  trasllada  als  seus  paisatges  i  jardins.  Recorrem el  País  Basc,
allotjant-nos a Vitòria i en Fuenterrabia, tan diferents però tan unides en les seves respectives fascinants
belleses. 

Hondarribia és una vila elegant  marcada per la seva platja i la seva ria, frontera amb França. Vitòria acull un
casc medieval meravellosament conservat, envoltat per un urbanisme modern ple de parcs i jardins públics,
model en la seva execució i biodiversitat.

Visitarem  petits  jardins  botànics  amagats  entre  les  muntanyes,  creacions  contemporànies  d'artistes  i
paisatgistes,  paisatges d'aigua com les salines de Añana,  i  caserius aïllats  per tallades serres  i  espesos
boscos de fajos i  roures. Encara tindrem temps per fer alguna incursió en la veïna França, visitant dos
magnífics jardins, exemples de la gran tradició de la jardinera del país veí.

  



PRIMER DIA:  Barcelona -Fuenterrabia

Ens  trobarem  en  el  lloc  de  trobada  habitual  i  en  autobús  privat
començarem viatge cap al País Basc, amb les reglamentàries parades
durant el camí.

Menjarem en un tradicional celler de La Rioja en Laguardia (Àlaba)
i disposarem de temps per a un petit passeig per l'entranyable vila.

Després  seguirem  viatge  fins  a  la  bella  localitat  costanera  de
Hondarribia (Fuenterrabia) on el cèntric hotel de quatre estrelles
ens servirà d'allotjament per a les següents nits. 

Sopar per compte de cada participant.

SEGON  DIA :  ITURRARÁN i CHILLIDALEKU

Esmorzar a l'hotel.

Dedicarem el matí a conèixer a fons el  Parc Natural de Pagoeta-
Iturrarán, on patrimoni natural i explotació de recursos van de la mà.
S'ofereixen nombroses activitats l'objecte de les quals és explicar tant
el  coneixement  de  fauna  i  flora  com  l'essència  de  les  nombroses
explotacions  perdudes  en  el  temps,  com els  elements  dels  diferents
ecosistemes i la ferreria i molins d' Agorregi. 

Menjar inclòs al programa.

Visitarem un jardí molt especial: el  Chillidaleku. Encara que ja fa anys
que es troba tancat al públic, tindrem l'excepcional ocasió de recórrer el
preciós  caseriu  basc de la  mà del  seu director  i  fill  de l'escultor,  Luis
Chillida.  En  aquest  lloc,  paisatge  i  escultura  s'abracen  en  perfecta
comunió, creant un jardí contemporani d'assossegada bellesa.

Retorn a  Hondarribia i sopar per compte de cada participant.

 



TERCER DIA:  SEÑORÍO DE BERTIZ, PELS BOSCOS DE NAVARRA

Esmorzar a l'hotel.

Al cor del Parc Natural del  Señorío de Bertiz es troba el seu Jardí
Històric,  format  per  un  bell  entramat  de  camins  i  senders  sinuosos
envoltat  de grans  arbres  de  molt  diversos  tipus,  autòctons I  exòtics
(liquidámbares, teixos, xiprer dels pantans, sequoies, cedres, camèlies,
azalees, hortènsies, glicines, bambús …

A  més  de  la  seva  riquesa  botànica,  al  jardí  es  van  creant  diferents
racons,  aconseguits  gràcies  a  l'existència  de  diversos  estanys,  petits
ponts,  glorietes,  i  altres  elements  de  gran  bellesa,  com  les  joies
modernistes del mirador i la capella.

Tornarem  a  Hondarribia  on  tindrem  el  menjar  per  compte  de  cada
participant i lA resta de la tarda lliure.

QUART  DIA:  JARDINS A FRANÇA

Esmorzar a l'hotel.

Aquest dia fem una incursió a la veïna França, pàtria de jardins i de belles
mansions que ens parla de l'amor del veí país per la jardineria. Al matí
visitarem el castell d'Uturbie, una supèrbia mostra del millor estil del
castell d'origen medieval, que ha anat transformant-se amb el temps. el
gran parc que el rodeja està d'acord amb la solera de la mansió.

Menjar inclòs al programa.

A  la  tarda  visitarem  Vila  Arnaga,  en  territori  francès.  Una  curiosa
mostra  de  la  fusió  del  caseriu  basc  convertit  en  gran  residència
estiuenca, juntament amb el formalisme de la jardineria francesa. Creat
per Edmond de Rostand -el cèlebre autor de l'Cyrano de Bergerac- com
a casa de vacances, recull un món opulent i culte en els seus interiors,
així com en els seus jardins de clara inspiració "versallesca".

Retorn a Fuenterrabia i sopar per compte de cada participant.



CINQUÈ  DIA:   EL JARDÍ D´ UN JARDINER

Esmorzar a l'hotel. 

Avui abandonem Fuenterrabia per dirigir-nos a Vitòria.

De camí, visitarem el jardí privat de l'equip de paisatgistes Lur. De la
mà dels seus creadors podrem conèixer la seva visió sobre la jardineria
contemporània i les noves tendències.

Menjar inclòs al programa.

Havent dinat seguirem ruta cap a  Vitòria, on arribarem a mitjà tarda.
Allotjament a l'hotel del centre de la ciutat.

Sopar per compte de cada participant. 
 

SISÈ  DIA: paisatges d'aigua i jardins botànics

Esmorzar a l'hotel.

Al  matí  ens  traslladarem  al  jardí  botànic  de  Santa Catalina,
resultat de la perfecta unió entre arquitectura, història i naturalesa.
Els  visitants  podran  descobrir  com  més  de  cinc-centes  espècies
procedents dels cinc continents s'han adaptat a les belles ruïnes d'un
palau-convent amb més de set segles d'història, creant un paisatge
construït  inusual  que  es  transforma  constantment  al  ritme  de  les
estacions. 

Menjar inclòs al programa. 

Després visitarem el peculiar paisatge que han format les  Salines
de Añana.  La insòlita arquitectura de la sal  que s'ha generat en
Añana és resultat de l'intercanvi  de valors culturals i  humans que
s'han  anat  desenvolupant  al  llarg  dels  seus  més  de  sis  mil·lennis
d'història. El resultat és un paisatge humanitzat format per més de
quatre  quilòmetres  de  canalitzacions  de  fusta  que  condueixen
l'aigua  salada  des  dels  manantials  fins  als  pous  i  les  terrasses
escalonades, construïdes amb pedra, fusta i argila, que suporten les
eres on es recull la sal. 

Retorn a Vitòria i sopar per compte de cada participant.

 

    



SETÈ  DIA:  VITORIA-BARCELONA

Esmorzar a l'hotel.

Abans d'emprendre el  retorn a Barcelona, disposarem d'unes poques
hores de temps lliure per poder passejar i explorar la ciutat de Vitòria.

Després del menjar, que serà per compte de cada viatger, emprendrem
viatge de tornada a Barcelona, on esperem arribar al final de la tarda.  

Chillidaleku



INFORMACIONS  i  CONDICIONS  DEL  VIATGE

Preu (per persona):

Per reserves abans del 15 de febrer de 2017           Per reserves a partir del 16 de febrer de 2017

En habitació doble: socis 990 € En habitació doble:            socis     1.090 €
         no socis    1,020 €      no socis     1.1120 €

En habitació individual: suplement 130 € En habitació individual: suplement 130 €

El preu inclou :
 Autocar privat Barcelona-País Basco d'anada i tornada.
 Autocar privat per tots els desplaçaments assenyalats.
 6 nits en hotels cèntrics de 4 estrelles, en règim d'allotjament i esmorzar (4 nits al centre a Hondarribia i 2 nits

a Vitòria).
 5 dinars.
 Totes les visites indicades a l'itinerari, amb les entrades a tots els monuments descrits.
 Guia acompanyant especialista en jardins, durant tot el viatge.
 Guia local en algunes de les visites.

El preu no inclou :
• Extres en general, com begudes i altres àpats no detallats a l'apartat “el preu inclou”, servei de bugaderia,

propines, trucades telefòniques, tasses turístiques,... i en general, tot allò que no apareix a l'apartat “el preu
inclou”.

• Assegurances de cancel·lació o d'assistència en el viatge. 

Altres informacions :

> Es poden realitzar sortides des d’altres ciutats, allargar l’estada o altres adaptacions que siguin de la seva
conveniència i interès. Pregunteu-nos preus i condicions.

> El programa de visites pot patir alguna variació de darrera hora per causes alienes a la nostra voluntat.
> Places limitades.

Inscripcions i condicions de pagament:
 40% del preu total al fer la inscripció.
 60% del preu total un mes abans de la sortida.

Forma de pagament
Ingrés per transferència bancària al número de compte: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar el concepte “Viatge Basc” i el nom i cognoms de l'ordenant

Inscripcions 
1)  Fer la transferència bancària amb el 40% de l'import del viatge.
2) Enviar un correu electrònic a  info@bomarzo.es  amb les dades personals (nom, cognoms, telèfon de contacte,
número de soci d'AAJBB), adjuntant una còpia del DNI/NIF dels passatgers, i del justificant de pagament.

Organització tècnica
L'organització tècnica d'aquest viatge està  realitzada per  Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF
09.386.933-N,  amb número d'Agència de Viatges núm. 3593

Consultar  les   Condiciones  Generals  del  Contracte  de  viatge  combinat   a  l'apartat  legal  de  la  nostra  pàgina  web,
www.bomarzo.es

mailto:gardensfromspain@gmail.com

