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Gozatu  
begiak itxita

Esku artean duzun 

Katalogoa Eroski Bidaiak-en bakarrik  
aurkituko duzu.  Esklusiboa da.

Murgildu bertan. Ikusten dituzu zure oporretako norakoaren 

koloreak? Egin zure aukera gure bidaia agenteen 

laguntzarekin, eta AENORen ISO 9001:2015 eta Kalitate 

Turistikoaren Q ziurtagiriak dituen lehen agentziaren 

bermearekin.

Eta orain, eraman zaitzatela zure ametsek  

joan nahi duzun lekura. 

Lasaitasun osoarekin, begiak itxita. 



Abantaila esklusiboak 
LABORAL kutxako bezeroentzat

Travel puntuak
Utiliza tus Puntos Travel para pagar el viaje con 
ellos. Cada 600 Puntos, 5 € de descuento.

EROSKI klub txartela 
Trukatu zure EROSKI klub txartelaren saldoa zure 
bidaietan.

DESKONTUA BETI BETI ETA GURE 
BIDAIA GUZTIETAN

6% 25%
DESKONTUA BETI ALOKATUTAKO 
IBILGAILUETAN

25%
DESKONTUA HEGAZKIN 
TXARTELEN JAULKIPEN KUOTAN

Descuento ya aplicado en los precios de este catálogo.

SUPER LK puntuak 
Pila itzazu LABORAL kutxaren SUPER LK puntuak 
eta truka itzazu merkeago bidaiatzeko
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Bidaien eta egonaldien programa hau katalogo honetan jasotako Eroski Bidaien 

baldintza orokorren menpe dago.

Partaideak

Liburuxka honetako bidaiak LABORAL Kutxako 59 urtetik gorako bezeroentzat 

bakarrik dira

Erreserbak 

Pertsona bakoitzak nahi adina bidaia eska ditzake, aukeratutakoetan tokirik gelditzen 

bada betiere. Erreserbak honela egin ahal izango dira: 

• Eroski Bidaien edozein bulegotan 

• Helbide elektroniko honen bidez: viajesLK@viajeseroski.es  edo 943 77 16 85 telefonora 

dei eginez. 

Telefonoz deitu aurretik, eskura izan:  

• Aukeratutako bidaiaren norakoa eta irteera data. 

• Bidaiatzen duen pertsona bakoitzaren izen-abizenak, NANean edo pasaportean agertzen 

diren moduan.

Ezeztatzeak
• Liburuxka honetan argitaratutako produktua aldatu egin daiteke. Bidaia bakoitzari 
aplika dakizkiokeen terminoak eta baldintzak eskera egitean jakinarazitakoak izango 
dira eta eskaera egiteak ekarriko du horiek onartzea. 
• Ezinbesteko kasuetan, bidaia ezeztatzeko edo aldatzeko eskubidea izango du 
antolakuntzak. 
• Liburuxka honetako 86.-87. orrialdean agertzen diren Viajes Eroskiren “Bidaia 
konbinatuen baldintza orokorren” mende egongo dira ezeztatzeak edo ibilbidea 
antolatzen duen agentziakoen menpe; kasu horretan, ibilbidearen orriaren oinean 
adieraziko da. Kontsultatu kasu bakoitzean. 
• Kontratatutako zerbitzuren bat kontratazio baldintza berezien mende egongo balitz, 
besteak beste, hegazkin txartelak, tarifa bereziak eta abar, atzera egiteagatik sortzen 
diren ezeztapen gastuak ezarriko dira aldeen artean hitzartutako baldintzen arabera. 
Adibidez, hegazkin txartela igorri ondoren, kontsumitzaileak haren balioaren % 100 
ordaindu beharko du, erreserba ezeztatuz gero.

Ohar garrantzitsuak
Garraioa

• Liburuxka honetan argitaratutako prezioak liburuxka bera argitaratzen den datan 
ezartzen diren truke moten, garraioa tarifen, erregai kostuaren eta tasen eta zergen 
arabera kalkulatu dira. Haietan edozein aldaketa izanez gero, prezio horiek berrikus 
litezke  
• Irteera bermatuta ez duten ibilbideak egiteko 25 pertsonako taldea sortu beharko 
da gutxienez, eta irten baino 10 egun lehenagoko jakinarazpenarekin ezeztatu ahal 
izango dira taldea sortu ezean. 
• Autobusez egingo diren bidaien kasuan, Eroski Bidaiakek eskubidea izango du 
hurbilketak baliatzeko, programa jakin bateko bidaiari guztiak ibilbideko puntu komun 
batean biltzeko. Hortaz, autobus batean joango dira irteera puntutik elkarguneraino, 
eta beste autobus bat hartu beharko dute ibilbidean aurrera jarraitzeko, bai joatean, 
bai itzultzean. Gainera, batzuetan, hurbilketa horiek taxiz edo mikrobusez egin ahal 
izango dira, bezero kopuruaren arabera. Topaketa puntu horretan, aurreikusi gabeko 
itxaronaldiak egin daitezke. 
• Autobusak indarrean dagoen araudiaren arabera araututa daude. Autobusaren 
edukiera moldatu egingo da kasu bakoitzean bidaiarien kopurura. Berariaz adierazten 
ez bada, kontratutako autobusek ez dute WC erabilgarririk izango. 
• Aurreikusten da autobusak goizeko lehen orduan eta gaueko azken orduan aterako 
dira, eta goizaldean ere atera daitezke. Behin betiko ordutegiak irteera data baino 10 
egun lehenago helaraziko dira. 
• Liburuxka honetan adierazitako hegaldien ordutegi guztiak gutxi gorabeherakoak 
dira, eta alda daitezke aire konpainien arabera. Hegaldiak eta ordutegiak berrestea 
eskatzen da irteera baino 72 edo 48 ordu lehenago. 
• Hegazkin bidaiak egitean, batzuetan antolakuntzaren ondoriozkoak ez diren 
ezustekoak gertatzen dira; horiek itxaronaldiak ekar ditzakete aireportuetan eta 
ordutegi aldaketak, eta horiek otordu eta atseden ohiturei eragin diezaiekete. 
• Bidaiariek gure irteera terminaletan egon beharko dute iragarritako ordua baino 30 
minutu lehenago autobusez bidaiatuz gero, eta 2 ordu lehenago hegazkinez bidaiatu 
behar izanez gero. Aipatutako  aurrerapen  horrekin  aurkeztu  ezean,  aldez aurretik 
atzera egin gabe, hori idatziz jaso gabe, eta idatzi hori hartu eta onartu gabe, bezeroak 
erreklamazioak egiteko eskubidea galduko du 
• Wi-Fi zerbitzua ez da % 100ean bermatuko, gure erantzukizunaz kanpoko 
arrazoiengatik: estaldurako matxurak, etenak, estaldura txarra, etab. Zerbitzu hori 
zirkuituko edo ibilbideko autobusaren arabera ematen da, eta, beraz, ibilbide solteak 
egin daitezke Wi-Firik ez duten beste autobus batzuetan.

INFORMAZIOA
INTERESGARRIA



• Hegazkinetako eserlekuak: Hegazkin konpainia batzuek fakturazio mostradorean 
bakarrik ematen dituzte eserlekuak. Beste batzuetan, aldiz, ontziratze txartelak igortzen 
direnean eman daitezke eserlekuak, hegaldia irten baino 24-48 ordu lehenago. 
Nolanahi ere, Eroski Bidaiakek ezin du bermatu eserlekuak elkarren segidakoak 
izango direnik, ezta erreserba berarekin bidaiatuko duten bezeroen kasuan ere.

Hotelak
• Hoteletan 16:00etatik aurrera sartu ahal izango da. Eroski Bidaiak ahaleginduko da, 
ahal den guztietan, logelak ahal bezain azkarren entregatzen. Nolanahi ere, batzuetan, 
maletak xede horretarako gaitutako kontsigna batean utzi beharko dira, harreran 
itxarotea hautatzen ez bada. 
• Sarrerak eta irteerak: Lehen eta azken otordu zerbitzua hoteletan hegaldien 
ordutegien araberakoak izango dira. 
• Zirkuituetan, hainbat hoteletan hartuko dugu ostatu. Ondorioz, ekipajeak batetik 
bestera eraman beharko dira, eta, era berean, hainbat garraiobidetan bidaiak eta 
joan-etorriak egin beharko dira. Oro har, zirkuituan eta nazioartean egindako bidaiak 
egonaldi finkoko bidaiak baino askoz ere neketsuagoak izaten dira, nahiz eta baduten 
abantaila handi bat: denbora gutxian txoko eta monumentu berezi eta bitxiak ikus 
daitezke; osterantzean, ezinezkoa litzatekeena. 
• Kontratatutako logelak birentzako estandarrak izango dira, berariaz besterik 
adierazten ez bada, eta gehigarriak egon daitezke ostatu mota desberdinengatik; 
horiei buruzko kontsulta egin diezagukezue, hala nola hirurentzako edo laurentzako 
logelak hirugarren eta laugarren pertsona helduekin. 
• Hirurentzako/laurentzako logelak birentzako logelak ohe gehigarriekin izango dira, eta 
ohe horiek tolesgarriak edo turkiar oheak izan daitezke. Jakinarazi nahi dugu logela 
oso txikiak izan daitezkeela batzuetan, eta ekipajea uzteko leku gutxi izan dezaketela. 
• Erreserban ezaugarri berezien eskaerak, hala nola alboko logelak, beheko solairuak 
hotelean..., kontuan hartuko dira, baina ez dira bermatuko. 
• Prezioaren barnean dauden elikadura erregimenetan, edariak kasu bakoitzean 
adierazitakoak izango dira. 
• Aparteko zerbitzuak, hala nola telebista alokatzea, kutxa gotorra, minibarra, 
monumentuetarako sarrera edo antzekoak, ez daude prezioaren barnean, bestelakorik 
adierazten ez bada behintzat. 
• Hotel batzuetan instalazio jakin batzuk ezin dira denboraldi osoan erabili, data jakin 
batzuetan bakarrik erabiltzeko dira eta; esate baterako, aire girotua, berogailua, 
igerilekuak, jacuzzi girotuak, jatetxeak, etab. Gainera, zerbitzu horiek erabilera 

ordutegiak dituzte. 
• Hotel batzuek kreditu txartela eska dezakete kaudimen berme gisa, zerbitzu estrak 
kontsumituz gero. 
• Biltzarretan eta ekitaldi berezietan, eskubidea izango dugu beste hotel batzuk 
eskaintzeko adierazitako hirietan edo horien inguruetan.

Ibilbidea eta txangoak barne
Batzuetan eta hainbat arrazoirengatik (eguraldia, trafikoa, jaiegunak edo monumentuen 
itxierak), bisiten ordena aldatu egin ahal izango da, baina horrek ez dio horien edukiari 
eragingo.

Ibilbidearen ordena eta bisiten ordena aldez aurretik jakinarazi gabe alda daitezke, 
programaren edukia aldatu gabe. Monumentu eta leku interesgarrietara egiten diren 
bisitetan oinezkoentzako ibilbideak izaten dira, eta gutxieneko osasun fisiko egokia 
behar izaten da.

Prezioak ez ditu museo eta monumentuetarako sarrerak, tokiko gida ofizialak, 
hoteletako aparteko bazkariak edo ibilbide bakoitzean argi eta garbi sartuta ez dagoen 
beste edozein zerbitzu barne hartzen.

Gidari laguntzailea
Gidari laguntzailea ez dago baimenduta tokiko gidari lanak egiteko, eta, beraz, ezin ditu 
azalpenak eman museoetan, monumentuetan eta eremu publikoetan. Gure ordezkaria 
ordutegiak koordinatzeaz, bezeroei txango guztietan laguntzeaz, une bakoitzean leku 
garrantzitsuenen berri ematea eta bidaiariei edozein gorabeheraren aurrean laguntzea, 
edo haien eta hornitzaileen (hotelak, jatetxeak, etab.) arteko lotura gisa.

Dokumentazioa
Bidaiarien betebeharra da dokumentazio oro indarrean izatea, besteak beste, NANa, 
pasaportea, bisak... Kontsumitzailearen azken erantzukizuna da segurtatzea zer 
dokumentazio behar duen beste herrialde batzuetan sartzeko; horretarako Enbaxadari 
edo Kontsuletxeari egingo dio kontsulta. Norakoa dela eta pasaportea eraman behar 
denean, eta agian, sartzeko bisa, komeni da bi dokumentuen fotokopiak eramatea 
horiek gordetzen ez diren beste leku batean; horrela, dokumentu horiek berritzea 
erraztuko da horiek galduz, lapurtuz edo ebatsiz gero. Garrantzitsua: Bisei dagokienez, 
kontsuletxeak beretzat gordetzen du kontsulatuko tasen zenbatekoa abisurik gabe 
jakinarazteko eskubidea, eta Eroski Bidaiakek ez du bermatzen tasa horiek behin 
betiko tramitazioa egiteko garaian indarrean daudenak izango direnik.



en Menorca,
Islas Baleares. 
Una pequeña isla del Mediterráneo que, al visitarla, te darás cuenta de que
es mucho más grande de lo que imaginas. Hay tantas cosas para ver, hacer,
comer y vivir, que vas a tener que volver para dejarte sorprender una y otra vez.
A partir del verano 2020 podrás reflejarte junto a tu familia en sus calas cristalinas
o en las piscinas del nuevo Palladium Hotel Menorca.

Tus vacaciones en familia están aquí.

Apertura verano 2020.

en Menorca,

Pon rumbo 
a Costa del Sol. 

Contágiate de su alegría y siente los efectos de la buena vida. 

Despierta viendo el amanecer frente al mar y prueba los sabores 

más auténticos en nuestros 3 restaurantes a la carta o en alguno de 

nuestros 4 bares. Disfruta al máximo del atardecer jugando en la 

“Costa del Golf”. Haz un brindis (o dos) en Nix, sky lounge y 

diviértete sin preocupaciones, porque todo está incluido. 

Te sentirás tan bien, que brillarás por tu propia luz.

Abierto desde marzo
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Marconi *** Hotela
K/ San Pedro, 28, 03501 Benidorm

Kokalekua: itsaso aurrean, Benidormeko Ponent-eko hondartza 
parean, gune historikotik 50 metrora.

Gelak: berokuntza, aire girotua udan, guztiz hornitutako bainugela, 
kutxa gotorra (ordainpekoa) eta satelitezko TB.

Instalazioak: harrera 24h, jatetxea, kafetegia (itsasoaren ikuspegi 
ederrarekin), eta terraza eta igerilekua eraikinaren teilatu lauan, 
hiriaren eta badiaren bista panoramikoekin.  WiFi doan.

Prezioaren barnean daude

• 7 gau kanpoko gela estandarrean, mantenu osoa, otorduetako ura/
ardoa barne.

Oharrak:

• Gaboneko eta Urtezahar gaueko galak nahitaezkoak.  Kontsultatu.
• Kontsultatu prezioa 20/10/17 - 21/06/11 aldiko beste data  

batzuetarako.
• Ez du asegurua barne hartzen.

8 egun / 7 gau

Benidorm

270€  253€ LK
11/01 – 12/18 
eta 2021/01/02 – 2021/03/13

Prezioa pertsonako eta egonaldiko

7x
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8 egun / 7 gau 

Benidorm
Medina Hoteles Eskaintza

235€  222€ LK
20/10/17 – 21/03/31

2021/04/04 - 2021/05/31

Prezioa pertsonako eta egonaldiko

7x

Sol y Sombra *** H. 
K/ Florida, 3, Benidorm

Kokalekua: Benidorm erdian, L’Aigüera 
parkearen ondoan, Ponent-eko hondartzatik 
1 km-ra. Gune historikotik 10 minutura.

Gelak: berokuntza eta aire girotua, guztiz 
hornitutako bainugela, kutxa gotorra 
(ordainpekoa), minibarra (ordainpekoa) eta 
satelitezko TB.

Instalazioak: harrera 24h, jatetxea, kanpoko 
igerilekuak, gimnasioa, animazioa eta 
jardueren programa.

• 7 gau gela estandarrean, mantenu osoa, bazkarietako ura/ardoa/fres-
kagarriak/garagardoa barne.

Notas: 

• Gaboneko eta Urtezahar gaueko galak nahitaezkoak.  Kontsultatu.
• Kontsultatu prezioa 20/10/01 - 21/05/31 aldiko beste data  

batzuetarako.
• Ez du asegurua barne hartzen.
• Hotelaren izena konfirmatuko da iritsi baino 7 egun lehenago.

Cuco *** Hotela
K/ de la Montera, 10 Benidorm

Kokalekua: hiriko leku lasai batean 
kokatutako hotel modernoa, Ponent-
eko hondartzatik 800 metrora eta gune 
komertzialetik 5 minutura.

Gelak: berokuntza eta aire girotua, guztiz 
hornitutako bainugela, kutxa gotorra 
(ordainpekoa), minibarra (ordainpekoa) eta 
satelitezko TB.

Instalazioak: harrera 24h, jatetxea, kafetegia, 
kanpoko igerilekua, garbitegia, animazioa eta 
jardueren programa.

Olympus **** Hotela
Acacias Pasealekuas, 11, Benidorm

Kokalekua: Ponent-eko hondartzatik 10 
minutura eta Benidorm erditik 5 minutura. 
Guztiz berritua.

Gelak: berokuntza eta aire girotua, guztiz 
hornitutako bainugela, kutxa gotorra 
(ordainpekoa), minibarra (ordainpekoa) eta 
satelitezko TB.

Instalazioak: harrera 24h, jatetxea, igerilekua 
teilatu lauan, gimnasioa, masaje gela.

Prezioaren barnean daude



Port Fiesta Park*** Hotela
Foietes Etorbidea, 4 - Benidorm

Kokapena: Ponenteko hondartzatik 500 metrora dagoen hotela.

Logelak: Hotelak 338 logela ditu. Aire girotua uztailetik irailera, 
biak barne. Berokuntza zentrala, telebista, telefonoa, balkoia edo 
terraza logela gehienetan (banako izan ezik), bainua bainuontzi edo 
dutxarekin, eta kutxa gotorra aukeran.

Instalazioak:  Igerilekua du atari zabalean eta taberna uda sasoian, 
igerileku estalia eta girotua solariumarekin (urritik maiatzera), buffet 
erako jatetxea, bilera aretoa, taberna egongela musika diskorekin eta 
astean bost egunetan ikuskizunak zuzenean, jolastokia, ileapaindegia 
unisex, arropa garbiketa zerbitzua, ordaindutako aparkalekua, aire 
girotua eta berogailua, ordaindutako pilatesekin gimnasioa, capoeira, 
sprint bike, fitness, aerobic, step, taichi, yoga eta sauna.

• 7 gaueko egonaldia logela estandarrean eta mantenu osoan, ura/
ardoa barne otorduetan.

Oharrak:

• Eguberriko eta Gabon Zaharreko galak nahitaezkoak: Kontsultatu.
• Kontsultatu aurrekontua egonaldia beste data batzuetan egiteko: 

2020/11/01etik 2021/05/31ra.
• Asegurua ez dago barne.

Port Vista Oro*** Hotela
Ruzafa, 39 - Benidorm

Kokapena: Benidormeko erdigunean bertan, Levanteko hondartzatik 
400 metrora.

Logelak: Birentzako 90 logela ditu, terraza bikoitzekin 5 solairutan, 
aire girotua / berokuntza, telefonoa, satelite bidezko TB, bainu osoa 
ile lehorgailuarekin, edaritegia eta kutxa gotorra aukeran.

Instalazioak: Jatetxe-buffet girotua du, taberna-kafetegia, TB 
aretoa, igerilekua haurrentzako gunearekin, solariuma etzaulkiekin, 
haurrentzako parkea eta animazio taldea.

Port Vista Oro Hotela

8 egun / 7 gau

Benidorm

220€  207€ LK
11/12 – 11/26 eta 12/08 – 12/23

Prezioa pertsonako eta egonaldiko

7x

Prezioaren barnean daude

12



8 egun / 7 gau 

Benidorm

218€  205€ LK
11/12 - 12/03,

12/08 - 12/23 eta 2021/01/01 -2021/03/12

Prezioa pertsonako eta egonaldiko

7x

Benidorm City Olympia *** Hotela
K/ Ctra. Alt, 2, Benidorm

Kokalekua: hiriko gune historikoan, hondartzatik 200 metrora; gela 
batzuk Alameda kaleari begira. 2017an guztiz berritua.

Gelak: 67 gela, guztiz hornitutako bainugelak, hotz/bero 
klimatizazioa, TB eta WiFi.

Instalazioak: harrera 24h, buffet jatetxea eta “Irlandar taberna” 
itxurako kafetegia, ordutegi zabal batekin.

• 7 gau gela estandarrean, mantenu osoa, bazkarietako ura/ardoa 
barne 2020/10/13tik 2021/06/30era.

Oharrak:

• Gaboneko eta Urtezahar gaueko galak nahitaezkoak.  Kontsultatu.
• Kontsultatu prezioa 2020/09/01 - 2021/06/30 aldiko beste data 

batzuetarako.
• Ez du asegurua barne hartzen.

Prezioaren barnean daude

13
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Poseidón Resort*** Hotela
K/ Esperanto 9, 03503 Benidorm

Poseidón eta Poseidón Palace hotelek osatzen dute, eta lorategien 
eta igerilekuen eremu zabal batek lotzen ditu. Poseidón Resort*** 
SUP hoteleko zerbitzu guztiak komun dira, jatetxeak izan ezik. 
Bezeroek bi eraikinetako edozeinetan har dezakete ostatu. Kalitate 
Turistikoko Q ziurtagiria eta Ingurumen ziurtagiria, ISO 14001, ditu.

Kokapena: Levante hondartzatik 350 metrora dago, eta Benidormgo 
merkataritza eremutik 300 metrora.

Logelak: 466 logela ditu, 4 pertsonara arteko edukierarekin, 1.35 x 
1.90 cm-ko 2 ohetan, edo 90 cm-ko 2 ohetan. Logela guztiek dute 
terraza eta bainugela marmolez apaindua, satelite bidezko telebista, 

ile lehorgailua, zuzeneko telefonoa, berokuntza zentrala, aire girotua 
(06/01 – 09/30), segurtasun-kutxa, hozkailua doan eta kutxa gotorra 
aukeran.

Instalazioak: 2 igerileku ditu, baita terrazak, etzaulkiak eta 
eguzkitakoak, 2 taberna, 2 egongela, harrera 24 orduz, Wifi doan 
hotel osoan, eguneko eta gaueko animazioa ikuskizunekin, zuzeneko 
musika, ikuskizunak, kirol jarduerak, kartak, mahai tenisa, billar mahaia. 
05/31ra arte, barruko igerileku klimatizatua du, ezinduentzako eta 
Spa motako zurrustadentzako aulki jasotzailearekin, gimnasioa eta 
jacuzzia Poseidon Palacen (txanoa eta txankletak nahitaez erabili 
behar dira)

• 7 gaueko egonaldia logela estandarrean eta mantenu osoan, ura/
ardoa barne otorduetan.

Oharrak:

• 55 urtetik gorakoentzako prezio bereziak.

• Eguberriko eta Gabon Zaharreko galak nahitaezkoak: Kontsultatu.

• Kontsultatu aurrekontua egonaldia beste data batzuetan egiteko: 
2020/10/01etik 2021/06/11ra.

• Asegurua ez dago barne.

Joan-etorri zerbitzua doan.

• Alacanteko Renferen geltokiaren eta Poseidón hotelen arteko 
joan-etorriak 7 gaueko egonaldietarako edo egonaldi  
luzeagoetarako.

• Zerbitzu hori baliatzeko, erabilgarritasuna egon beharko da eta 
berretsi egin beharko da.

• Zerbitzu hori bezeroak izapidetu beharko du zuzenean (kontsulta-
tu informazioa Eroski Bidaiaken zure bulegoan).

8 egun / 7 gau

Benidorm

228€  215€ LK

12/09 - 12/23

Prezioa pertsonako eta egonaldiko

Prezioaren barnean daude

7x
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Poseidón Playa*** Hotela
K/ Racharel 1. Benidorm

Kalitate Turistikoko Q ziurtagiria eta Ingurumen ziurtagiria, ISO 14001, ditu.

Kokapena: Ponent hondartzako lehen lerroan dago, Benidormgo 
erdigunetik eta Elche parketik 850 metroa soilik.

Logelak: 17 solairutan banatutako 306 logela ditu eta 4 igogailu. 
Logela guztiek dute terraza eta itsasora begira daude. Hozkailua doan.

Instalazioak: igerilekuko taberna (udako denboraldian), igerilekua, 
etzaulkiak eta eguzkitakoak, jolas aretoak, harrera 24 orduz, Eguneko 
eta gaueko animazioa ikuskizunekin, zuzeneko musika, ikuskizunak, 
eguneroko jardueren programa, gimnasioa, kartak eta billar mahaia. 
Doako WiFia hotel osoan.

• 7 gaueko egonaldia logela estandarrean eta mantenu osoan, ura/
ardoa barne otorduetan.

Notas: 

• 55 urtetik gorakoentzako prezio bereziak.
• Eguberriko eta Gabon Zaharreko galak nahitaezkoak:
• Kontsultatu aurrekontua beste data batzuetan egonaldia egiteko: 

2020/10/01etik 2021/06/11ra 06/01 eta 13/02 bitartean izan ezik, 
itxita egongo baita.

• Asegurua ez dago barne.. 

Joan-etorri zerbitzua doan.

• Alacanteko Renferen geltokiaren eta Poseidón hotelen arteko 
joan-etorriak 7 gaueko egonaldietarako edo egonaldi luzeagoetarako.

• Zerbitzu hori baliatzeko, erabilgarritasuna egon beharko da eta be-
rretsi egin beharko da.

• Zerbitzu hori bezeroak izapidetu beharko du zuzenean (kontsultatu 
informazioa Eroski Bidaiaken zure bulegoan).

8 egun / 7 gau

Benidorm

218€  205€ LK

11/17 – 12/04 eta 12/09 – 12/23

Prezioa pertsonako eta egonaldiko

Prezioaren barnean daude

7x
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Montesol *** Hotela
Los Almendros etorbidea, 19, Benidorm

Kokalekua: hondartzatik 300 metrora. 2014ko martxoan guztiz 
berritutako hotela.

Gelak: aire girotua, guztiz hornitutako bainugela, kutxa gotorra 
(ordainpekoa) eta TB.

Instalazioak: harrera 24h, jatetxea eta kafetegia (sarrera hiriko kale 
garrantzitsuenetako batean duena). WiFi doan hotel osoan eta buffet 
jatetxea, nazioarteko askotariko platerekin. Pantaila erraldoia kirol 
emanaldietarako. Dantza aretoa.

• 7 gaueko egonaldia logela estandarrean eta mantenu osoan, ura/
ardoa barne otorduetan.

Oharrak: 

• Gaboneko eta Urtezahar gaueko galak nahitaezkoak.  Kontsultatu
• Kontsultatu prezioa 2021/09/15 - 2021/05/31 aldiko beste data 

batzuetarako.
• Asegurua ez dago barne.

8 egun / 7 gau

Benidorm

225€  212€ LK
12/09 - 12/23

Prezioa pertsonako eta egonaldiko

Oasis Plaza *** Hotela
K/ Espainiako Plaza, 6,

Kokapena: Ponent hondartzatik 300 metrora, Llevant hondartzatik 
400 metrora eta Alacanteko aireportutik 54 Km-ra.

Logelak: Aire egokitua, idazmahaia, berogailua, armairua, esekitoki 
eramangarria, ile-lehorgailua, komuna, bainera edo dutxa, telebista, 
telefonoa, irratia, pantaila lauko telebista, iratzargailu zerbitzua, 
eskuoihalak, oheko arropa, eta goragoko pisuetara igogailuan 
igotzeko aukera dituzte. Aukerako kutxa gotorra eta edaritegia ditu.

Instalazioak: Aire zabaleko igerilekua eta jatetxea. Wifia doakoa da 
hotel osoan. Harrera zabalik dago eguneko 24 orduetan, eta taberna, 
egongela partekatua, sarrerak saltzeko zerbitzua eta animatzaileak ditu.

• 7 gaueko egonaldia logela estandarrean eta mantenu osoan, ura/
ardoa barne otorduetan.

Oharrak:

• Kontsultatu prezioa 2020/02/09tik 2021/06/21era. Hotela itxita 
egongo da azaroaren 14tik 2021/01/24ra.

• Asegurua ez dago barne.

8 egun / 7 gau

Benidorm

235€  222€ LK

2021/01/21 – 2120/02/21 

Prezioa pertsonako eta egonaldiko

7x

Prezioaren barnean daude Prezioaren barnean daude

7x
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Mareny Benidorm *** Hotela
K/ La Garita, 17. zk. Benidorm

Kokapena: Benidormeko erdigunetik hurbil dago eta Ponent 
hondartzatik eta Elche parketik 300 metrora. Taberna, kafetegi eta 
dendaz inguratuta dago eta autobus geltoki bat dago hoteletik 50 
metrora.

Logelak: 66 logela ditu (batentzat nahiz birentzat). Guztiek dute 
aire girotua, berogailua, bainugela bainuontziarekin, satelite bidezko 
plasma telebista, telefonoa eta kutxa gotorra (kutxa gotorra eta 
edaritegia harrera tokian ordaindu behar dira zuzenean).

Instalazioak: Igerilekua eta solariuma dutxa, olana eta hamakekin 
hoteleko teilatuan. Ikuspegi ederrak ditu itsasora eta mendira.

Lehen solairuan harrera dago, 24 ordu irekia, eta bar-aretoa zabalik 
dago 13:00etatik 16:00etara eta 19:00etatik 12:00etara, hotel 
osoan doako WiFi erabil daiteke. Jatetxea beheko solairuan dago, 
klimatizatua eta kalitate handiko plater eskaintzen ditu bere 
buffetean.

• 60 urtetik gorakoentzako prezio bereziak.
• 7 gaueko egonaldia logela estandarrean eta mantenu osoan, ura/

ardoa barne otorduetan.

Notas: 

• Eguberriko eta Gabon Zaharreko galak nahitaezkoak: Kontsultatu
• Kontsultatu aurrekontua egonaldia beste data batzuetan egiteko: 

2018/11/01etik 2019/05/31ra.
• Asegurua ez dago barne.

7x

8 egun / 7 gau

Benidorm

207€  195€ LK

11/16 - 12/21

eta 2021/01/10 - 2021/01/31

Prezioa pertsonako eta egonaldiko

7x

Prezioaren barnean daude
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Avenida Hotela****
K/ Gambo, nº 2. Benidorm

Kokapena: Erdiguneko eta oinezkoentzako kale batean dago, 
Benidormen bihotzean. Boutiquez, jatetxez eta kafetegi txikiz 
inguratuta dago, udalerriko ohiko kaleen artean. Hoteletik 100 
metrora baino gutxiagora dago Levante hondartza, hondar fina eta 
zuria dituena, eta hondartzeko pasealekuko terrazak.

Logelak: hotelak 156 logela ditu, batentzat eta birentzat, kanpora 
nahiz barnera begira, eta terrazarekin edo terrazarik gabe. Guztiek 
dute sarraila magnetikoa, aire girotua, berogailua, bainugela osoa 
ile lehorgailuarekin, satelite bidezko telebista, minibarra eta kutxa 
gotorra. Hotelak logela zerbitzua du egunero 10:00-22:00 bitartean 
eta doako wifi zerbitzua establezimendu osoan.

Instalazioak: Kanpoko igerilekua, igerileku klimatizatua neguan, 
solariuma hamakekin, olanak, dutxak eta jacuzzia ere baditu. 
Igerilekua teilatuan dago, itsasora begira. Gimnasioa eta sauna 
ere baditu ordainduz gero, buffet erako jatetxe girotua, egongela-
kafetegia eta telebista gela ere baditu.

• 7 gaueko egonaldia logela estandarrean eta mantenu osoan, ura/
ardoa barne otorduetan.

Oharrak:

• 60 urtetik gorakoentzako prezio bereziak.
• Eguberriko eta Gabon Zaharreko galak nahitaezkoak: Kontsultatu.
• Kontsultatu aurrekontua egonaldia beste data batzuetan egiteko: 

09/02tik 2021/06/20ra.
• Asegurua ez dago barne.

8 egun / 7 gau

Benidorm

252€  237€ LK

01/10 - 2021/01/31

Prezioa pertsonako eta egonaldiko

Prezioaren barnean daude

7x
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Madeira Centro **** Hotela
K/ Esperanto, 1, Benidorm

Kokapena: Llevant hondartzatik 150 metrora, hiri erdian.

Logelak: Aire girotua, baldosazko zorua, guztiz hornitutako bainugela 
aire lehorgailuarekin, minibarra eta kutxa gotorra (ordainpekoa), WiFi 
doan, satelitezko LCD TB eta itsasoaren ikuspegiak.

instalazioak: kanpoko igerilekua eta terraza eraikinaren teilatu lauan, 
ikuspegi panoramikoekin. Terraza hidromasaje bainuontziarekin, 
etzaulkiak eta doako toalla zerbitzua. Estalkipeko igerilekua. 
Gehigarri bat ordainduz gero, sauna, bainu turkiarra, fitness zentroa, 
masaje zerbitzua, gorputzeko tratamenduak eta ile-apaindegia.  20. 
solairuan, kafetegia pianoarekin (zuzeneko musika) eta 21. solairuan, 

jatetxea, hiriko ikuspegi panoramikoekin. Gainera, taberna eta buffet 
jatetxe bat, mediterranear platerekin eta afari tematikoekin (astean 
behin).

• 7 gau gela estandar balkoidunean, mantenu osoa (edaririk gabe).

Oharrak: 

• Eguberriko eta Gabon Zaharreko galak nahitaezkoak: Kontsultatu.
• Kontsultatu aurrekontua egonaldia beste data batzuetan egiteko: 

2021/09/15etik 2021/05/31ra.
• Asegurua ez dago barne.

8 egun / 7 gau

Benidorm

361€  338€ LK

2021/01/02 - 2021/02/28

Prezioa pertsonako eta egonaldiko

7x

Prezioaren barnean daude



20

Agua Azul **** Hotela
Emilio Ortuño bidea, 7

Kokapena: LLevant hondartzatik 400 metrora, hotelak kokaleku ezin 
hobea du Benidorm erdi-erdian eta, aldi berean, alde zaharretik gertu dago.

Logelak: Logela handi eta argitsuak, leku ezin hobea gorputzari eta 
buruari atseden emateko. Gela guztiek ekipamendu modernoak 
dituzte: satelite bidezko telebista, zuzeneko telefonoa, wifia, 
hozkailua, kettle eta bainugela osoa dutxarekin. Gela bakoitzak bere 
terraza du eta, bertatik, L’Aigüera parkeko bista zoragarriez disfruta 
daiteke. Igerilekura begira dauden logelak ere baditu.

Instalazioak: Ohiko zerbitzuen artetik, kanpoko igerilekua eta 
solarium - terraza azpimarratu daitezke. Lehenak lorategi eremua 
du inguruan, parte batean, eta bigarrena ezin hobea da erlaxatzeko 
edo freskagarri bat hartzeko gure udako tabernan. Barruan egongela 
taberna bat du, 300 pertsonarentzako edukiera duena, eta baita 
telebista aretoa ere.

• 7 gaueko egonaldia gela estandarrean eta mantenu osoan, ura eta 
ardoarekin otorduetan.

Oharrak:

• Eguberriko eta Gabon Zaharreko galak nahitaezkoak: Kontsultatu.
• Kontsultatu aurrekontua egonaldia beste data batzuetan egiteko: 

2020/09/01etik 2021/06/30ra.
• Asegurua ez dago barne.

8 egun / 7 gau

Benidorm

363€  343€ LK
11/01 – 12/21, 2021/01/02 – 2021/03/27
eta 2021/04/05 - 2021/04/30

Prezioa pertsonako eta egonaldiko

8 egun / 7 gau

Benidorm

232€  218€ LK

12/09 -12/23

Prezioa pertsonako eta egonaldiko

7x

Álamos **** Hotela
K/ Gerona, 7, Benidorm

Kokapena: 2016an berritua eta berrinauguratua. Aireportuko 
autobus geltokitik 100 metrora, Llevant-eko hondartzatik 150 
metrora eta hiri erditik 150 metrora

Logelak: Berokuntza, aire girotua, bainugela dutxarekin eta ile-
lehorgailuarekin, satelitezko TB, telefonoa, WiFi, hozkailua eta kutxa 
gotorra. 

Instalazioak: Buffet jatetxea, bilera aretoa, aparkalekua bezeroentzat, 
kanpoko 2 igerileku solarium handi batekin, WiFi doan hotel osoan 
eta animazio programa.

• 7 gaueko egonaldia gela estandarrean eta mantenu osoan, bazkarie-
tako ura/ardoa/freskagarriak/garagardoa barne.

Oharrak:

•  Eguberriko eta Gabon Zaharreko galak nahitaezkoak:   Kontsultatu.
• Kontsultatu aurrekontua egonaldia beste data batzuetan egiteko: 

2018/11/01etik 2019/05/31ra.
• Asegurua ez dago barne.

Prezioaren barnean daude Prezioaren barnean daude

7x
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Benidorm Plaza **** Hotela
Emilio Ortuño hiribidea, 18, Benidorm 

Kokapena: Hiriaren erdigunean, jatetxe, taberna, saltoki eta aisia gune 
ugariren ondoan. Gainera, dibertsio aukerak areagotzeko, Llevant, 
Ponent eta Mal Pas hondartzak hoteletik metro gutxira daude.

Logela Estandarrak: Logelak terrazarekin, estilo modernoan 
dekoratuta. Aire egokitua, satelite bidezko TFT telebista, wifia, 
gela zerbitzua eta kutxa gotorra dituzte. Bainugela guztiz hornitua, 
ile-lehorgailuarekin. Gela estandarrek 0,90 x 1,90 m-ko 2 ohe edo 
1,35 x 1,90 m-ko ohe bikoitz 1 izan ditzakete. Gelan 3 pertsonak 
sartu behar badute, 0,90 x 1,90 m-ko ohe gehigarri bat jarriko da. 
Kutxa gotorra aukeran.

Instalazioak: Hotelak hainbat zerbitzu eskaintzen ditu, hala nola 
igerileku girotua azarotik apirilera edo jolas eremua ping-pongarekin. 
Azken honetan, animatzaile batek hainbat txapelketa, norgehiagoka 
eta jolas jarduera antolatzen ditu, eta, osagarri gisa, jolas areto bat 
dago, non hainbat jarduera egin daitezkeen (xakea, dominoa, karta 
jokoak eta billarra). Jolas aretoan satelite bidezko telebista dago. 
Taberna du, igerilekuko terrazan ere zerbitzua ematen dutena, eta 
buffet jatetxe bat, kalitate goreneko produktuekin.

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pen-
sión completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas:  

• Eguberriko eta Gabon Zaharreko galak nahitaezkoak: Kontsultatu.
• Kontsultatu aurrekontua egonaldia beste data batzuetan egite-

ko: 2020/11/01etik 2021/05/31era.
• Asegurua ez dago barne.

8 egun / 7 gau

Benidorm

308€  289€ LK 

11/15 - 12/23

Prezioa pertsonako eta egonaldiko

7x

Prezioaren barnean daude
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Best Marítim **** Hotela
Diputación etorbidea, 172-174. Cambrils

Kokapena: Best Marítim hotela % 100 berritu zen 2017an, eta 
Vilafortuny etxebizitza eremuan dago, Cambrilsen. Sant Pere 
hondartzako eta itsas pasealekuko lehen lerroan dago. Eguzkiaz 
eta uretako kirolez goza daiteke ia urte osoan bertako klima onari 
esker. Norako ezin hobea da Cambrilseko hondartzak, Tarragona 
hiriko erromatar hondakinak eta Salou edo Cambrils bezalako hiri 
txikien xarma ezagutzeko.

Logelak: Kontratatutako logelek queen size tamainako bi ohe edo 
0,90 tamainako bi ohe + 0,90 tamainako sofa-ohea izan dezakete, 
baita hauek ere: terraza, bainugela (ile lehorgailuarekin), zuzeneko 
telefonoa, satelite bidezko 40”-ko led telebista, minibarra, aire 
girotua, doako kutxa gotorra, bainugelan led ispilua areagotzearekin, 
eta segurtasuneko presentziako itxitura elektronikoa.

Instalazioak: Snack taberna, helduentzako eta haurrentzako kanpoko 
igerilekua, minikluba 5-11 urteko haurrentzat, igerileku girotua ur 
txorrota desberdinekin, sauna, jacuzzia, turkiar bainua eta masajeak 
hartzeko aukera. Kafetegia, solarium terraza handia hamakekin, chill-
out taberna, balitar oheak (ordainduta), Sky taberna helduentzat 
soilik (solarium terraza teilatuan jacuzziarekin, balitar oheekin eta 
ikuspegi bikainekin), helduentzako eta haurrentzako eguneko eta 
gaueko animazioa, wifia doan hotel osoan, buffet jatetxea “ageriko 
sukaldearekin”, mendebaldar woka, eta pasta eta pizzarentzako leku 
berezia. Afaltzeko janzkera formala izan behar da (galtza luzeak). 
Gimnasioa doan soilik helduentzat, jolas aretoa, taberna igerilekuan 
eta ekipajeak gordetzeko lekua.

8 egun / 7 gau

Cambrils

Irteerak:
07/08, 09/26 Bermatuta,
eta 10/03

Prezioa pertsonako eta egonaldiko

7x
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Prezioaren barnean daude

• Joan-etorria autobusez hotela eta Bilbo, Do-
nostia, Vitoria-Gasteiz, Iruña, Logroño eta 
Tutera artean.

• Gidari laguntzailea bidean.
• 7 gaueko egonaldia Best Maritim 4* hotelean 

mantenu osoan (ura/ardoa barne otorduetan).
• Bazkari estra iristeko egunean.
• Bidaian laguntzeko asegurua, ezeztatze gas-

tuen estaldurarekin.

Ez dago prezioaren barnean

• Kataluniako tasa turistikoa (hotelean or-
daindu behar da zuzenean).

Oharra: 07/08 eta 10/3 irteeratarako 25 pert-
sonako taldea osatu beharko da, gutxienez

Irteera 07/08 
8 egun / 7 gau

785€ 738€ LK
Batentzako gehigarria: 265€ 249 € LK

Irteera 09/26 Bermatuta
8 egun / 7 gau

475€ 447€ LK
Batentzako gehigarria: 140€ 132 €LK

Irteera 10/03 
8 egun / 7 gau

425€ 400€ LK
Batentzako gehigarria: 140€ 132 €LK

Aurreikusitako irteera ordutegiak:

• Bilbo: 05:30 hrs   
• Donosti: 06:15 hrs
• Vitoria - Gasteiz: 06.30 hrs  

• Iruña: 07:45 hrs
• Logroño: 07:45 hrs  
• Tutera: 09:00 hrs

Ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira. Dokumentazioa jasotzean berrestea.
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Acuazul **** Hotela eta Aparthotela.  
Papa Luna Etorbidea, 47. Peñíscola

Kokapena: Hondarrezko hondartzaren lehen lerroan dago, eta 
hirigunetik kilometro batera. Hotela Aparthotelaren ondoan dago, 
hondartzatik eta itsas pasealekutik metro gutxira. Erabat birmoldatu 
zen 2013an, eta Castellongo kostaldeko 4 izarreko aparthotel 
bakarra da Bikaintasun Turistikoko Q ziurtagiria duena (Espainiako 
Kalitate Turistikoko Institutuak emana).

Logelak: Junior suite motako 157 apartamentu ditu, 2/4 
pertsonarentzako edukierarekin, eta honako hauek dituzte: 
bierantzako logela, egongela birentzako sofa ohearekin, sukaldea, 
bainugela osoa ile lehorgailuarekin, komuna eta terraza. Apartamentu 
guztiek dute aire girotua eta berokuntza, telebista eta antena 
parabolikoa, mikrouhin labea, giro musika, telefonoa eta segurtasun 
kutxa. Hotelak 79 logela ditu 2/4 pertsonarentzat, King Size oheekin. 
Logela horietako 8 minusbaliatuentzako egokituta daude. Guztiek 
dute aire girotua eta berogailua, bainugela osoa ile lehorgailuarekin, 
telebista eta antena parabolikoa.

Instalazioak: Igogailu panoramikoa, harrera, irakurketa aretoa, 
kafetegia eta buffet erako jatetxea ageriko sukaldaritza izeneko 
sukaldaritza motarekin, klimatizazioa, prentsa denda, txanpon 
trukea, eskuoihal zerbitzua, ping-pong mahaia, garbitegi zerbitzua 
eta animazio programa. Terraza zabala txosna-barbakoarekin. (Ekaina 
amaieratik iraila hasiera arte. Kontsultatu.) Wifia apartohel osoan. 
Bizikleten alokairua. Doako sarbidea ur-miniparkera, 06/01etik 
09/30era.

Peñíscola

Irteerak:
05/22, 05/31, 09/20 Bermatutak
eta 09/27 

Prezioa pertsonako eta egonaldiko

9
x7
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• Joan-etorria autobusez hotela eta Bilbo, 
Donostia, Vitoria-Gasteiz, Iruña, Logroño 
eta Tutera artean.

• Gidari laguntzailea bidean.
• Sarrera eta irteera hotelean bazkariarekin.
• 7 edo 9 gaueko egonaldia mantenu osoan, 

ura/ardoa barne otosrduetan
• Ongi Etorri koktela.
• Bezeroei gelan edo apartamentuan emango 

zaie ostatu, establezimenduak une horretan 
eskain dezakeenaren arabera.

• Bidaian laguntzeko asegurua, ezeztatze 
gastuen estaldurarekin

Oharra: 09/27 irteetararako 25 pertsonako 
taldea osatu beharko da, gutxienez

Irteera 05/22 Bermatuta
10 egun / 9 gau

490€ 460€ LK
Batentzako gehigarria: 175€ 164 € LK

Irteera 05/31 Bermatuta
8 egun / 7 gau

465€ 437€ LK
Batentzako gehigarria: 140€ 130 €LK

Irteerak: 09/20 Bermatuta  
eta 09/27
8 egun / 7 gau

425€ 399€ LK
Batentzako gehigarria: 140€ 130 €LK

Aurreikusitako irteera ordutegiak:

• Bilbo: 05:30 hrs   
• Donosti: 06:15 hrs
• Vitoria - Gasteiz: 06.30 hrs  

• Iruña: 07:45 hrs
• Logroño: 07:45 hrs  
• Tutera: 09:00 hrs

Ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira. Dokumentazioa jasotzean berrestea.

Prezioaren barnean daude
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7x

Best Siroco*** Hotela
Carril Del Siroco, z/g Benalmádena   

Kokapena: Benalmádenako bizileku gunean dago, Málagako 
aireportutik bertatik bertara eta golf zelaietatik, kasinotik eta 
Tivoli World atrakzio parketik oso hurbil eta Kirol Portutik oso metro 
gutxira. Halaber, hondartzatik 250 metrora; hara iristeko lurpeko 
sarbidea igaro behar da.

Logelak: 2016/2017. urtean guztiz berritu zuten hotela, standard 
logelak eta itsasoari begira dauden goi mailako logelak ditu. Guztiek 
bainu osoa dute, ile-lehorgailuarekin. Satelite bidezko TB, telefonoa, 
berokuntza, aire girotua, wifia doan, kutxa gotorra eta hozkailua (goi 
mailako logeletan). Bi QueenSize ohe dituzten logelak dira (1,35 m); 
edo bi ohe (1,05 m) ez dituzte ohe gehigarriak onartzen.

Instalazioak: Jatetxea “ageriko sukaldaritza” duen buffet 
zerbitzuarekin, estatuko eta nazioarteko janariarekin. Kanpoko 
gunea lorategiduna, terraza solariuma, helduentzako 2 igerileku 
eta haurrentzako 1, eta snack-taberna udan. Hotelak ere wifi doakoa 
du, gimnasioa eta taberna-kafetegia… Hautazko zerbitzuak: sauna, 
turkiar bainua, souvenir denda eta ile-apaindegia. Hotelak ez ditu 
animaliak onartzen.

8 egun / 7 gau

Benalmádena

625€  589€ LK

Irteera: 10/10 Bermatuta

Prezioa pertsonako eta egonaldiko
Batentzako gehigarria: 170€ 160€ LK
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• Vueling-en hegaldi zuzenak: Bilbo – Malaga – Bilbo.
• Asistentzian joatean, Bilboko aireportuan.
• Joan-etorriko bidaia Malagako aireportutik 

hotelera, gidari laguntzailearekin.
• 7 gaueko egonaldia Best Siroco 4* hotelean, 

mantenu osoan, ura eta ardoa barne.
• Fakturatutako ekipajea: 23 kg-ra arteko 

maleta bat eta eskuko ekipaje bat.
• Aireportuko tasak barne, 22€.
• Asistentzia asegurua bidaian eta ezeztatze 

gastuen estaldura.

Prezioaren barnean daude
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Puerto Bahia & SPA *** Hotela  
Bakearen etorbidea 38, Valdelagrana hondartza. 11500 Puerto de Santa María, Cádiz

Kokapena: Valdelagrana hondartzako lehen lerroan dago, itsas 
pasealekuan bertan, eta denda, kafetegi eta jatetxe asko ditu 
inguruan. Puerto de Santa Maríako erdigunetik 5 minutura dago, 
eta Cádizetik eta Jerez de la Fronteratik 15 minutura. Kokapen ezin 
hobea du inguruneko eskaintza turistikoa ezagutzeko (hondartzak, 
monumentuak, natura, gastronomia, upategiak, uretako kirolak, 
gaueko aisialdia, etab.).

Logelak: 330 logela ditu, guztiz hornituta, terraza, bainugela osoa, 
berogailu/aire egokitua, telefonoa, edaritegia, kutxa gotorra, eta 32 
hazbeteko LCD pantaila lauko telebistarekin (satelite bidezkoa). Gela 
batzuk itsasora begira daude. Logela eta eremu komun guztietan 
abiadura handiko wifi konexioa dago, doan.

Instalazioak: Kanpoko igerilekua heldu eta haurrentzat, 24 orduko 
gimnasioa, haur parkea, min-golfa, SPA modernoa, bizikletak 
alokatzeko zerbitzua, 10.000 metro koadroko lorategia. Parking (€).

7x

8 egun / 7 gau

Cádiz, Puerto Santa María

495€ 466€ LK

Irteera: 09/29 Bermatuta

Prezioa pertsonako, gela bikoitzean,
Mantenu osoa
Batentzako gehigarria: 240€ 225€ LK
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• Zuzeneko hegaldia, joan-etorrikoa, Bilbo-
Jerez-Bilbo.

• Eroski Bidaiakeko langileen laguntza 
Bilboko aireportuan.

• Jerezeko aireportutik hotelera eta 
alderantziz eramatea, gidari baten 
laguntzarekin.

• 7 gaueko egonaldia Puerto Bahía 3* 
Hotelean mantenu osoan, ura eta 
ardoarekin otorduetan.

• Fakturatutako ekipajea: 23 kg-ra arteko 
maleta bat eta eskuko ekipaje 1.

• Aireportuko tasak (20 €).
• Bidaian laguntzeko asegurua, ezeztatze-

gastuen estaldurarekin.

Prezioaren barnean daude



30

2020 EKAINA
06/25  PARIS – BIARRITZ  10:00 hrs
06/28 PARÍS - BIARRITZ 19.30 hrs
Biarritzeko aireporturako joan-etorriko autobusa dago, Bilbotik, Gasteiztik, 
Donostiatik, Logroñotik eta Iruñetik.

875€  825€ LK
Oinarrizko prezioak pertsonako, birentzako logelan.

515€  487€ LK
Haurrak: 3 eta 11 urte arteko 1. eta 2. haurraren prezioa

4 egun / 3 gau

Disneyland® Paris

Disney’s Hotel Cheyenne® 
Yee-haa cowboy-a!
Jantzi zure botak, jarri txapela, eta igo zaldira.
Disney’s Hotel Cheyenne zain daukazu, Mendebalde Basatira joan-
etorri bat egiteko. Bihur zaitez cowboy, eta murgildu Mendebalde 
Urruneko herri bateko giro berdingabean.
Eta gainera, Toy Story logela berriak dauzkazu, guztiz eraberrituta.
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LePlan eskainitako produkuta
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• Joan-etorriko hegaldi zuzenak Bilbo edo Biarritz eta Paris artean, 
Air France konpainiaren linea erregularrean.

• Aireportuko tasak barne (Biarritz 55,88 € eta Bilbo 39,33 € 
pertsonako).

• Aireportura hurbiltzeko autobusa, irteera hegaldiaren arabera, 
iraileko irteeran izan ezik.

• Parisko aireportua - hotela - aireportua joan-etorriak.
• 3 gaueko egonaldia mantenu erdi estandarrean.
• 3 eguneko sarrerak parke tematikoetara.
•  Azken egunean, gosaria eta Parisera irteera. Parisen txango 

panoramikoa eta denbora librea aireportura joateko ordura arte.
• Bidaian laguntzeko asegurua, ezeztatze gastuen estaldurarekin.

Oharra: Bada guraso bakarreko gela hartzeko aukera: Heldu 1 + 1, 2 
edo 3 haur.

2020 IRAILA
09/03 BILBO – PARIS 07:10 hrs
09/06 PARIS – BILBO 20:45 hrs

885€    834€ LK
Oinarrizko prezioa pertsonako da, logela bikoitzean.  
(Mantenu osoaren gehigarria kontsultatu)

575€     542€ LK
Haurrak: 3 eta 11 urte arteko 1. eta 2. haurraren prezioa

Prezioaren barnean daude
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LePlan eskainitako produkuta

Disney’s Hotel Santa Fe® 
Ezagutu 66 errepidearen erosotasun oasi hau Mexiko Berrian inspiratutako 
hotel tematiko honetan. Disneyren ezaugarri den kalitatezko zerbitzua 
abegikorra eskaintzen da. Disney® parkeak oinez 20 minutura daude edo 
doako autobusez ere joan daiteke minutu gutxian. Gainera, magiaz gozatu 
ahal izango duzu Disney parkeen ordutegi ofiziala hasi baino lehen!

4 egun / 3 gau

Disneyland® Paris

3x
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Ibilbidea

1. eguna: Bilbo – Paris
Aireportuan elkartuko gara, Parisera doan hegaldia hartzeko. Iritsi, 
eta hotelera joango gara. Bazkaldu egingo dugu. Hiriaren ikustaldi 
panoramikoa, non hauek ikusiko ditugun: Notre Dame katedrala (Erdi 
Aroko artearen maisulana), auzo latinoa, Sorbona, Gizon Ospetsuen 
panteoia (Napoleonen mausoleoa dago bertan, besteak beste), 
Luxemburgeko jauregia eta lorategiak, Eiffel dorrea (igoerarik gabe), 
Concorde plaza, Etoile plaza Garaipearen Arkuarekin, Vendome plaza, 
Garnier opera... Afaldu eta ostatu hartuko dugu.

2. eguna. Paris
Gosaria. Eguna libre Paris hiri ederraz gozatzeko. Afaldu eta ostatu 
hartuko dugu.

3. eguna.- Paris - Tours - Nantes
Gosaria, eta irteera, Tourserantz. Bazkaria eta Toursen bisitaldi 
panoramikoa, artearen eta historiaren hiria. Erromatar hiri zahar 
bat da eta erromesentzako gunea Erdi Aroko kaleekin, Plumereau 
plazarekin, Karlomagno dorrearekin eta San Martin basilikarekin, 
besteak beste. Jarraian, Nantesera joango gara. Iritsi, afaria eta 
ostatua

4. eguna. Nantes - Rocherfort - Josselin – St. Malo
Gosaria eta Rocherforterako irteera, Frantziako herri politenetako 
bat bezala katalogatua. Astialdia, galtzada harrizko kaleetatik 
paseatzea plazer bat izango da. Josselinera jarraipena eta bazkaldu. 

Josselin herri txikia da, eta basoz, Erdi Aroko kalez eta gaztelu 
batez inguratuta dago. Erdi Aroko erdigunetik paseatuko dugu, 
plaza ederrak ditu egurrezko habeen etxe tipikoekin. St Malorantz 
jarraitzea, astialdia Sant Malon. Afaldu eta ostatu hartuko dugu.

5. eguna. St. Malo - Mont St. Michel - Dinan – St. Malo
Gosaria eta irteera Mont Saint Michelen. XII. mendeko abadia gotiko 
ederra bisitatuko dugu, Arkanjeluaren arrokaren gainean eraikia; 
Frantzian gehien bisitatutako lekuetako bat da. Granitoz eraikita 
egoteari esker, bikingoen eta ingelesen erasoei eta 100 urteko 
gerrari egin zien aurre. Bazkaldu egingo dugu. Dinan hirirako irteera 
eta bisita panoramikoa. Bisitaren ondoren Saint Malora itzuliko gara. 
Iritsi, afaria eta ostatua.

6. eguna. St. Malo - Lehorreratzearen hondartzak - Honfleur
Gosaldu eta txango bat egingo dugu 1944ko ekainaren 6an 
Normandiako hondartzetan aliatuak lehorreratu ziren gunera. 
“Overlod operazioa” delakoari hasiera eman zioten, eta, ondorioz, II. 
Mundu Gerran Frantzia askatu zuten. Hasteko, Point du Hoc bisitatuko 
dugu. Han egon ziren Alemaniako bateria beldurgarriak, hurbileko 
hondartzetan lehorreratzeko mehatxu handia. Eremu horretan, 
lehorreratzearen benetako giroa biziko dugu, itsaslabarren alboan 
bunkerrak eta bonben kraterrak ikusiko baititugu. Hurrengo geldialdia 
Omaha Beach hondartzan egingo dugu, E eguneko bost hondartza 
ospetsu eta hartzeko zailenetako batean. Leku hau askotan hilezkortu 
da zineman, bere adibideetako bat “Salvad al soldado Ryan” filma 
delarik. Ondoren, Normandiako amerikarren hilerria ezagutuko dugu; 

7x

8 egun / 7 gau

Paris, Normandia eta Bretainia

1.495€  1.410€ LK

Irteera: 08/22 Bermatuta

Prezioa pertsonako eta egonaldiko
Batentzako gehigarria: 360€ 338€ LK

Mont St. Michel
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• Joan-etorriko hegaldi zuzenak, linea 
erregularrean, Bilbotik.

• Gidari laguntzailea bidaia osoan zehar 
Bilbotik bertatik.

• Aireportua – hotela – aireportua bidaiak.
• Garraioa autobus esklusiboan taldearentzat 

egonaldi osoan.
• 7 gau ostatua 3*/4* hoteletan, birentzako 

logelan.
• Mantenu osoa; guztira 13 otordu, ura/ardoa 

barne.
• Barnean dauden bisitak: Panoramika, 

Paris, Tours, Dinan eta Rouenen gida lokala 
batekin , St. Michel, sarrerarekin, eta 
lehorreratze museorako sarrerak

• Aireportu eta erregai tasak barnean: 105 € 
(igortzeko unean berretsi behar dira).

• Bidaian laguntzeko asegurua, ezeztatze 
gastuen estaldurarekin. 
 
 

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
Paris: H. Ibis Styles Paris Mairie de 
Montreuil 3*
Nantes: H. Ibis Syles Centre Place Royale 3*
Saint Malo: H. De Univers 3*
Honfleur: H. Mercure Honfleur 4* (Gela 
guztiek ezkon-ohea dute).

Agentzia antolatzailea: CICMA 633 - M

han daude borrokan hildako 9.000 soldadu 
iparramerikar baino gehiagoren hilobiak. 
Bazkaldu ondoren, eta ibilbide interesgarri 
baten laburpen gisa, Arromancheseko 
Lehorreratzearen Museoa bisitatuko dugu. 
Honfleurrerantz jarraituko dugu. Afaria eta 
gaua hotelean. 

7. eguna. Honfleur - Rouen - París
Gosaldu eta goiz erdian Rouen aldera 
abiatuko gara. Normandiako hiriburu 
historikoaren bisitaldi panoramikoa egingo 
dugu, eta erdigune historikoa bisitatuko dugu. 
Bertan dago Artzapezpikuaren jauregia. Edo, 
Notre Dame katedral ospetsua ikusiko dugu, 
besteak beste. Bazkaldu eta Paris aldera 
jarraituko dugu. Afaria eta gaua hotelean.

8. eguna. Paris – Bilbo
Gosaldu eta denbora librea Parisen azken 
erosketak egiteko. Adostutako orduan, 
aireportura joan eta Bilbora itzulera. Iritsi, 
eta amaitutzat joko dugu bidaia.

Prezioaren barnean daude
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11x

12 egun / 11 gau

Balkanetako altxorrak
Bulgaria, Macedonia eta Meteora

2.275€  2.145€ LK

Irteera: 09/04 Bermatuta

Prezioa pertsonako eta egonaldiko
Batentzako gehigarria: 145€ 136€

Dokumentazioa
NANa beharrezkoa da, baina gomendatzen dugu pasaportea 
eramatea, herrialdera sartzen garenetik 6 hilabeteko balioa 
izango duena; hartara, aireportuko polizia kontrola arinduko da.

Osasun eskakizunak
Ez dago nahitaezko txertorik.

Ordutegi aldea
Bulgariak eta Greziak ordubete gehiago dute Espainiarekiko.

Txanpona
Bulgariako txanpon ofiziala LEVa (BGN) da, eta pluralean 
Leva esaten zaio. Mazedoniako Errepublikako txanpon 
ofiziala mazedoniar dinarra da (MKD). Greziako txanpon 
ofiziala euroa da. Bidaia hau egiteko, euroak eramatea eta 
herrialdean bertan aldatzea gomendatzen dugu.

Hizkuntza
Bulgariera hizkuntz indoeuroparra da, hizkuntza eslaviarren 
hegoaldeko adarrekoa. Alfabeto zirilikoen karakterez 
idazten da. Bulgariera Bulgariako hizkuntza ofiziala da; 
herrialdean gehien hitz egiten den atzerriko hizkuntza 
errusiera da, eta ingelesa da atzerriko bigarren hizkuntza 
erabiliena.  Mazedonian, berriz, mazedoniera da Ipar 
Mazedoniako hizkuntza ofiziala, eta izaera ofiziala du ere 
Albaniako Korçë barrutian. Grezian, greziera modernoa da 
hizkuntza ofiziala, eta horrez gain, hizkuntza gutxitu ugari 
daude. Ingeles maila izugarri handia da Grezian, eta horrek 
herrialdetik bidaiatzea errazten du.

Elektrizitatea
Bulgarian, Mazedonian eta Grezian korronte elektrikoa 230 
voltekoa da. Entxufeak F motako larako biribilekoak dira; 
hortaz, ez da egokigailurik behar.

Klima
Bulgariako eta Mazedoniako klima funtsean kontinentala da; 
neguak gogorrak izaten dira, eta udak, berriz, lehorrak eta 
beroak. Urteko tenperaturei dagokienez, neguko minimoak 
zero azpitik 10 eta 15 gradu artekoak dira, eta udak beroak 
dira, tenperatura 40 gradura ere iristen delarik. Greziako 
klima mediterraneoa da kostaldean eta uharteetan. Neguak 
suabeak eta euritsuak izaten dira, eta udak, berriz, bero eta 
eguzkitsuak. Iparraldeko hirietan, Epirus-eko, Mazedonia-
ko eta Tessaly-ko barrualdeko eremuetan, klima apur bat 
kontinentala da, eta neguak aski hotzak izaten dira.

Eskupekoak
Ez dira nahitaezkoak, baina ongietorriak beti.

Arropa
Arropa erosoa, trekkingeko zapatilak, kapela, eguzkiko 
betaurrekoak eta zira ezinbestekoak dira udarako. Gauez, 
sasoi arteko arropa eramatea gomendatzen da. Neguak 
oso hotzak izan daitezke, eta sasoi horretarako arropa 
beroa eraman behar da. Bai gizonei bai emakumeei arropa 
«kontserbadorea» janztea gomendatzen zaie meskitetara 
sartzeko.

Sofía

Bulgaria

Serbia
Kosovo

Grecia

Albania

Monasterio de Rila

Melnik

MeteoraSalónica

Unidad 
periférica

de Pella

Bitola

Ohrid

Skopie

Rep. Macedonia
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Ibilbidea

1. eguna. Bilbo - Sofia
Aurkezpena aireportuan bertan. Bilbotik, Munichetik igarota, Sofiara 
doan hegaldia hartuko dugu, Eroski Bidaiakeko laguntzailea hasieratik 
bertan dagoela.  Iritsi, hotelera joan, afaldu, eta gaua bertan igaro.

2. eguna. Sofia
Gosaria. Goizean, bisita gidatua, Bulgariako hiriburutik. Egun osoa 
igaroko dugu Sofian, 3.000 urtetik gorako historia duen hiri bat. 
Bertan, alde zaharreko harresi erromatarrekin batera, bizantziar 
eliza ederrak eta turkiar meskitak ditugu ikusgai, arkitektura 
sozialistak utzitako lorratzean kokatuak. Alexander Nevsky-ren 
katedral ortodoxoa bisitatuko dugu, Balkanetako handiena, eta 
San Nikolas eliza txiki eta xarmantaren kontrasteak harrituko 
gaitu, XVIII. mendeaz gero hirian bizi den errusiar komunitatearen 
bihotzean. Amaitzeko, Arkeologia Museo izugarri aberatsa 
bisitatuko dugu, non bulgariar artearen obra onenak gordetzen 
baitira. Bazkaria bertako jatetxe batean, prezioaren barnean. 
Arratsaldea libre. Afaria bezeroaren kontura, eta ostatua.

3. eguna: Sofia - Skopje
Gosaria. Goizean goiz Mazedoniarantz abiatuko gara, eta baso 
ingurune menditsu baten barrena Skopjera iritsiko gara. Hiriko bisita 
hasteko, Kalkutako Santa Teresaren museo etxea bisitatuko dugu. 
Mazedoniako jatetxe tipiko batean bazkaldu ondoren, hiri txiki eta 
eder hau ezagutzen jarraituko dugu, non gaur egungo arkitektura 
eta alde zaharreko estiloa uztartzen diren. Hotelean ostatua hartu, 
eta atseden hartu ondoren, turkiar auzo zaharreko jatetxe batean 
afalduko dugu, hiriaren gainean dagoen gotorlekuaren oinetan. Gaua 
hotelean.

4. eguna. Skopje - Tetovo - Orhid
Gosaldu eta Orhidera abiatuko gara; bidaian, geldialdi bat egingo 
dugu Balkanetako turkiar ondarearen aztarna ederrenetako bat 
ikusteko: Tetovo-ko meskita margotua. Mendi eta baso amaigabeen 
barrena doan errepide on batetik, San Juan Bigorski-ra iritsiko 
gara, herrialdeko monasterio nagusia. Bazkaria, bertako jatetxe 

batean. Jarraian, Orhid aldera joango gara, izen bereko aintziraren 
ertzean kokatutako hiria eta mundu eslaviar balkanikoaren hiriburu 
kulturala. Lehenengo unibertsitate eslaviarraren egoitza izan zen, 
XIV. mendean, eta haren harresietan, 4.000 urtetik gorako historia 
gordetzen da. Iritsi, gelak banatu, eta ostatua hartuko dugu. 

5. eguna. Orhid - SV Naum - Bitola
Gosaria. Goizean, bisita gidatua oinez Orhiden. UNESCOk 
Gizadiaren Ondare izendatuta, Europako historiaren giza 
asentamenduen estratu gehien dituen hirietako bat da. Alde 
zaharra bisitatuko dugu, eta bertan, XI. mendeko Santa 
Sofia eliza, garai helenistikoaren antzoki zaharra, eta San 
Klementeren unibertsitate zaharraren hondakinak ikusiko ditugu. 
Samuel Tsarraren gotorlekura igoko gara, hiriaren ikuspegi 
osoaz gozatzeko, eta handik jaisten hasita, Orhideko lekurik 
fotogenikoetako bat bisitatuko dugu: San Juan Kaneo-ren eliza. 
Gero, txango bat egingo dugu itsasontzian Ohrid aintziratik, 
ontziraleku bateraino eta hiriaren erdialdean kokatutako bertako 
jatetxe batean bazkalduko dugu. Autobusa hartu, eta aintzira 
inguratuko dugu, San Naum monasteriora joateko. Pasaia oso 
ederreko ingurune batean kokatutako monasterio ezaguna 
bisitatuko dugu. Eguna amaitzeko, ibilaldi bat egingo dugu 
Biosferaren Erreserba izendatutako Pelister mendigunearen 
oinetan. Bitolan dagoen hotelerantz abiatuko gara; bertako jatetxe 
batean afaldu, eta ostatua hartuko dugu.

6. eguna. Bitola
Gosaldu, eta egun erdiko txangoa egingo dugu. Goizean, ibilaldi 
bat egingo dugu oinez hiriaren erdialdetik, eta Bitolako «Charshia» 
ekialdeko azoka bisita entretenigarriaren ondoren, Heraclea Licenstis 
hirira abiatuko gara. Heracles heroi greziarraren omenez jarri zitzaion 
izena hiriari. Erromatar inperioak konkistatutako hiri horretatik 
Balkanak zeharkatzen zituen galtzada erromatar nagusia pasatzen 
zen.  Erromatarren garaiko aztarna ugari ikusteko aukera izango dugu, 
eta bertako mosaikoak bereziki ederrak dira. Bitolara itzuli, bazkaldu, 

Ohrideko Jovan Kaneo eliza 
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eta arratsaldea libre izango dugu atseden hartu, eta hiriko giroaz 
gozatzeko. Gaua hotelean.

7. eguna Bitola - Edessa - Pella - Meteora
Gosaldu, eta txango bat egingo dugu, Alexandro Handiaren pausoei 
jarraituta. Goizean goiz jaikiko gara, Greziarantz abiatzeko. Edessa 
bisitatuko dugu, uraren hiri gisa ezagutzen dena. Mazedoniako 
Erreinuaren greziar polis historiko eta eder honen barruan, ur jauzi 
mitikoak ikusteko aukera izango dugu. Jarraian, Pellla-rantz aterako 
gara, Alexandroren inperioaren hiriburua, eta han, greziar jatetxe 
tipiko batean bazkalduko dugu. Ibilbideari ekingo diogu berriro 
munduko leku magikoenetako batera iristeko: Meteora, leku berezi 
bat, non naturaren edertasunak eta giza espiritualtasunak bat egiten 
duten. Mendi isolatuen tontorretan, amildegiaren ertzean eraikitako 
monasterio ortodoxoak ikusiko ditugu. Afaria eta ostatua hotelean.

8. eguna. Meteora
Gosaria. Eguna Meteorako monasterioak ezagutzen igaroko dugu, 
bere kultura kontserbatzeko herri baten fedez eta erabakimenez 
egindako obra bat, sakrifizio handiz egindakoa. Meteora Greziako 
espiritualtasunaren ikurra da, Athos mendiarekin batera, eta 
mundu ortodoxoaren lekurik garrantzitsuenetako bat. Arroken 
gainean eraikita, monasterioak erabat isolatuta daude kanpoko 
mundutik. Monasterioek arpilatze saialdi etengabeen aurrean 
eusteko ahalmena izan zuten. Errepide bati eta amildegien gainetik 

eraikitako zubiei esker, gaur egungo bisitariak oinez irits daitezke.  
Bisita eta leku ahaztezina, oroimenean betirako gordeko duguna. 
Piknik erako bazkaria barne. Arratsaldea libre, paisaia ikusgarrian 
barrena paseatzeko. Gaua hotelean.

9. eguna. Meteora - Mazedonia Greziarra - Tesalonika
Gosaldu, eta egun osoko txangoa egingo dugu. Alexandro Handiaren 
pausoei jarraituko diegu, Mazedonia Greziarrean barrena. Goizean goiz 
jaiki, eta Olinpo mendiaren oinetarantz abiatuko gara. Mediterraneotik 
abiatuta harresi baten modura zutitzen den mendigune hori zeharkatuko 
dugu.  Mendiaren oinetan, Akrogiali-n, arraina ematen duen jatetxe 
tipiko batean bazkalduko dugu, eta nahi dutenek mediterraneoan bainu 
eder bat hartzeko aukera izango dute, Olinpoko Jainkoen begiradapean. 
Bideari ekingo diogu berriro Tesalonikara joateko, Greziako bigarren 
hiri garrantzitsuena eta Mazedonia Greziarraren hiriburua. Bizantziar 
Inperioaren bigarren hiria, Konstantinopla bezain ederra omen zen. 
Eraiki, suntsitu, arpilatu, eta berpiztutako hiri honek ondare paregabea 
dauka, antzinakoa bezain oparoa. Bazkaldu ondoren abiatuko gara 
Tesalonikara, eta bertara iritsi ondoren, ibilbide panoramiko bat egingo 
dugu hiriko gune enblematikoak ezagutzeko. Hotelera joan, eta ostatua 
hartuko dugu.

10. eguna. Tesalonika - Rozhen-eko Monasterioa - Melnik
Gosaria. Goizean, Tesalonikako monumentu nagusiak ezagutzen 
jarraituko dugu. Denbora librea izango dugu bazkaltzeko, norberaren 

Meteorako monasterio harritsuak
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• Hegaldiak Lufthansa-ko linea erregularrean 
Bilbotik Sofiara, Munichetik igarota bi 
kasuetan.

• Gidari bat izango dugu bidaia osoan, 
Bilbotik ateratzen garenetik itzuli arte.

• Aireportua – hotela – aireportua joan-
etorriak.

• Talde txikia, gehienez 21 bidaiari..
• Egonaldiak aurreikusitako hoteletan, 

programaren araberako erregimenean: 11 
gosari, 7 bazkari (horietako bat piknik) eta 
6 afari

• Monumentuetarako sarrerak hiri hauetan: 
Sofia, Skopje, Tetovo, Sj Bigorski, Orhid, 
Bitola, Meteora, Pella, Tesalonika eta Rila.

• Tokian tokiko gidariak Sofian, Skopjen, 
Meteoran eta Tesalonikan

• Eskupekoak barne.
• Aireportu eta erregai tasak prezioaren 

barruan: 115 €, berretsi egin behar dira 
txartelak igortzeko garaian.

• Bidaiako laguntza asegurua, ezeztatze 
gastuen estaldura barne hartuta. 
Kontsultatu baldintzak.

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
Sofia: H. Rosslyn Central Park 4* 
Skopje: H. Ibis Skopje 4*
Orhid: H. Aleksandrija 4*
Bitola: H. Treff 4*
Meteora: H. Kosta Famissi 4*
Tesalónica:  H. Mediterranean Palace 5* 
Melnik: H. Melnik 3*

Agentzia antolatzailea: CIE 618 Viajes Eroski

kontura. Jarraian, Mediterraneoko kostaldetik 
urrunduko gara, iparraldeko norabidea hartu, 
eta Bulgariara itzultzeko. Melnik hirirantz 
abiatuko gara, bulgariar ardoaren hiriburua; 
izan ere, herrialdeko ardoak bikainak 
bezain ezezagunak dira; alabaina, Bako eta 
Dionisioren edabea ez da izango hara joateko 
arrazoi bakarra. Melnik paisaia zoragarri 
batean kokatzen da, Pyrin mendi tontorren 
oinetan. Bazkaria egingo dugu, bertako 
jatetxe batean. Hango kaleetatik barrena 
paseatu, eta leku xarmagarri honen historia 
ezagutzeko aukera izango dugu. Amaitzeko, 
Rhozen-eko monasterioa bisitatuko dugu, 
harribitxi arkitektoniko bat, talaia batetik 
lautadari begira dagoena. Afaria bertako 
jatetxe batean, eta ostatua.

11. eguna: Melnik - Rila-ko Monasterioa - Sofia. 
Gosaldu eta Rilarantz abiatuko gara, 
Bulgariako monasterio garrantzitsuena eta 
ospetsuena. Rilako monasterioa bisitatuko 
dugu. Gizateriaren Kultur Ondare izendatu 
zuen UNESCOk. Ivan Rilski-k sortu zuen X. 
mendean, eta kultura eta literatura gune 

nagusia izan zen, Erdi Aroan. Haren barruan 
ikusgai ditugu, besteak beste, horma irudiak, 
xilografiak, antzinako armak, txanponak, 
liburuak, pergaminoan egindako bibliak, eta 
ikonoak. Bazkaria bertako jatetxe batean, 
prezioaren barnean. Bisita amaitzeko, Ivan 
Rilski-k lehen monasterioa egiteko baliatu 
zuen kobazuloa ezagutuko dugu, eta paper 
batean, bulgariarrek ohituraz egiten duten 
moduan, gure gurariak idatzizko dizkiogu 
santuari. Ondoren, bidaiatzen jarraituko dugu 
Sofia aldera. Hotelera joan, eta gero bertako 
jatetxe batean afalduko dugu. Gaua hotelean. 

12. eguna. Sofia - Bilbo 
Gosaldu, eta adierazitako orduan, aireportura 
joango gara Bilborako itzulerako hegaldia 
hartzera. Iritsi, eta bidaiaren amaiera.

Prezioaren barnean daude
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Ibilbidea

1. eguna: Bilbao - Atenas
Aireportuan elkartuko gara adierazitako orduan, eta fakturazio 
nahiz ontziratze izapideak egingo ditugu. Ondoren, Atenaseranzko 
hegaldia hartuko dugu, Europako hiriren batetik igaroko dena. Iritsi, 
eta hotelera joango gara. Afaldu eta ostatu hartuko dugu.

2. eguna. Atenas 
Gosaldu eta bisita gidatua egingo dugu hiriko alde zaharrean, eta 
Akropoli ezaguna bisitatuko dugu, Atenasen ikurra. Akropoli barruan, 
Grezia klasikoko monumentu ezagunenetako asko ikusi ahal izango 
ditugu, Partenoia, Erekteion tenplua, Atena Nikeren tenplua eta 
propileoak. Bazkaldu egingo dugu. Arratsaldean, Akropoliko Museoa 
bisitatuko dugu. Hotelera itzuli, afaldu eta ostatu hartuko dugu.

3. eguna. Atenas - Delfos - Kalambaka
Gosaldu. Delfoserako irteera, Delfosko Orakuluko esparru 
arkeologikoa bisitatzeko, Parnaso mendiaren magalean. Barruti 
sakratu handi bat izan zen, nagusiki Apolo jainkoari eskainia, 
edertasunaren eta musikaren jainkoa. Bazkaria. Kalambaka aldera 
jarraitu. Hotelera joan, afaldu eta ostatu hartuko dugu.

Día 4. Kalambaka - Meteora - Termopilas - Atenas 
Gosaria. Meteorako Monasterioetara bisita; guk horietako bi 
bisitatuko ditugu, non Europako txokorik apartenetako batez 
gozatu ahal izango dugun. Bisita, bazkaria eta Atenasera itzultzean, 

Termopilatik igaroko gara, Leonidasko errege espartarraren orakulua 
bidean ikusiz. Bazkaria eta ondoren, hotelera joango gara. Afaria eta 
ostatua.

5. eguna. Atenas - Santorini
Gosaria. Adierazitako orduan portura lekualdatzea, Santorinirantz 
ferry azkarrean ontziratzeko. Iristea eta lehorreratzea. Bazkaria eta 
ondoren, hotelera joango gara. Afaldu eta ostatu hartuko dugu.

Día 6. Santorini
Gosaria. Uhartearen iparraldean dagoen Oia herri ederrarekin 
uhartea bisitatuko dugu; bidean, Calderaren ikuspegi harrigarriak 
izango ditugu, 3.000 urte baino gehiagoko sumendi kraterra. Fira 
ere bisitatuko dugu, Santoriniko hiriburua, itsaslabar baten ertzean. 
Bazkaria txangoan zehar. Itzuli hotela eta denbora librea. Afaria eta 
gaua hotelean.

7. eguna. Santorini - Atenas
Gosaria. Joango gara hotelera. Bazkaria bezeroaren kontura eta 
arratsaldearen gainerakoa libre. Afaldu eta ostatu hartuko dugu.

8. eguna. Atenas - Bilbao
Gosaria eta adierazitako orduan, aireportura joango gara, itzulerako 
hegaldia hartzera. Iritsi, eta amaitutzat joko dugu bidaia.

 

7x

8 egun / 7 gau

Greziako mirariak 

2.045€  1.930€ LK

Irteera: 09/19

Prezioa pertsonako eta egonaldiko
Batentzako gehigarria: 640€ 602€ LK

Atenasko Akropolia
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• Joan-etorriko hegaldiak linea 
erregularrean Bilbotik, Europako hiri 
batetik igarota.

• Gidari laguntzailea bidaia osoan zehar 
Bilbotik bertatik.

• Aireportua – hotela – aireportua bidaiak.
• Autopulman pribatua eta hispaniar 

hizkuntzako gida ofiziala Atenas 
bisitatzeko eta 2 eguneko zirkuitua 
programaren arabera.

• Autokar pribatua eta Santoriniko 
lekualdaketetarako laguntza eta 
uhartearen bisita.

• Ostatua eta gosaria 4* hoteletan, 
birentzako logelan bainuontziarekin edo 
dutxarekin.

• Ibilbidearen araberako elikadura-
erregimena, guztira 12 zerbitzu, bazkaria/
afaria.

• Sarrerak: Atenasko Akropolia, Akropoliaren 
Museoa, Mizenas, Delfos eta Meteorako bi 
monasterio.

• Piraeus - Santorini - Piraeus ferry 
azkarrerako txartela.

• Aireportu eta erregai tasak: 155 €, berretsi 
egin behar dira txartelak igortzeko garaian.

• Bidaian laguntzeko asegurua, ezeztatze 
gastuen estaldurarekin.

  

• Hotelen tasak ez daude barne. Bezero 
bakoitzak hotelera ordainduko du zuzenean, 
check out -ak irauten duen bitartean.

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
Atenas: H. Zafolia 4*
Kalambaka: H. Grand Meteora 4*
Santorini: H. Santo Miramare Beach Resort  4*

Bidaia antolatzeko 15 pertsonako taldea 
osatu beharko da, gutxienez

Agentzia antolatzailea: CICMA 633 - M

Prezioaren barnean daude

Ez dago prezioaren barnean
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Ibilbidea

1. eguna: Bilbao - Edimburgo
Aireportuan elkartuko gara adierazitako orduan, Edinburgoranzko 
hegaldia hartuko dugu, Europako hiriren batetik igaroko dena. Iritsi, 
eta bertan bazkalduko dugu. Hotelera joango gara. Denbora librea 
izango dugu, Edinburgo Ezezaguna izeneko bisita egiteko ordura 
arte. Bisita horretan Dean Village, Fettes College eta Litheko portua 
ikusiko ditugu, eta garagardo bat hartuko dugu itsas giroko pub 
batean. Afaldu eta ostatu hartuko dugu.

2. eguna. Edimburgo
Gosaria. Goizeko lehen orduan hiriaren bisita panoramikoa egingo 
dugu bertako gidari batekin. Royal Mille kalea eta gaztelu ospetsua 
bisitatuko ditugu, baita Holyrood House jauregia, antzinako 
parlamentua (auzitegien egoitza dena), New Town auzoa, National 
Gallery museoa (margolari entzutetsuen lanak biltzen dituena) eta 
Calton Hill behatokia, “akropoli” bilakatutako zazpi muinoetako bat 
(hainbat monumentu eraiki zituzten bertan, gogora dakarzkigutenak, 
besteak beste, Atenaskoak). Bazkaria. Arratsaldean Edinburgoko 
gaztelua bisitatuko dugu, Eskoziako koroaren bitxien egoitza. 
Kanpoaldea bisitatuko dugu, eta tarteko nahiz goiko solairuetara 
igoko gara. Azken horretan daude Santa Margaritaren kapera, Mons 
Meg kanoia…  Afaria bezeroaren kontura izango da. Hotelera itzuli, 
eta bertan igaroko dugu gaua

3. eguna. Edimburgo - Saint Andrews - Destilategi batera bisita - 
Lur Garaiak
Eskoziako gosaria. Lur Garaiak Fortheko itsasadarraren gainetik 
irteten dira Trenbidearen zubi ospetsuari argazkiak ateratzeko, jada 
Fife erresuman gelditua Saint Andrews kostako hiria bisitatzeko, 
Eskoziako hiri zahar eta garrantzitsuenetako bat, herrialdeko 
unibertsitate zaharrenetako baten egoitza eta golfaren maitaleentzat 
munduko erreferente dena. Bazkaldu egingo dugu. Lur Garaietarantz 
jarraitu eta bidean gelditu ginen Eskoziako whisky destilategi ospetsu 

batean. Instalazioak bisitatzea eta dastatzea. Gure hotelera iristea. 
Afaldu eta ostatu hartuko dugu.

4. eguna. Lur Garaiak - Wester Ross - Inverness - Lur Garaiak . 
Eskoziako gosaria. Ross Cromarty eskualderako irteera, Eskoziako 
lurrik zaharrenetarikoa, Rogie ur-jauzietan geldialdi bat egingo dugu, 
non, paseo labur baten ondoren, izokinen bat uretara igotzen ikusiko 
dugun. Ondoren, Wester Ross zeharkatuko dugu, kostalderako biderik 
ikusgarrienetako bat, mendiak, lochs lasaiak eta hondartza ezkutuak 
ikusiz. Poolewe badiara iritsiko gara, eta han Inverewe Gardenak 
bisitatuko ditugu, San Petersburgoren latitude berean dauden 
lorategi subtropikalak, Golkoko korrontearen eragin beroaren pean. 
Bazkaldu egingo dugu. Inverness aldera jarraitu, Morayko itsasadarra 
zeharkatu eta Goi Lurretako hiriburura iritsiko gara. Ness ibaiaren 
ertzean eta Church Street eta Academy Streeten barrena paseatzeko 
astia, Victorian Market pintoreskoa, gaztelua, bertako lorategietatik 
hiriaren ikuspegi bikaina izango dugu. Hotelera itzuliko gara. Afaria 
eta gaua hotelean.

5. eguna.-Lur Garaiak - Ness aintzira - Eilan Donan - Fort Williams
Eskoziako gosaria. Ness aintzira mitikora joango gara Urquhart 
gazteluaren hondakinetarantz, eskoen eta askatasunaren aldeko 
borrokaren ikurra. Highlands edo Lur Garaietatik jarraituko dugu 
bidaia, ur-jauzi, laku eta basoen paisaietan barrena Eilean Donan 
gazteluraino, Eskoziako adierazgarrienetarikoa, eta bertan geldialdi 
bat egingo dugu (sarrera barne ez). Bazkaldu egingo dugu. Fort 
William aldera jarraitzen du, Loch Linnhe ibaiaren ertzean eta Ben 
Nevis inguruan, Britainiar Uharteetako mendirik garaiena. Afaldu 
eta ostatu hartuko dugu.

6. eguna. Fort Willians - Stirling Gaztelua - Glasgow 
Gosaria. Hasteko, Glencoera joango gara. 1692ko otsailaren 13ko 
goizaldean McDonalds klaneko 38 kide hil zituzten bertan, Gilen 
Orangekoa erregea ez onartzeagatik. Trosachs eremu menditsuan 

7x

8 egun / 7 gau

Eskozia:
Usadioak eta Gazteluak

2.025€  1.910€ LK

Irteera: 07/15

Prezioa pertsonako eta egonaldiko
Batentzako gehigarria: 430€ 404€
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• Joan-etorriko hegaldiak linea erregularrean 
Bilbotik, Europako hiri batetik igarota.

• Gidari laguntzailea bidaia osoan zehar 
Bilbotik bertatik.

• Aireportua – hotela – aireportua bidaiak.
• Autopulman esklusiboa taldearentzat 

bidaia osoan.
• 7 gaueko egonaldia 3*/4* hoteletan, gela 

bikoitzak bainuontziarekin edo dutxarekin, 
mantenu osoan.

• Ibilbidearen araberako mantenua; guztira 12 
otordu, ura barne

• Bisitak: Edinburgo Ezezaguna bisita bertako 
gidariarekin, pinta bat garagardo eta bisita 
panoramsikoa barne, Edinburgoko gaztelua, 
destilategi bateko gida eta sarrerarekin, 
bisitarekin eta whisky dastaketarekin. 
Inverewe Gardens; itsasontzian paseoa 
Ness aintziran; Urquhart gaztelurako 
bisita; Stirlingeko gaztelua, sarrera eta 
bertako gidaria barne; Glasgoweko bisita 
panoramikoa bertako gidariarekin

• Aireportu eta erregai tasak: 135 €, berretsi 
egin behar dira txartelak igortzeko garaian.

• Bidaian laguntzeko asegurua, ezeztatze 
gastuen estaldurarekin. 

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
Edimburgo: H. Holiday Inn Edinburgh 4*
Tierras Altas: H. Grant Arms 4*
Fort Williams (Ballachulish): 
H. Isles of Glencoe 3*
Glasgow: H. Grand Central

Irteeraren arabera, 15 pertsonako taldea 
osatu beharko da, gutxienez

Agentzia antolatzailea: CICMA 633 - M

barrena jarraituko dugu Stirlingera iritsi 
arte. Bertako gaztelua bisitatuko dugu, 
Eskoziako garrantzitsuenetako bat. Hilabete 
eskaseko haurtxoa zelarik, bertan zaindu 
eta koroatu zuten Maria Estuardo erregina, 
eta bertan jazo ziren, halaber, Eskoziako 
gudu gogoangarrienetako batzuk, hala nola 
Stirling Bridge gudua, William Wallacek 
garaitu zuena 1297an. Pertsonaia hori 
Mel Gibson protagonistatzat izan zuen 
Braveheart filmari esker egin zen ezaguna. 
Bannockburneko gudua ere bertan jazo zen, 
eta Eskozia nazio independentetzat aitortzea 
ekarri zuen. Bazkaldu egingo dugu. Ondoren, 
Glasgowerantz jarraituko dugu. Iritsi, eta 
hotelera joango gara. Afaldu eta ostatu 
hartuko dugu.

7. eguna. Glasgow
Gosaria eta bisita panoramikoa, “Britainiar 
Inperioko bigarren hiria” bezala ezagutua izan 
zena viktoriar garaian. Erdialdeko Mezkita 
Handia, Katedrala, Unibertsitateko ikuspegi 
ederrak, Udala, George Square, eta ontziolak 
bisitatuko ditugu. Ontzi horietan Queen Mary 
eta Real Britania bezalako ontzi ospetsuak 
eraiki ziren. Bazkaldu egingo dugu. Arratsalde 
librea Glasgowen. Afaria bezeroen kontu. 
Gaua hotelean.

8. eguna. Glasgow - Edinburgo- Bilbo. 
Gosaldu, eta aurreikusitako orduan 
aireportura joango gara, itzulera hegaldia 
hartzeko. Bilbora iritsitakoan amaituko dira 
gure zerbitzuak.

Isla de Skye

Prezioaren barnean daude
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8x

Ibilbidea

1. eguna: Bilbao - Erroma
Aireportuan elkartu, eta Erromara doan hegaldi erregularrean 
ontziratuko gara. Iritsi, eta hotelera joango gara. ikustaldi 
panoramikoa, tokiko gidariarekin: Kapitolino muinoa, Foro 
inperialak, Zirku Nagusia, Koliseoa (kanpotik), Konstantinoren 
arkua, Martzeloren antzokia, Karakalaren termak, Tiber ibaiko 
uhartea, eta abar. Ibilbidean bertako gidari batek emango dizkigu 
azalpenak, Erromaren ikuspegi orokor eta oso bat izan dezagun (hirira 
sartzeko araudi berrian ezarritako murrizketen mende). Afaria eta 
gaua hotelean.

2. eguna. Erroma
Gosaria. Erroma Barrokoaren bisita egingo dugu bertako iturri eta 
plaza garrantzitsu eta ospetsuenak ikusteko. Bereziki, Fontana de 
Trevi gailentzen da. Piazza Navona eta Piazza de Espagna ospetsuko 
mailadia ere ezagutuko ditugu. Ikustaldi hau oinez egingo dugu, 
erromatar kaleetan lasai ibiliaz, eta, horrela, italiar hiriburuaren 
giroaz gozatuko dugu. Bazkaldu egingo dugu. Bazkaria Arratsaldea 
libre, nork bere kontura hiria ezagutzen jarraitzeko. Afaria bezeroen 
kontu. Gaua hotelean.

3. eguna. Roma - Siena - Florentzsia
Gosaria. Irteera Vatikanoko Museoak eta Done Petri basilika 
ezagutzeko, tokiko gidariaren laguntzaz eta erreserbarekin. Bazkaria 
bezeroaren kontura. Irteera Sienarako norabidean. Helmuga eta 
astialdia hiri zoragarri honetan. Ondoren, Florentziara joango gara. 
Iritsi, afaria eta ostatua.

Día 4. Florencia
Gosaria eta ikustaldi panoramikoa honako hauek ezagutzeko: Sta. 
Maria dei Fioreko katedrala (Duomoa), Baptisterioa (bataiategia) eta 

Lorenzo Ghibertiren Paradisuko Ate bikaina, Zubi Zaharra (Ponte 
Vecchio), Florentziako ikurretako bat, Lastoaren Merkatua,  Plaza, 
aberastasun artistiko handia duten eraikin, estatua eta iturriak. 
Arratsaldean, denbora librea Mirarien Plaza miresteko, non Dorre 
Makurtu bikaina, Baptisterioa eta Katedrala dauden. Florentziara 
itzuliko gara. Gaua hotelean.

5. eguna. Florentzia- Padua - Venezia
Gosaldu eta Paduarantz abiatuko gara. Bertan denbora librea 
izango dugu hiria ezagutzeko. Padua Veneto eskualdeko hiri bat 
da. Ezaguna da 1303tik 1305era bitarte eraiki zuten Scrovegni 
kaperan Giottoren freskoak daudelako eta XIII. mendeko San Antonio 
basilika handiagatik. Basilikak bizantziar estiloko kupulak eta artelan 
azpimarragarriak ditu, eta izen bereko santuaren hilobia ere bertan 
dago. Paduako alde zaharrean arkuak dituzten kaleak eta kafetegi 
dotoreak daude, eta 1222an sortu zuten Paduako Unibertsitateko 
ikasle asko ibiltzen dira bertan. Bazkaldu, eta, jarraian, Veneto 
eskualderantz abiatuko gara. Veneziara iristea, afaria eta ostatua.

6. eguna. Venezia
Gosaria eta irteera Veneziar Aintziratik ibilaldi bat egiteko, eta 
nabigatuz Veneziaren erdigunera iristeko, non Osasunaren Andre 
Mariaren kupula miretsiko dugun, baita Dogoen Jauregia eta San 
Markoren Plazara sarbidea ematen duen Piazzeta ere. Afaria eta 
ostatua Venetoko eskualdean.

7. eguna. Venezia - Verona - Milan
Gosaria, eta irteera Ruedarantz. Gosaria, eta irteera Veronarantz. 
Bi mila urteko historia 200 km koadro eskasetan. Kalitate oso 
handiko eta historiako hainbat garaitako elementu artistikoak modu 
harmoniatsuan integratzen diren leku batean. Iritsi eta ikustaldi 
panoramikoa honako hauek ezagutzeko: Erdi Aroko harresia, S. 

9 egun / 8 gau

Betiereko Italia

1.475€  1.395€ LK

Irteera: 10/06 Bermatuta

Prezioa pertsonako eta egonaldiko Batent-
zako gehigarria:  275€ 268€ LK

Erroma
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• Joan-etorriko hegaldi zuzenak Bilbotik.
• Gidari laguntzailea bidaia osoan zehar 

Bilbotik bertatik.
• Aireportua – hotela – aireportua bidaiak.
• Bidaia autobus klimatizatuan, adierazitako 

ibilbidearen arabera.
• 8 gaueko egonaldia Hotelean 4*.
• Mantenu erregimena ibilbidearen arabera: 9 

bazkari/afari, ura eta ardoa barne.
• Bisitak bertako gidariekin: Milan, Verona, 

Florentzia, Pisa eta Erroma. Erroma 
barrokoa eta Vatikanoko museoak, 
sarrerarekin eta erreserbarekin. Vaporetto 
pribatua in/out Venezian.

• Ostatu tasak.
• Aireportu eta erregai tasak: 155 €, berretsi 

egin behar dira txartelak igortzeko garaian.
• Bidaian laguntzeko asegurua, ezeztatze 

gastuen estaldurarekin.

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
Erroma: Cadena Seb Ralei 4*
Florentzia: Residence Palazzo Ricasoli 4* / 
H. Grifone 4*.
Zona Veneto: H. Lugano Marghera 4* /  
H. Novotel Mestre Castellana 4*
Milán: H. The Hub 4*/ H. Concordia 4*/ H. 
Barceló Milán 4*.

OHARRA.- 06/10eko irteeran 2. eta 3. 
eguneko bisiten ordena alderantzizkoa 
izango da: 3. egunean Erroma Barrokoa eta 
2. egunean Vatikanoko museoak eta San 
Pedroko basilika.

Agentzia antolatzailea: CICMA 633 - M

Zeno basilika, Adige ibaia, Castelvecchio eta 
bertako zubia, Garaipenaren Zubia, S. Giorgio 
eliza, Harrizko Zubia eta antzoki erromatarra. 
Alde zaharrean ikusiko ditugu Julietaren 
etxea, udaletxe zaharra (gaur egun kultur 
etxea dena), Jaunen Plaza, La Scala jaunen 
panteoiak eta kapera pribatua, Erbe plaza 
eta Bra plaza. Bazkaldu, eta Milanera joango 
gara. Afaria eta gaua hotelean. 

8. eguna. Milan
Gosaria eta Milanen ikustaldi panoramikoa 
tokiko gidariarekin. Sforzesco gaztelua 
bisitatuko dugu, eta bertatik ikusiko ditugu 
Bakearen Arkua eta Sempione parkea. Dante 
bidea, Cordusio plaza, Vittorio Emanuele 
II galeria, Scala plaza (bertan daude opera, 
udaletxea eta Le Gallerie museoa), Duomo 
plaza, katedrala, Erdi Aroko zentroa eta 
Mercanti plaza. Egunaren gainerako partea 
libre, nor bere kontura ibiltzeko. Afaria eta 
gaua hotelean.

9. eguna. Milán - Bilbao
Gosaldu eta, aurreikusitako orduan, Milango 
aireportura joango gara, Bilbora bueltatzeko 
hegaldian ontziratzeko. Iritsi, eta hortxe 
amaituko dira gure zerbitzuak

9 egun / 8 gau

Italia Eterna 

1.495€  1.415€ LK

Irteera: 12/09 Bermatuta

Prezioa pertsonako eta egonaldiko  
Batentzako gehigarria:  275€ 268€ LK

8x

Prezioaren barnean daude
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7x

Ibilbidea

1. eguna: Bilbao - Viena
Aireportuan elkartuko gara adierazitako orduan. Ondoren, 
Vienaranzko hegaldia hartuko dugu, Europako hiriren batetik igaroko 
dena. Iritsi, eta bertan bazkalduko dugu. Ondoren Schonbrunn 
Jauregia bisitatuko dugu. Afaria eta gaua hotelean.

2. eguna. Viena
Gosaria. bisita panoramikoa Ringstrasse ikusteko, 5 km-tik gorako 
luzera duen etorbide horretan kokatuta daude Vienako eraikin 
esanguratsuenetako batzuk, estilo historizistaren adierazpen 
goren direnak, hala nola parlamentua, opera, botozko eliza, Artearen 
Historiaren Museoa eta Historia Naturalaren Museoa, udaletxea 
eta burtsaren eraikina. Hiriko oinezkoentzako gune nagusitik ere 
paseatuko dugu, zeina baitago bildua San Esteban katedralaren 
inguruan. Bertan, geldialdia egingo dugu, nor bere kasara ibil dadin, 
eta, horrez gainera, Hofburg Jauregi Inperialeko patioak, Kartner 
Strase kalea eta Graben kaleko Izurriaren Zutabea ere ikusiko 
ditugu, besteak beste. Egunaren gainerako partea libre. Afaria eta 
gaua hotelean.

3. eguna. Viena
Gosaldu, eta Danubioren haranerako txangoari ekingo diogu; bazkaria 
barne egongo da. Hasteko, Austriako toki enblematikoenetako 
bat bisitatuko dugu, Melkeko abade-etxea, Erdialdeko Europako 
barrokoaren altxorretako bat; jarraian, itsasontzi bat hartuko dugu, 
Danubion zeharreko bidaia egiteko (zerbitzua martxan dagoen 
denboraldiak baldintzatutako aukera). Bidaia horretan Dachau 
eskualdeko paisaiez gozatu ahal izango dugu. Denbora librea 
Durnsteinen edo Kremsen (ibilbidearen arabera). Vienara itzuliko 
gara. Afaria eta ostatu hartuko dugu.

4. eguna. Viena - Blumau - Graz
Gosaldu, eta Austriako hegoalderantz abiatuko gara, Styriako 
bainu termalen eremutik igarota. Blumaura iritsita, denbora librea 
izango dugu Freidensreich Hundertwasser austriar arkitekto 
famatuak diseinatutako hotel-bainuetxea ikusteko. Bidaian aurrera 
jarraituko dugu, Graz kultura hiriburura, eta hiri hori bertako gidari 
batekin bisitatuko dugu. Hiri horretan nabarmentzekoak dira 
jauregi handientsuak, plazatxo dotoreak, patio erromantikoak, kale 
harriztatuak eta teila gorriz egindako teilatuak. Elementu horiei 
esker, hiriak xehetasun gotikoak, errenazentistak eta barrokoak ditu, 
eta haren erdigune historikoa gizadiaren ondare izendatuta dago. 
Bazkaria. Gazteluraino igoko gara funikularrean, eta hiriaren ikuspegi 
panoramiko ederra izango dugu bertatik. Afaria eta gaua hotelean.

5. eguna. Graz - Zell Am See - Krimml ur-jauziak – Salzburgo
Gosaldu, eta Austriako mendirik garaienerantz abiatuko gara: 
Grossglockner. Bidean, Zell Am See herri pintoreskoa ikusiko dugu 
(Grossglockner mendirako errepidea itxita egonez gero, Alpeetako 
Tauernautobahn autobide ikusgarritik egingo dugu bidaia), eta 
geldialdia egingo dugu Krimml ur-jauzietan, naturaren ikuskizun 
hori miresteko. Bazkaria. Salzburgorantz jarraituko dugu. Afaria 
eta gaua hotelean.

6. eguna. Salzburgo
Gosaldu, eta hiriaren bisita panoramiko bat egingo dugu, bertako 
gune nagusiak ezagutzeko. Hasteko, Mirabell Jauregiko lorategiak 
ikusiko ditugu, eta Erdi Aroko gotorlekuaren ikuspegi zoragarria 
izango dugu bertatik. Salzach ibaiaren gaineko zubietako batetik 
paseatzen, Getreidegasse kalera iritsiko gara, Salzburgoko 
ezagunena, non kokatuta dauden Mozart jaio zen etxea, merkatuaren 
plaza eta katedrala. Bazkaria. Arratsaldean, Austriako aintziren 

8 egun / 7 gau

Viena eta Salzburgo 

1.525€  1.440€ LK

Irteerak: 06/28 eta 07/08
Bermatuta

Prezioa pertsonako eta egonaldiko
Batentzako gehigarria: 350€ 329€ LK
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• Hegaldia Bilbotik/Bilbora. Joateko 
bidaia, Europako hiri batetik igarota, eta 
itzulerakoa, hegaldi zuzenean

• Gidari laguntzailea bidaia osoan zehar 
Bilbotik bertatik.

• Aireportua – hotela – aireportua bidaiak.
• Autopulman esklusiboa taldearentzat bidaia 

osoan.
• 7 gaueko egonaldia 3*/4* hoteletan, 

birentzako gelan.
• Mantenu erregimena ibilbidearen arabera: 

14 bazkari/afari, ura eta ardoa barne.
• Vienako gidariarekin barne dauden bisitak, 

Schonbrunn Jauregia barne, Danubioren 
harana, Graz, Krimml ur-jauziak, Salzburgo, 
aintziren bisita erreg., The Sound of Music 
filmaren bisita eta Munich.

• Aireportu eta erregai tasak Bilbotik: 105 € 
(igortzeko unean berretsi behar dira).

• Bidaian laguntzeko asegurua, ezeztatze 
gastuen estaldurarekin. 
 
 

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
Viena:  H. Arte Wien Stadthalle 4* /  
H. Austria Trend Ananas 4* 
Graz: H. Roomz Graz 4*
Salzburgo: H. Austria Trend West 49  4* /  
H. Mercure City 4*
Múnich: Feringapark 4*

Agentzia antolatzailea: CICMA 633 - M

eskualderantz irtengo gara. Bertan aurkituko 
dugu Austriako paisaia ederrenetako bat, ur 
gardeneko aintzirekin. Geldialdi atsegina 
egingo dugu St. Wolfgang herri ederrean. 
Salzburgora itzuliko gara. Afaria eta gaua 
hotelean.

7. eguna. Salzburgo - Munich
Gosaldu ondoren, irteera ahaztezina 
egingo dugu. Alde batetik, Salzburgoko 
eta inguruneko paraje naturalak ezagutuko 
ditugu, non filmatu zuten The Sound of Music 
film ahaztezina, eta bestetik, benetako Trapp 
familiak bizitoki izan zituen toki errealak ere 
ezagutuko ditugu. Bazkaria. Municherantz 
jarraituko dugu. Afaria eta gaua hotelean.

8. eguna. Múnich - Bilbao
Gosaldu ostean, Bavariako hiriburuaren 
bisita panoramikoa egingo dugu. Hiria monje 
beneditarrek sortu zuten IX. mendean. 
Honako hauek bisitatuko ditugu: Ninfen 
Jauregiko lorategiak; udaletxea eta bere 
Glockenspiel ezaguna; Marinplatz plaza, 
hiriko erdigune geografiko eta soziala; 
Maximilian strasse kalea, eta hiri olinpikoa. 
Bazkaria. Adostutako orduan, Municheko 
aireportura joango gara, Bilbora itzultzeko 
hegaldi zuzena hartzeko. Bilbora iritsitakoan 
amaituko dira bai bidaia, bai gure zerbitzuak.

Salzburgo

Prezioaren barnean daude
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Ibilbidea

1. eguna. Bilbo - Frankfurt
Adierazitako orduan aireportuan egon behar da, Frankfurtera doan 
hegaldi zuzena hartzeko. Iritsi, eta erdigunera joango gara; hiriaren 
ikustaldi panoramikoa egingo dugu eta puntu garrantzitsuenak 
ezagutuko ditugu: Bankuen auzoa, Opera zaharra, Garben AG, West 
End, Lorategi Botanikoa, Goethe eta Gutenberg plazak, Guardia 
Zaharra, Museoen Kaia, Burdinen zubia eta abar. Bazkaldu egingo 
dugu. Arratsaldeko gainerako orduak, libre. Afaria eta ostatua.

2. eguna. Frankfurt - Ibilbide Erromantikoa: Rothenburg Ob Der 
Tauber - Wuzburgo
Gosaria. Ibilbide Erromantikoaren abiapuntura joango gara. Gure 
gidari laguntzailearekin batera, Rothenburg ob der Tauber ezagutuko 
dugu: harresiak, gazteluak, eliza eta Erdi Aroko kutsua duen udaletxea. 
Bazkaria. Gero, Wuzburg-era abiatuko gara eta hiria ezagutuko dugu: 
udaletxea, Marktplatz, hiri osoa babespean hartzen duen Marienberg 
gotorlekua eta abar. Denbora librea Frankfurtera itzuli arte. Afaria 
eta ostatua.

3. eguna. Frankfurt - Ibai-bidaia Rhin ibaian - Heidelberg
Gosaldu ondoren, abiatu eta ibai-bidaia egingo dugu Rhin ibaian; 
gutxi gorabehera 2 orduko bidaia izango da, eta Rhin ibaiaren 
haraneko mahastien eta gaztelu garrantzitsuenen ikuspegi ezin 
hobeaz gozatzeko aukera izango dugu. Bazkaldu egingo dugu, eta 
Heidelberg alderantz jarraituko dugu, Alemaniako unibertsitate hiri 
zaharrenerantz. Afaria eta ostatua.

4. eguna. Heidelberg - Baden-Baden - Friburgo
Gosaldu ondoren abiatu egingo gara, eta oso ongi kontserbatuta 
dagoen erdigune historikoan bisitaldi gidatua izango dugu; Palatino 
gazteluaren babespean dago erdigunea. Bazkaldu eta Baden 

Baden-era joango gara. Denbora librea hiria ezagutzeko; antzinako 
erromatarren garaitik balneario hiria da. Kasinoaren fatxada ikusteko 
aukera izango dugu, Lichtenthal-eko lorategiak, Ebanjelarien eliza, 
Nikolai Gogol-en eta Otto Von Bismarck-en omenez egindako 
eskulturak, Augusta plaza, termaguneak eta abar. Jarraian, Friburgora 
joan, afaldu eta ostatu hartuko dugu.

5. eguna. Friburgo - Oihan Beltza - Friburgo
Gosaria eta irteera Triberg-era; Alemaniako ur-jauzi handi eta 
ikusgarrienetako bat bisitatuko dugu. Gero, Titisee lakura joango 
gara; laku glaziarra da, eta Oihan Beltz garaiaren bihotzean dago, baso 
hostozabalez inguratutako leku xarmagarri batean. Bazkaldu egingo 
dugu eta denbora librea izango dugu lakuaren inguruan paseoan 
ibiltzeko. Friburgora itzuliko gara eta hiriaren bisitaldi panoramikoa 
egingo dugu: gune historikoa, katedrala, udaletxe berria eta zaharra 
eta abar. Afaria eta ostatua.

6. eguna. Friburgo - Rhineko ur-jauziak - Constanza lakua - Munich 
Gosaria. Rhineko ur-jauziak ikustera abiatuko gara eta, bidean, Oihan 
Beltza zeharkatuko dugu, baso hostozabalak eta laku sakonak. Iritsi 
eta Europa erdialdeko ur-jauzi handiena bisitatuko dugu. Bidean 
bazkalduko dugu, eta Constanza lakurantz abiatuko gara. Lindau 
irlan geldialdia egin ostean, Constanza lakura joango gara; lakuaren 
iparraldeko ertzetik ikuspegi panoramiko ederrak izango ditugu. 
Ondoren, Municheraino jarraituko dugu. Afaria eta ostatua.

7. eguna. Munich - Errege Zoroaren gaztelua - Oberammergau – Munich
Gosaria. Goizean, txangoa egingo dugu Bavierako hegoaldera eta, Alpe 
Bavariarren ondoan, Neuschwanstein gaztelua edo Errege Zoroaren 
gaztelua bisitatuko dugu; Bavierako Luis II.ak agindu zuen gaztelu hori 
eraikitzeko, XIII. mendeko gazteluen itxurarekin. Gaur egun, mundu 
osoan bisitari gehien jasotzen dituzten monumentuetako bat da. Gero, 

7x

8 egun / 7 gau

Alemania Ibilbide Erromantikoa
eta Oihan Beltzetik onena

1.375€  1.300€ LK

Irteera 08/9an, bermatuta

Prezioa pertsonako eta egonaldiko
Batentzako gehigarria:  260€ 244€ LK

Heidelberg
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• Bilbo-Frankfurt eta Munich-Bilbo 
joan-etorriko hegaldi zuzenak, linea 
erregularrean, Lufthansa konpainiarekin.

• Gidari laguntzailea zirkuitu osoan, Bilbotik 
bertatik.

• Aireportua – hotela – aireportua bidaia.
• Bidaia autobus klimatizatuan, adierazitako 

ibilbidearen arabera. Wifi zerbitzua doan.
• 7 gaueko egonaldia 3*/4* hoteletan.
• Mantenua: 13 bazkari / afari, ura eta ardoa 

barne.
• Bisitaldiak tokiko gidariarekin eta 

entzungailuekin: Frankfurt-en bisitaldi 
panoramikoa bertako gidariarekin, ibai-
bidaia Rhin ibaian, Heidelberg-en bisitaldi 
panoramikoa bertako gidariarekin eta 
gazteluko sarrera, Friburgon bisitaldi 
panoramikoa bertako gidariarekin, 
Neuschwanstein gazteluko sarrera eta 
Munichen bisitaldi panoramikoa bertako 
gidariarekin.

• Aireportuko tasak Bilbotik: 155 €; berretsi 
egin behar dira txartelak igortzeko garaian.

• Bidaian laguntzeko asegurua, ezeztatze 
gastuen estaldurarekin.

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
Frankfurt: H. Mercure Frankfurt Residenz 4*
Heidelberg: H. Leonardo Heidelberg 4*
Friburgo: H. Intercity Friburgo 3* 
Munich: H. Leonardo Munich Olympiapark 4*

  

Agentzia antolatzailea: CICMA 633 - M

Oberammergau-ra joango gara. Bazkaria eta 
denbora librea, ipuinetakoen antzekoa den 
Bavierako herri hau ezagutzeko. Kaleetan 
barrena noraezean ibilita, eskuz egindako 
freskoekin apaindutako fatxada ederrak 
ikusi daitezke; fresko horietan, ipuinetako 
pertsonaien istorioak kontatzen dira, hala 
nola Txanogorritxu, Bremengo musikariak 
edo Hansel eta Gretel. Munichera itzuliko 
gara. Ostatu hartuko dugu.

8. eguna. Munich – Bilbo
Gosaria. Bisitaldi panoramikoa egingo dugu 
hirian, puntu garrantzitsuenak ezagutzeko: 
Udaletxea eta Glockenspiel-a Marienplatz 
plazan, Municheko erdigune geografiko eta 
sozialean; Maximilian strasse, nazioarteko 
modako diseinatzaile garrantzitsuenen 
dendak dauden etorbidea, hiriko dotoreena; 
olinpiar hiria, San Pedro eliza. Goizeko azken 
orduan, aireportura joango gara eta Bilbora 
itzultzeko hegaldia hartuko dugu. Iritsi, eta 
bidaiaren amaiera.

Prezioaren barnean daude
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Ibilbidea

1. eguna: Bilbao - Oslo
Aireportuan elkartuko gara adierazitako 
orduan, Europako punturen batetik igarota 
Oslora joateko hegaldia hartzeko. Hotelera 
joango gara. Afaria eta gaua hotelean.

2. eguna. Oslo - Lillehammer - Fiordoen eskualdea 
Buffet erako gosaria eta irteera 
Lillehammerrera. Bertan egin ziren 
1994ko neguko olinpiar jokoak. Ikustaldi 
panoramikoa egingo dugu eta tranpolin 
olinpikora igoko gara. Bazkaria hitzartutako 
jatetxe batean. Ondoren Lomera abiatuko 
gara eta han Norvegiako egurrezko 
eliza zaharrenetako batera sartuko gara 
(Starvike). Eskualde harrigarri honetan 
barrena jarraituko dugu gure hotelera iritsi 
arte. Hotelera iritsi. Afaria eta ostatua.

3. eguna.- Fiordoen eskualdea (Geiranger 
eta Bryksdal glaziarrak)
Buffet erako gosaria eta hoteletik irteera 
Geiranger fiordoan barrena itsasontzi 
bidaia egiteko. Norvegiako fiordo 
ikusgarriena da eta bertan dago Zazpi 
Ahizpen ur-jauzia, 1.000 metrotik gorako 
mendien artean. Lehorreratzea. Balsibba 

mendiaren oinarritik igotzea. Bidaiarekin 
jarraitu eta hitzartutako jatetxe batean 
bazkalduko dugu, Bryksdalen. Eskualdeko 
glaziar garrantzitsuenetako batez gozatuko 
dugu: Bryksdal glaziarra, itsas mailatik 
2000 metrora, non glaziar horiek nola sortu 
ziren eta izotzaren kolore urdina ikusiko 
dugun. Fiordoen Eskualdetik jarraituko 
dugu hotelera iritsi arte. Afaldu eta ostatu 
hartuko dugu.

4. eguna.- Fiordoen eskualdea - Sognefjord 
(Ametsen fiordoa) eskualdea -Bergen
Buffet erako gosaria eta irteera paseo 
bat egiteko itsasontziz Sognefjord edo 
“Ametsetako fiordoa” delakotik; Norvegiako 
luzeena izateaz gainera (200 kilometro 
baino gehiago), sakonena ere bada, zenbait 
tokitan 1.300 metrora ere iristen baita. 
Bazkaldu eta bidaiarekin jarraituko dugu, 
Voss haranetik igarota Bergen hirira iritsi 
arte. Ikustaldi panoramikoa egingo dugu, 
besteak beste, honakoak ezagutzeko: 
Bryggen portu zaharra, Hansako Ligako 
merkatarien auzo zaharra eta bertako 
egurrezko eraikinak, eta Floyfjellet muinora 
igoko gara funikularrez, bertatik hiriaren eta 

fiordoaren ikuspegi zoragarriaz gozatzeko. 
Afaria eta gaua hotelean.

5. eguna.- Bergen - Stavanger
Gosaldu eta Gamle Bergenera zuzenduko 
gara, sarrera barne. Aire zabaleko 
museo honetan hiri erdigunetik hara 
eramandako XVIII. mendeko eraikinak 
ikusiko ditugu. Fiordoaren ondotik joango 
gara Troldhaugenera, bertan Eduard Grieg 
norvegiar konpositore ezagunaren etxea 
ikusteko. Bazkaldu eta Atlantikoko Ibilbidetik 
irtengo gara ferryan Bjöna eta Bokna fiordoak, 
Rennesoy uharteak eta Rennfasteko urpeko 
tunelak zeharkatuta, Stavangerrera iritsi eta 
bertako zurezko etxe zuriz osaturiko auzoak 
ezagutu eta marinel hirien xarmaz gozatzeko. 
Afaria eta gaua hotelean.

6. eguna.- Stavanger - Lyse fiordoa
Gosaria. Goizean, Norvegiako fiordoetako 
txango ezagunena egingo dugu; itsasontziz 
paseatuko dugu Lyse fiordotik Oanesera 
iritsi arte. Handik Preikestolen edo aldarera 
igotzeko aukera izango dugu, planetako 
paisaia ederrenetako batez gozatzeko. 
Oso garrantzitsua da bidaiariek oinetako 
onak eta nahikoa ur eta janari eramatea 

7x

8 egun / 7 gau

Norvegiako fiordoen artetik

2.045€  1.930€ LK

Irteerak: 07/04, 07/18, eta 08/01  
Bermatuta

Prezioa pertsonako eta egonaldiko
Batentzako gehigarria: 350€ 329€ LK

Bergen
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• Joan-etorriko hegaldiak linea erregularrean 
Bilbotik, Europako hiri batetik igarota.

• Gidari laguntzailea bidaia osoan zehar 
Bilbotik bertatik.

• Autopulman esklusiboa taldearentzat bidaia 
osoan.

• 7 gaueko egonaldia Hotelean 3*/4*.
• Mantenu osoa; Guztira 13 otordu, urarekin.
• Bisitak: Lillehammeren bisitaldi panoramikoa, 

Bergen funikularrarekin eta Oslo bertako 
gidariarekin. Lom elizaren bisitaldia, itsasoan 
bidaia Geiranger fiordotik, Bryksdal glaziarra, 
Ametsen fiordoa, Gamle Bergen eta Edvard 
Grieg eta Lyseren fiordoa (altarera igoera).

• Aireportuko tasak, Bilbotik: 140€ (igortzeko 
unean berretsi behar da). 

• Bidaian laguntzeko asegurua, ezeztatze 
gastuen estaldurarekin. 

Aurrekusitako hotelak edo antzekoak:
Oslo: H. Scandic Oslo City 3*
Reg. Fiordos: H. Stryn 3*
Bergen: H. Scandic Neptun 4*
Stavanger: H. Scandic Stavanger City 4* / H. 
Scandic Forum 4*
Oslo: H. Scandic Vulcan 4* / H. Scandic Oslo 
City 4* / H. Scandic Victoria 4*

 

Agentzia antolatzailea: CICMA 633 - M

igoera egiteko. Bidaiariekin batera gidari 
laguntzailea joango da. Igo nahi ez dutenak 
Stavanger hirira itzuliko dira itsasontziz. Hiria 
2008ko Europako Kultur Hiriburu izendatu 
zuten. Bidaiari guztien bazkaria piknik erakoa 
izango da. Afaria eta ostatua hotelean. 

7. eguna. Stavanger - Oslo
Gosaria. Norvegia hegoaldea zeharkatuko 
dugu, bidean aurkituko ditugun paisaia 
ederrez gozatuta. Bazkaria. Oslora iritsi 
eta bertako toki garrantzitsuenen bisitaldi 
panoramikoa egingo dugu: Frogner parkea 
eta Gustav Vigelanden granito eta brontzezko 
eskulturak; Karl Johans kale alaia; Errege 
Erreginen Jauregia eta Parlamentua, besteak 
beste. Afaria eta gaua hotelean.

8. eguna. Oslo - Bilbao
Gosaria. Denbora librea Bilborako hegaldia 
hartzeko aireporturako bidaiaren ordura arte. 
Iritsi, eta bidaiaren amaiera.

Prezioaren barnean daude
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Ibilbidea

1. eguna: Bilbao - Varsovia
Adierazitako orduan, aireportuan elkartuko gara, Varsoviara doan 
hegaldia hartzeko fakturatze eta ontziratze tramiteak egiteko. 
Varsoviara iritsi, eta hotelera joango gara. Bazkaria eta irteera 
hiria ikusteko: Hiri Zaharra ikusiko dugu, UNESCOk Gizateriaren 
Ondare izendatua; erabat berrituta dago Bigarren Mundu Gerraren 
ondoren. Honako hauek ere bisitatuko ditugu: Azokako plaza, 
Basiliskoaren etxea, Lehoiaren etxea, San Juan katedrala, saietera 
(harresi zaharrak), Gazteluaren plaza (han dago “Kolumna Zygmunta”). 
Erdigunean dagoen Errege Gaztelua (barroko goiztiarreko estilokoa 
da eta elementu gotikoak ditu), ghettoaren monumentua, Varsoviaren 
sorreraren monumentua, Soldadu Ezezagunaren hilobia, Errege 
etorbidea. Belvedere jauregia eta “Lazienki” parkea (uraren gaineko 
jauregia). Afaria eta gaua hotelean.

2. eguna. Varsovia 
Gosaria. Wilanow jauregia bisitatuko dugu. Egunaren gainerako 
partea libre bezeroaren esku. Afaria eta gaua hotelean.

3. eguna. Varsovia - Malbork - Gdansk ingurua
Gosaldu eta Malbork Erdi Aroko herrira joango gara. Iritsi, eta bertan 
bazkalduko dugu. Ondoren, gaztelua bisitatuko dugu, Nogat ibaiaren 
ertzean dagoena. Multzo horretan hiru gaztelu daude: baxua, tartekoa 
eta altua. Ondoren, Gdanskera joango gara, Baltikoko itsasoaren 
ertzera. 997. urtean sortu zen. Afaria eta gaua hotelean.

4. eguna. Gdansk - Torun - Poznan
Gosaria eta Gdansk hiriaren ikustaldi panoramikoa: gotorleku 
zaharrak, Ate Altua, Kartzelako dorrea eta Torturen etxea, Urrezko 
Atea...  Ate horrek Dluga kaleko sarrerara ematen du eta kale horretan 
hiriko patrizioen etxe eder ugari daude. Gdansketik atera eta 
Poznanera bidean Torunen geratuko gara. Bazkaria, bertako jatetxe 
batean. Tartetxo libre bat izango dugu alde zaharra ezagutzeko, 
UNESCOk Gizateriaren Ondare izendatua. Ondoren, Poznanera 
joango gara, Miezsko I.ak sortutako hiria, IX. mendeko Poloniako 
lehen printzeak. Iritsi, afaria eta ostatua

5. eguna. Poznan - Wroclaw
Gosaldu eta Poznanen ikustaldi panoramikoa egingo dugu. 
Nabarmentzekoa da Errenazimentuko estiloko udaletxe zaharra, 
gaur egun museo historikoa hartzen duena. Bisita egin ondoren, 
Wroclaw aldera jarraituko dugu. Bazkaldu eta hiria bisitatuko 
dugu: udal jauregia, unibertsitatea eta Ostrow Tumski katedralaren 
eremua Tumski uhartean. Wroclawen uharte eta zubi asko daudenez, 
“Poloniako Venezia” ere deitzen zaio hiri honi. Bisita Azokako plaza 
ederrean amaituko dugu. Afaria eta gaua hotelean

6. eguna.- Wroclaw - Auschwitz - Krakovia
Gosaldu eta Auschwitz-Birkenau kontzentrazio eremu zaharrera 
joango gara; giza tragediaren eta 4 milioi pertsonaren heriotzaren 
lekuko izan zen lekura. UNESCOren zerrendan dago 1979az geroztik. 
Barnean eta museoan bisita gidatu bete-betea egingo dugu. Bazkaldu 
eta Krakovia aldera jarraituko dugu. Iritsi, afaria eta ostatua.

7x

8 egun / 7 gau

Polonia historikoa  

1.395€  1.320€ LK

Irteerak: 06/06, 07/31 Bermatuta 

Prezioa pertsonako eta egonaldiko
Batentzako gehigarria: 250 € 235 €
Batentzako gehigarria 07/31: 290€ 273€ LK

Varsovia
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• Joan-etorriko hegaldiak linea erregularrean 
Bilbotik, Europako hiri batetik igarota.

• Gidari laguntzailea bidaia osoan zehar 
Bilbotik bertatik.

• Aireportua – hotela – aireportua bidaiak.
• Garraioa aire girotudun Gran Turismo 

autobusean edo minubusean, programaren 
arabera.

• Ostatua eta gosaria 3*/4* hoteletan, 
birentzako logelan bainuontziarekin edo 
dutxarekin.

• Barnean dauden bisitak bertako 
gidariarekin: Varsoviaren bisitaldi 
panoramikoa, Wilanow jauregia 
(sarrerarekin), Gadansk, Poznan, Wroclaw 
eta Krakoviaren bisitaldi panoramikoak 
eta Auschwitz- Birkenauren bisitaldia 
(sarrerarekin).

• Aireportu eta erregai tasak barnean: 140 € 
(igortzeko unean berretsi behar dira).

• Bidaian laguntzeko asegurua, ezeztatze 
gastuen estaldurarekin.

7. eguna.- Krakovia
Gosaldu eta irteera hiriaren ikustaldi 
panoramikoa egiteko. Hauek ikusiko 
ditugu: hiri zaharra, merkatuaren plaza, la 
Unibertsitate Jageloniarra (Kopernikoren 
ikasketa zentroa), juduen auzoa eta katedrala, 
besteak beste. Bazkaria eta arratsaldea 
libre. Wieliczkako gatz meatzeetara 
txangoa egiteko aukera izango da, UNESCOk 
Gizateriaren Ondare izendatua. Afaria eta 
gaua hotelean

8. eguna.- Krakovia - Bilbo
Gosaria. Aurreikusitako orduan, aireportura 
joango gara itzulera hegaldia hartzeko. Iritsi, 
eta bidaiaren amaiera

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
Varsovia: H. Mercure Warszawa Centrum 4*/ 
H. Golden Tulip Warsaw centre / H. Novotel 
Warszawa Centrum.
Gdansk: H. Novotel Gdansk Centrum 3* / 
H. Mercure Gdynia Centrum 3*/ H. Mercure 
Gdansk Stare Miasto.
Poznan: H. Park Inn By Radisson Poznan 4* / 
H. Novotel Pozan 4* / H. Ibis Poznan Centrum 3*
Wroclaw: H. Ibis Styles Wroclaw Centrum 3*/ 
H. Invite 4*.
Krakovia: H. Novotel Krakow City West 4*/  
H. Campanille Cracow 3*.

Agentzia antolatzailea: CICMA 633 - M

8 egun / 7 gau 

Polonia historikoa

1.325€  1.254€ LK

Irteera 09/11  Bermamtuta

Prezioa pertsonako eta egonaldiko 
Batentzako gehigarria 270 €  254 € LK

7x

Prezioaren barnean daude
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Ibilbidea

Día 1. Bilbao - Bucarest
Aireportuan elkartuko gara adierazitako orduan, Europako punturen 
batetik igarota Bucarestera joateko hegaldia hartzeko. Iritsi, eta 
hotelera joango gara. Egunaren gainerako zatia libre hiriaren ideia 
bat egiteko. Afaria eta gaua hotelean

2. eguna. Bucarest - Sibiu – Sighisoara ingurua
Gosaria. Irteera Errumaniako erdialderantz, Vilcea departamendua 
gurutzatuta. Aintziren, basoen eta bainuetxeen eremu bat da 
eta, tradizioaren arabera, hortxe zegoen Trajano enperadorearen 
kanpalekua Daziarren aurkako azken gerran. Bazkaria, bidean. 
Geldialdia Cozian monasterioa bisitatzeko, eta Sibiurantz bidaia, 
bertako Erdi Aroko giroaren eta giro modernoaren nahasketa 
ezagutzeko. Hiriaren bisitaldi panoramikoa erdigune monumentala 
ezagutzeko. Sighisoararantz jarraituko dugu. Afaria eta gaua hotelean

3. eguna. Sighisoara - Bistrita: Drakula kondearen ibilbidea 
Gosaria. Sighisoara hiriaren bisitaldi panoramikoa erdigune 
monumentala ezagutzeko (oinez), Transilvaniako Karpatoetan, eta 
denbora librea izango dugu Erdi Aroko hiria (UNESCOk Gizateriaren 
Ondare izendatua) eta erromatarrek sortu eta saxoiek XII. mendean 
okupaturiko “Castrum Sex” eta bertako estilo eta eragin desberdinak 
ezagutzeko. Nabarmentzekoak dira Erlojuaren Dorrea, 64 metrokoa, 
eta Vlad Tepes “Paldoztatzailea” jaio zen etxea. Bazkaria. Bistritarantz 
jarraituko dugu, Bram Stocker idazlearen Drakula eleberriagatik 
ezaguna; bertan, protagonistak geldialdi bat egingo du hiri honetan 
eta “Urrezko Koroa” hotelean hartuko du ostatu, Drakula kondeari 
itxaroten dion bitartean. Afaria eta gaua hotelean.

4. eguna.- Bistrita - Borgoko igarobidea - Moldovita Monasterioa - 
Sulevita Monasterioa - Bucovina (Monasterioen Eskualdea)
Gosaria. Borgoko igarobiderantz irtengo gara. Bargau mendietan 
kokatzen da eta Transilvanianiako leku adierazgarrienetako bat da.  

Geldialdia Drakula Hotelean, 1.116 metroko garaieran eraikitako 
Erdi Aroko estiloko egitura bat, paisaia menderatzen. Bazkaria, 
bidean. Jarraian Bucovinako monasteriorik ezagunenak ikusten 
emango dugu eguna. Moldavia iparraldean dago eskualde hau, eta 
bizantziar artearen adibide bikainak biltzen ditu. Esteban Handiaren 
(XV. mendea) garaian eraiki zituzten. Hasteko, Moldovita bizantziar 
monasterioa ezagutuko dugu (bertan dago Deikundearen eliza, 
Errumaniako artearen maisulana). Jarraian Sucevita monasterioa 
ezagutuko dugu, harrizko gotorleku sendo bat. Ondoren hotelera 
joango gara, Bucovina eskualdean (Monasterioen eskualdea). 
Amaitzeko, Voronet monasterioa ezagutuko dugu, “Ekialdeko Kapera 
Sixtinoa”, bere freskoen hondo urdin ikusgarriarekin. Afaria eta gaua 
hotelean.

5. eguna.- Bucovina - Neamt Monasterioa - Karpatoak - Aintzira 
Gorria - Brasov.
Gosaria. Neamt monasteriorantz irtengo gara. Esteban Handiak 
eraikitako handiena da eta dekorazio oso berezia du fatxadetan, 
bertikalean eta horizontalean jarritako zeramikazko diskoekin. 
Bazkaria, bidean. Brasoverantz jarraituko dugu eta ibilbide 
paisajistiko oso interesgarria egingo dugu baseotan, aintziretan eta 
bainuetxe guneetan barrena, Bicaz ibaiaren haitzarte ikusgarritik. 
Geldialdia Aintzira Gorriko geltokian. Brasovera iritsi. Afaria eta 
gaua hotelean.

6. eguna.- Brasov - Bran - Brasov
Gosaria. Hiriaren bisitaldi panoramikoa, non alde zaharreko 
eraikinak eta hirigintza mantentzen jakin duten: “Piata Sfatului”, 
Eliza Beltza, Tronpeten dorrea, gotorlekuak, zitadela, Schei auzoa, 
San Nikolasen eliza, eta abar. Braneko gaztelurantz abiatuko gara 
eta bidean bazkalduko dugu. Gaztelua XIV. mendean eraiki zuten 
turkoen inbasioak geldiarazteko. Drakularen kondairari lotuta dago, 
eta 1920tik aurrera Errumaniako errege familiaren udako etxea izan 
zen. Brasovera itzuliko gara. Afaria eta gaua hotelean.

7x

8 egun / 7 gau

Errumania harrigarria 

1.235€  1.167€ LK

Irteerak: 06/19, 07/21 eta 08/15 
Bermatutak

Prezioa pertsonako eta egonaldiko
Batentzako gehigarria: 280€ 263€ LK

Sighisoara
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• Joan-etorriko hegaldiak linea erregularrean 
Bilbotik, Europako hiri batetik igarota.

• Gidari laguntzailea bidaia osoan zehar 
Bilbotik bertatik.

• Autopulman esklusiboa taldearentzat bidaia 
osoan.

• 7 gaueko egonaldia Hotelean 3*/4*.
• Mantenu osoa; Guztira 14 otordu, urarekin.
• Bisitaldiak sarrerarekin: Cozia, Moldovita 

monasterioa, Sucevita, Voronet eta Neamt, Bran 
eta Peles.

• Aireportuko tasak, Bilbotik: 105 € (igortzeko 
unean berretsi behar da)

• Bidaian laguntzeko asegurua, ezeztatze 
gastuen estaldurarekin.

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
Bucarest: H. Ramada North 4* / H. internacional 4*
Sighisoura / Sibiu: H. Central Park 4* / H. Mercure 
Binder Bubi 4* / H. Continental Forum 4*
Targu Mure / Bristita: H. Forum Continental 4* / H. 
Coroana de Aur 3*
Región de los Monasterios: H. Mandachi Hotel & 
Spa / H. Best Western Bucovina 4*
Brasov: H. Cubix 4* / H. Golden Time 4*

Agentzia antolatzailea: CICMA 633 - M

7. eguna.- Brasov - Sinaia - Bukarest 
Gosaria. Sinaiarantz abiatuko gara eta 
gaztelua bisitatuko dugu (Peles jauregia, 
Hohenzollern Sigmaringen familiarena , XIX. 
mendea). Hiriak Bibliako Sinai mendiaren 
izenpeko antzinako monasterio batengatik du 
izen hori. Handik hurbil, Errumaniako Karlos 
I.a erregeak bere udako jauregia eraiki zuen. 
Bukaresterantz jarraituko dugu, Vlad Tepesek 
sorturiko hiria. Bazkaria eta hiriaren ikustaldi 
panoramikoa. Afaria eta gaua hotelean.

8. eguna. Bucarest - Bilbao
Gosaria. Goiza libre, hiriaz gozatzen 
jarraitzeko. Bazkaria. Adierazitako orduan 
aireportura joango gara,  itzultzeko hegaldia 
hartzeko. Hortxe amaituko dira gure 
zerbitzuak.

OHARRA.- 7/21eko irteera alderantzizkoa  
izango da.

Prezioaren barnean daude
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Ibilbidea

1. eguna. Bilbo - Vilnius
Aireportuan elkartuko gara adierazitako orduan, Europako punturen 
batetik igarota Vilniusera joateko hegaldia hartzeko. Iritsi, eta 
hotelera joango gara. Egunaren gainerako zatia libre hiriaren ideia 
bat egiteko. Afaria eta gaua hotelean.

2. eguna.- Vilnius
Gosaria eta irteera oinezko ibilbidea egiteko gune historikoan 
barrena. 1323. urtean eraiki zuen Gedimimas Duke Handiak Neris eta 
Vilna ibaien artean, eta bertan, honakoak ikusiko ditugu: Vilniuseko 
katedrala, Done Petriren eta Done Pauloren eliza, Santa Ana eliza 
eta San Nikolas eliza, Lituaniako zaharrena. Bazkaldu eta Uzupis 
errepublikaren bisitaldia, zeina sarritan Parisko Montmartrerekin 
alderatzen duten. Antakalnis hilerria ere ezagutuko dugu; bertan 
hilobiratuta daude Frantziko 3.000 soldadu baino gehiago, 1812an 
hil zirenak Napoleonek Errusia eraso zuenean. Afaria eta gaua 
hotelean.

3. eguna. Vilnius - Trakaiko gaztelua - Kaunas
Gosaria eta irteera Trakairantz XIII. mendeko gaztelu ezaguna 
ikusteko. Trakai parke nazional izendatu dute dituen aintziren eta 
basoengatik, eta garrantzi historikoagatik. Bazkaldu eta irteera 
Kaunaserantz, hiria bisitatu eta bertako monumentu arkitektonikoak 
ezagutzeko: Erdi Aroko gaztelua, udaletxea (“Beltxarga Zuria” esaten 
diote), San Frantzisko Xabierkoaren eliza edo katedrala. Afaria eta 
gaua hotelean.

4. eguna.- Kaunas - Gurutzeen Muinoak - Rundale jauregia - Riga
Gosaria eta irteera Siauliairantz “Gurutzeen Muinoa” ezagutzeko; 
bertan erromesek gurutzeak eta arrosarioak uzten dituzte XIV. 
mendetik, independentzia nazionaleko martiriei edo heroiei 
eskainiak. Letoniako muga zeharkatuko dugu Rundale jauregira 
iristeko, Barroko eta Rococo Letoniako eraikin bikainenetako bat, 

1736 eta 1740 artean Ernst Johann Bironen udako egoitza bezala 
eraikia. Courlandeko dukea, Francesco Bartolomeo Rastrelli arkitekto 
italiar-errusiarraren planoei eta diseinuari buruzkoa, aldi berean 
San Petersburgoko Neguko Jauregiaren diseinatzailea. Bazkaria, 
jauregiaren barrualdea bisitatzea eta Riga, herrialdeko hiriburua, 
bisitatzea. Iritsi, afaria eta ostatua 

5. eguna.- Riga
Gosaria eta irteera Rigako Merkatu Nagusia ezagutzeko. 1930. 
urtean irekia, Herrialde Baltikoetako merkatu handiena da, eta 
Europako handienetako bat. Hiriaren bisitaldi panoramikoa egingo 
dugu. Baltikoko hiru hiriburuetatik handiena eta kosmopolitena da, 
eta UNESCOk Gizateriaren Ondare izendatu zuen. Katedrala eta Art 
Nouveau auzoa ikusiko ditugu. Bazkaldu eta Jurmalara joango gara, 
Herrialde Baltikoetan uda igarotzeko leku ezagunenetakoa, 33 km-ko 
harea finezko hondartzarekin. Rigara itzuli, afaria eta ostatua.

6. eguna. Riga - Sigulda - Parnu - Tallinn
Gosaria eta irteera Gaujako Parke Nazionala ezagutzeko; 1973. 
urtean sortu zuten eskualdeko edertasuna babesteko. Siguldaren 
bisitaldi panoramikoa egin eta Turaida gaztelua ezagutuko dugu. 
Vidzeme zurezko elizaren eta Livón hilerriaren bisitaldia egingo 
dugu; bertan dago Maija edo “Turaidako arrosa” ezagunaren hilobia. 
Gutmanis haitzuloen bisitaldia egingo dugu. Bazkaldu eta Estoniako 
udaldiko hiriburu gisa ezagun den Parnura abiatuko gara errepidez, 
bisitaldi panoramikoa egiteko. Tallinnera iritsi, afaldu, eta ostatua.

7. eguna.- Tallinn
Gosaria. Ibilaldi gidatua Tall.n-eko erdigune hist.aberatsean, bere 
Erdi Aroko kale xarmagarriekin. Alde zaharra bi zatitan banatzen 
da:  “Toompea” (Katedraleko muinoa) eta “All Linn” (Beheko hiria). 
“Trompea” n, Estoniako Parlamentuaren egoitza den Toompea 
gaztelua eta Estoniako Gobernuaren egoitza den Stenbock etxea 
ikusiko ditugu. Hemen daude Alexander Nevsky katedral ortodoxoa 

7x

8 egun / 7 gau

Baltikoko 3 bitxiak:
Letonia, Lituania eta Estonia

1.435€ 1.358€ LK

Irteerak: 06/20 eta 27 Bermatuta

Prezioa pertsonako eta egonaldiko 
Batentzako gehigarria: 250€ 235 € LK

Tallín
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• Joan-etorriko hegaldiak linea erregularrean 
Bilbotik, Europako hiri batetik igarota.

• Gidari laguntzailea bidaia osoan zehar 
Bilbotik bertatik.

• Aireportua – hotela – aireportua bidaiak.
• Bidaiak konfort autobusean, programaren 

arabera.

• 7 gaueko egonaldia 3*/4* hoteletan, 
mantenu osoko erregimenean, ura barne.

• Txangoak gaztelaniaz hitz egiten duten 
bertako gidariekin, programaren arabera, 
eta sarrerak. Lituania: Vilniusko panoramika 
(alde zaharra, katedralaren sarrera eta 
egitarauan adierazitako elizak), Uzupietako 
Errepublikaren auzoa eta Antakalnis 
hilerria, Trakaiko gazteluaren barruko bisita, 
Kaunasko panoramika eta Gurutzetako 
muinoa, gidari laguntzailearekin. Letonia: 
Rundale jauregia, Rigako Panoramika 
(Merkatu Nagusia, hirigune historikoa 
eta Barrio Art Noveau) eta programan 
adierazitako katedral eta elizetako 
sarrera. Jurmala hondartza gidariarekin, 
Gaujako Parke Nazionala (Sigulda, Turaida 
gazteluaren gunea, Grutas Gutmanis). 
Estonia: Parnuren panoramika laburra gida 
laguntzailearekin, Tailerreko Panoramika 
(alde zaharra, goiko eta beheko aldeak, 
katedralaren sarrera eta programan 

adierazitako elizak), Pirita auzoa eta Kadriog 
parkea gidari laguntzailearekin.

• Aireportuko tasak, Bilbotik: 155 € (igortzeko 
unean berretsi behar da)

• Bidaian laguntzeko asegurua, ezeztatze 
gastuen estaldurarekin.

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
Vilnius: H. Confort Vilnius Lt 3*Sup / H. Ibis 
Vilnius Centre 3*
Kaunas: H. Best Western Santakos 4*
Riga: H. Islande 4* / H. Rixwell Terrace 
Desing Hotel 4*
Tallin: H. Sokos Viru 4* / H. Park Inn Central 
4* / H. Tallink City 4*

Agentzia antolatzailea: CICMA 633 - M

eta Santa Maria katedral luteranoa ere. 
“All Linn” -n, fatxada errenazentistak eta 
barrokoak estilo gotiko Baltikoarekin 
txandakatzen dira. Muurivahe kalea eta 
Bolborategiaren Dorrea, Cabezas Negras 
Ermandadearen Etxea – Merkatari gazte, 
ezkongabe edo atzerritarren gremioa 
Espiritu Santuaren eliza. Udaletxeko Plaza 
zoragarrian amaituko dugu gure ibilaldia. 
Bazkaria. Autobusez, Piritara joango gara. 
1980ko Olinpiar Jokoetarako eraiki zuten 
portua. Itsasoaren parean dagoen Russalka 
Memoriala ikusiko dugu. Santa Brigidako 
Komentuaren hondakinen eta Kantuaren 
Jaialdiaren auditorio modernoaren paretik ere 
igaroko gara. Kadriorg parkearen ikuspegiez 
gozatuko dugu. Bertan, Kadriorg jauregi 
barrokoaren eta Kumu Arte Modernoaren 
Museoaren eraikinaren arteko kontraste 
harrigarria ikusiko dugu. Afaria eta ostatua.

8. eguna. Tallín - Bilbao
Gosaria eta denbora librea aireportura 
joateko hitzarturiko ordura arte. Iritsi, eta 
bidaiaren amaiera.

8 egun / 7 gau

Baltikoko 3 bitxiak:
Letonia, Lituania eta Estonia

1.545€ 1.462€ LK

Irteerak 07/18 eta 08/15 Bermatutak

Prezioa pertsonako eta egonaldiko  
Supl. Hab. Individual 240€ 226 € LK

7x

Prezioaren barnean daude
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Ibilbidea

1. eguna: Bilbao - Mosku
Aireportuan elkartuko gara adierazitako orduan, Europako punturen 
batetik igarota Moskura joateko hegaldia hartzeko. Iritsi, laguntza 
eta hotelera joango gara. Afaldu eta ostatu hartuko dugu.

2. eguna. Mosku
Gosaria. Hiriaren ikustaldi panoramikoa. Ibilbidea etorbide handi 
eta eraikin izugarrietatik hasiko dugu. Ibilbidean, eraikin ederrak 
ikusiko ditugu, besteak beste: Historia Museoa, Kazan katedrala, 
Bolshoi antzokia, Pushkin plaza, Unibertsitatea, Tverskaya kalea, 
Novy Rabat, Kotuzovsky eta San Salvador eliza. Bazkaldu egingo 
dugu. Arratsaldean, Kremlin barrutia bisitatuko dugu. Han daude 
katedral handiak, Kremlineko jauregi itzela, egoitza zaharrak, egungo 
Senatua kupula berdearekin, Soviet Goren zaharra, Armategia... Hiru 
katedraletatik bi bisitatuko ditugu. Afaldu eta ostatu hartuko dugu.

3. eguna. Mosku
Gosaria. Goizean, irteera Serguei Posad ezagutzeko (Zagorsk 
zaharra), Errusiako eliza ortodoxoaren multzo handi eta ikusgarriena. 
Troitse Sergueiev monasterioko (Lavra) multzo historiko harresitua 
bisitatuko dugu, XV-XVII. mendeetako arkitekturako eredu 
paregabeak. Bazkaria jatetxean. Moskura itzuli eta metroa ikusiko 
dugu. Kalkuluen arabera 70.000 m2 marmol, urre, kristal, mosaiko 
eta metal preziatu erabili ziren Moskuko metroaren geltokiak 
apaintzeko. Bisita amaitu ondoren, Arbat oinezkoentzako kalera 
joango gara. Afaldu eta ostatu hartuko dugu.

4. eguna.- Mosku – San Petersburgo
Gosaria. Irteera Novodevichy monasterioa bisitatzeko. 1524an 
inauguratu zen komentu gisa eta geroago, arkitektura estilo 

desberdinetako elizen multzo bilakatu zen. Horma zuriak eta urre 
koloreko kupula deigarriak ditu, baita urdinak eta berdeak ere. 
Bazkaldu egingo dugu. Tren geltokira joango gara, eguneko trena 
hartzeko (turista klasea) San Petersburgora iritsi eta hotelera joango 
gara. Afaldu eta ostatu hartuko dugu.

5. eguna. San Petersburgo
Gosaria. Goizean, hiriaren bisitaldi panoramikoa egingo dugu. Pedro 
I. a Handiak sortu zuen 1703an Neva ibaiaren ertzea. Hainbat 
monumentu arkitektoniko ikusteko aukera izango dugu: Nevsky 
etorbide nagusia, Kazan katedrala, Neguko Jauregiaren plaza (han 
dago Hermitage museo ospetsua), Egiptoko Tebaseko esfingeak, 
zutabe errostralak, Almirantegoaren orratz ederra, Aurora 
itsasontzia, hiria zeharkatzen duten Fontanka, Friboedox eta Moika 
kanalak, San Nikolas eliza, Pedro Handiaren zaldi gaineko estatua 
maiestatikoa (plazan nagusitzen den brontzezko zaldizkoa, hiriko 
ikono bihurtua), San Isaac eta Smolni katedralak eta San Salvador 
odol isuriaren eliza. Jarraian, Pedro eta Pablo gotorlekua bisitatuko 
dugu. Bazkaria. Arratsaldean Hermitage bisitatuko dugu, gaur 
egun munduko hiru pinakoteka nagusitakoetako bat dena, Parisko 
Louvrerekin eta Madrilgo Pradorekin batera. Afaria eta gaua hotelean.

6. eguna. San Petersburgo
Gosaria. Goizez San Isaac katedrala bisitatuko dugu, munduko 
handienetako bat. Ondoren, Sal Salvador odol isuriaren eliza edo 
Jesukristoren pizkundeko eliza ikusiko ditugu. Bazkaldu egingo 
dugu. Ondoren, ibilaldia egingo dugu itsasontziz hiriko eraikin ederrak 
miresteko. Afaldu eta ostatu hartuko dugu.

7x

8 egun / 7 gau

Errusia Inperiala

1.850€  1.750€ LK

Irteera: 09/14 Bermatua

Prezioa pertsonako eta egonaldiko
Batentzako gehigarria:  510 € 479 € LK

Mosku
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• Joan-etorriko hegaldiak linea erregularrean 
Bilbotik, Europako hiri batetik igarota.

• Aireportua – hotela – aireportua bidaiak.
• Bidaiak konfort autobusean, programaren 

arabera.
• Irteeran, Eroski Bidaiakeko langileen 

laguntza Bilboko aireportuan.
• Gaztelaniaz hitz egiten duen gidari 

laguntzailea programa osoan zehar 
Errusian (trena izan ezik).

• 7 gaueko egonaldia 4* hoteletan, mantenu 
osoan, ura barne.

• Bisitaldiak eta bidaiak pribatuan, 
gaztelaniaz hitz egiten duten bertako 
gidariekin (trena izan ezik)

• Honako hauetarako sarrerak Moskun: 
metroa, Kremlin eta Novodevichi 
monasterioa eta Serguei Posad; San 
Petersburgon: San Pedro eta San Pablo 
gotorlekua, Hermitage, San Isaac, Salvador 
odol isuria, Peterhof eta Katalina jauregia.

• Aireportuko tasak, Bilbotik: 180 € (igortzeko 
unean berretsi behar da)

• Bidaian laguntzeko asegurua, ezeztatze 
gastuen estaldurarekin. 
 

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
Mosku: H. Azimut Smolenskaya 4*
San Petersburgo: H. Ambassador 4*

Beharrezko dokumentuak:
• Pasaportea indarrean, bidaiatik itzuli eta 

hurrengo 6 hilabeteetarako indarraldiarekin, 
gutxienez. Erreserba egiterakoan 
pasaportearen kopia eman beharko duzu 
herrialdera gonbidatzeko eskutitza igorri 
ahal izateko.

• Bisaren eskabide orria, behar bezala beteta 
eta sinatuta.

• Argazki 1.
• Epea eta izapidea: Normala: irteera baino 

20 lanegun lehenago, gehienez. Premiazkoa: 
irteera baino 19 eta 5 lanegun lehenagora arte.

• Bisaren zenbatekoa eta izapideak TUIrekin: 
arrunta 90 € eta premiazkoa 150 € 
pertsonako (ez dago prezioaren barnean).

Agentzia antolatzailea: CICMA 753 - M

7. eguna. San Petersburgo
Gosaria. Goizean, Petrodvorestera egingo 
dugu txangoa. 1917. urtearen ondoren, 
sobietar gobernuak Peterhofen multzoa 
hartu zuen kontrolpean eta arkitektura eta 
arte museo bilakatu zuen. Errusiako Versailles 
ere esaten zaio. Bazkaria. Ondoren, hiriaren 
hegoaldera joango gara, Katalina jauregia 
eta anbar areto ezaguna bisitatzeko; tsarren 
egoitza ofiziala izan zen XVII. mendean. Agur 
afaria jatetxean eta ostatua.

8. eguna.- San Petersburgo - Bilbo
Gosaria eta, adierazitako orduan, aireportura 
joango gara Europako hiri batetik igarotzen 
den itzulerako hegaldia hartzera. Iritsi, eta 
hortxe amaituko dira gure zerbitzuak.

Prezioaren barnean daude
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9x

10 egun / 9 gau

Jordania eta Arabiako 
Lawrence-ren basamortua

2.525€  2.395€ LK

Irteera 09/27an, Bermatuta

Prezioa pertsonako eta egonaldiko
Batentzako gehigarria:  290€ 273 € LK

Dokumentazioa
Pasaportea behar da, 6 hilabeteko balioaldiarekin, eta bisa 
bat ere behar da; azken hori herrialdean sartzean lortzen 
da, pasaportearen fotokopia aurkeztuta.

Osasun eskakizunak
Espainiatik iristen diren bidaiarien kasuan, ez dago nahitaez 
jarri beharreko txertorik.

Ordutegi aldea
Bi orduko aldea dago Jordaniaren eta Espainiaren artean; 
Jordanian bi ordu gehiago dira.

Moneta
Moneta ofiziala Dinar Jordaniarra da. Euroak eramatea 
gomendatzen dizuegu, eta hara iristean aldatzea dirua. 
Trukea honela dago, gutxi gorabehera: 1 € = 0,78 JDO. 
Kreditu txartelak onartzen dituzte hoteletan, jatetxeetan 
eta denda handietan.

Hizkuntza
Arabiera da Jordaniako hizkuntza ofiziala, baina ingelesez 
ere hitz egiten da herrialde osoan, batik bat, hirietan.

Elektrizitatea
Korronte elektrikoa 220 voltekoa da. Entxufeen larakoa 
biribila da; beraz, ez da egokigailurik eraman behar.

Klima
Klima mediterraneo erdi-aridoa dago, egun eguzkitsuak 
izaten dituzte, hodeirik gabe, eta gauetan fresko egiten 
du. Udaberria eta udazkena atseginak dira. Eurite sasoia 
otsailetik martxora bitarte izaten da, baina iparraldean 
baino ez. Aqaba: negu epel eta eguzkitsua izaten da Itsaso 
Gorrian. Jordan ibaiaren haranean, ordea, tenperatura 
leunagoak izaten dira neguan, batezbestekoa 16-22º C 
izanik.

Eskupekoak
Ordaindu beharreko zenbatekoaren % 10eko eskupekoa 
uzteko ohitura dago. Hoteletako atezain eta maletazainei 
eskupekoa ematea gomendatzen da. Ez da ohikoa taxi-
gidariei eskupekoa ematea, baina taximetrorik ez duten 
taxien kasuan, zerbitzua hartu baino lehen prezioa argi eta 
garbi negoziatzea komeni da.

Arropa
Udan, kapela bat eta eguzkitako betaurrekoak funtsezkoak 
izaten dira. Baina, udan ere, gauetan hotz egiten du; beraz, 
jantzi beroren bat ere eramatea gomendatzen da. Neguak 
oso hotzak izan daitezke, batik bat, ekialdean. Gizon nahiz 
emakume, mezkitetan sartzean jantzi kontserbadoreagoak 
jantzi behar dira

Siria

AqabaAqaba

AmmanAmman

JerashJerash

MadabaMadaba

PetraPetra

Wadi RumWadi Rum

Arabia Saudita

Palestina

Israel

Itsaso Gorria

JordaniaJordania
Pequeña PetraPequeña Petra

BetaniaBetania

ShobakShobak

Monte NeboMonte Nebo
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Ibilbidea

1. eguna. Bilbo / Madril - Amman
Adierazitako orduan aireportuan egon behar da, Bilbon hasi eta, 
Madrildik igarota, Royal Jordanian konpainiaren linea erregularreko 
hegaldia hartzeko. Eroski Bidaiaken gidariaren laguntza Bilbotik 
bertatik. Ammango aireportura gauez iritsiko gara, eta hotelera 
joango gara, ostatu hartzera.

2. eguna.- Amman - Jerash - Madaba.
Gosaria. Egunaren hasieran Amman ezagutuko dugu, hiriburua; hiri 
zaratatsu hau “Jordaniaren sarbidea” da, eta munduko zaharrenetako 
bat. Gotorlekua bisitatuko dugu; muino horretan, Herkulesen aurriak 
eta Arkeologia Museoa daude, eta museoan Nabateoei buruzko sekzio 
interesgarria dago. Bazkaria bertako jatetxe batean, eta gero Jerash-
era joango gara, mundu osoan hobekien kontserbatuta dauden hiri 
erromatarretako batera. Jerash arkitektura erromatarraren harribitxi 
bat da, eta inon ikus daitekeen Erromako probintzia bateko hiriburu 
baten adibide osatuenetako bat. Gaur egun, zolatutako kaleak eta 
zutabediak, muinoetako tenplu altu-altuak, antzoki ederrak, plaza 
publiko zabalak, bainu etxeak, iturriak eta dorrez eta atez zulatutako 
harresiak egoera ezin hobean ikus daitezke, oraindik ere. Bisitaldiaren 
ostean, Madabara joango gara; afaria eta ostatua hotelean.

3. eguna. Madaba - Nebo mendia - Shobak gaztelua - Petra txikia. 
Gosaria. Hasteko, Madaba edo “mosaikoen hiria” bisitatuko dugu. 
Herri polit horretan, San Jorge eliza ortodoxora joango gara eta, 
bertan, Palestinako lehen mapa-mosaikoa ikusi ahal izango dugu, 
herrialdearen altxor nagusietako bat. Bazkaria bertako jatetxe 
batean (prezioaren barne). Gero, Nebo mendirantz abiatuko gara; 
Biblian aipatzen den toki garrantzitsua da, Moisesek bisitatu 

zuen azkeneko lekua izan baitzen eta profetak handik ikusi zuen 
agindutako lurraldea, nahiz eta ez zen sekula iritsi. Mendi baten 
gailurrean dagoenez, ikuspegi panoramiko ikusgarria izango dugu. 
Jarraian, Erregearen autobidea hartu eta hegoalderantz joango gara; 
karabanek duela ehunka urte erabiltzen zuten autobide hori, eta “Via 
Nova Trajano” ere esaten zaio, hau da, Trajano enperadore erromatar 
handiaren errepide berria. Lurralde Santuetako gotorleku tenplario 
handienetako batera iritsiko gara, Shobak-era. Muino batean dago, 
itsasoaren mailatik 1000 bat metro gora, eta hiru aldetan amildegi 
sakonez inguratuta dagoenez, menderaezina izan zen. Hortik Petra 
txikira joango gara, afaldu eta ostatu hartuko dugu kanpalekuan.

4. eguna. Petra txikia - Petra
Gosaria. Gaur, Petra ezagutuko dugu, baina beste ikuspegi batetik 
begiratuta. “Petra Txikian” hasiko dugu gure ibilbidea; Al Beida ere 
esaten zaio, eta Petratik 8 bat kilometrora dagoen aztarnategi 
arkeologiko zoragarria da. Abiapuntura itzuli eta, handik, oinez joango 
gara Petrara “Atzeko Atetik”; turistak normalean ibiltzen ez diren bide 
batetik sartuko gara, eta Petrako sinboloetako batera iritsiko gara 
zuzenean: “Ad - Deir” edo monasterioa, harrian zulatutako 500 hilobi 
dituena. Handik, haran nagusira jaitsiko gara eta, Siq-ean barrena 
joanda, eraikin ospetsuenaren oinetara iritsiko gara: Al Khazneh; 
Altxorra ere esaten zaio, eta IV. mendeko Aretas errege nabateoaren 
mausoleoa dago bertan, 45 metroko altuera duen tenplua, 
estilo greko-pertsiar erromatarrean apaindutako fatxadarekin. 
Herrialdeko altxor arkeologiko ospetsuena da. Txangoan, piknik 
moduan bazkalduko dugu. Petra aztarnategi arkeologiko ospetsua 
da. Antzinako inperio nabateoaren hiriburua da, eta 2.000 urteko 
antzinatasuna duen kultura baten ezkutuko aztarna monumentalez 
eta harkaitz egitura bitxiez inguratuta dago. K.a. 300. urte inguruan 

Petra
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egin zuten, eta hareharri arrosazko amildegietan zulatutako hilobiak 
eta tenpluak ditu; hareharriaren koloreagatik jarri zioten izena: Hiri 
Arrosa. Wadi Musan, hotelera joango gara; afaria eta ostatua.

5. eguna. Petra - Wadi Rum basamortua
Gosaria. Gaur, berriro ere Petrara joan, Siq-a gurutzatu eta Altxorrera 
iritsiko gara, baina beste ikuspegi batetik. Lehenengo orduan, 
jendetza iritsi baino lehen, arroilan sartu eta Petran oraindik ikusi 
ez ditugun tokiak ezagutuko ditugu: Sakrifizioen Aldarea, Altxorraren 
ikuspegia inguruko muinoetatik… Wadi Musako jatetxe batean 
bazkalduko dugu. Bazkalostean, munduko basamortu ederrenetako 
batera joango gara: Wadi Rum edo Ilargiaren Harana; beduinoak bizi 
dira bertan. Begien aurrean agertuko zaigun paisaia beste planeta 
batetik ateratakoa dela irudituko zaigu. Mendien artean, koloretako 
hareazko lautada amaigabeak ikusiko ditugu. Txangoa egingo dugu 
ilunabarra basamortuan ikusteko eta, gero, gure kanpalekura joango 
gara, gaua igarotzera; Wadi Rumeko kanpalekurik jatorrena da. Afaria 
eta ostatua kanpalekuan.

6. eguna. Wadi Rum basamortu gorria
Jaiki, eta gosaltzen dugun bitartean paisaia zoragarriaz gozatzeko 
aukera izango dugu. Goizean goiz, Jeep autoetan sartu eta gure 
gaurko ibilbidearen hasierara eramango gaituzte; Ekialde Ertaineko 
natura erreserba garrantzitsuenetako bat ezagutuko dugu. Toki hau 
ospetsua da, hainbat film grabatu baitituzte bertan, hala nola Arabiako 

Lawrence. Bidean, parkeko harkaitzezko zubi enblematikoenetako 
batean geratuko gara. Burrah-ko arroilan hasiko dugu ibilbidea. Wadi 
Rumeko gune basatienetako bat ezagutuko dugu; bizitzan behin, 
gutxienez, ikusi eta bertatik ibili behar den toki horietako bat da. 
Goiza arroilan igaroko dugu, eta 2 ordu inguru ibiliko gara oinez toki 
eder honetan. Oinezko ibilbidetxo hau egin ondoren, gure jeep-ak 
bila etorriko zaizkigu eta basamortuaren erdira eramango gaituzte, 
bazkaltzera. Kanpalekura itzuli, eta ilunabarrak basamortu harrigarri 
honetan eskaintzen duen ikuskizun paregabeaz gozatzeko aukera 
izango dugu. Kanpalekura iritsiko gara; afaria eta ostatua.

7. eguna. Wadi Rum - Aqaba.
Gosaria. Goizean, gure bigarren ibilaldia egingo dugu, oinez. 2 ordu 
inguruko ibilbide zirkularra da, arroiletan barrena, kanpalekuaren 
ondoan, Wadi Rumen; paseoaren ondoren, bazkari arin bat egingo 
dugu. Jarraian, Aqabara joango gara, Itsaso Gorriaren ertzeko hiri 
honetan ilunabar zoragarria ikusteko. Hussein erregeak lortu zuen 
itsasorako aterabide hau, trebetasun diplomatikoak erabilita. 
Denbora librea izango dugu, txoko guztiak geure kabuz arakatzeko. 
Metropoli hau Aqabako golkoan dago; Itsaso Gorri ospetsurako 
sarbideetako bat da. Izenak honako hau esan nahi du arabieraz: 
“Aialaren mendibidea”; merkataritzarako portu izan zen K.o. 106. 
urtetik IV. mendera bitarte. Hotelera joango gara; afaria eta ostatua.

Wadi Rum basamortu gorria
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• Joan-etorriko hegaldia linea erregularrean, 
Bilbotik Ammanera, Madrildik igarota. 

• Eroski Bidaiaken gidariaren laguntza 
Bilbotik bertatik, eta bidaia osoan. 

• Gaztelaniaz hitz egiten duen gidari 
laguntzaile ofiziala helmugan. 

• Aireportua – hotela – aireportua joan-etorriak. 
• Autopullman esklusiboa taldearentzat 

bidaia osoan, aire girotu eta guzti. 
• Ostatua aurreikusitako hotel / 

kanpalekuetan edo antzekoetan, 
bainuontzia edo dutxa duten birentzako 
logeletan; kanpalekuetan, ordea, komunak 
partekatu egin behar dira. 

• Mantenua programaren arabera. 
• Txangoa 4x4 ibilgailuan Wadi Rum 

basamortuan, bazkari eta guzti. 
• Nabigazioa Itsaso Gorrian, kristalezko behealdea 

duen itsasontzi batean; bazkaria ontzian.
• Agur afaria Ammango Tawaheen al Hawa 

jatetxean.
• Ibilbidean zehaztutako bisitaldi guztietako 

sarrerak prezioan sartzen dira.
• Txoferraren eta gidaren eskupekoak.
• Aireportuko tasak barnean: 345 €; berretsi 

egin behar dira txartelak igortzeko garaian.
• Bidaian laguntzeko asegurua, ezeztatze 

gastuen estaldurarekin.

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
Amman: H. Seven Roses 4*
Madaba: H. Grand Or Madaba Inn  4*
Little Petra: Ammarin Camp
Petra: H. Grand View 4*
Wadi: Rum Omar Bedouin Camp 
Aqaba: H. City Tower 4* 
Itsaso Hila:  H. Dead Sea Spa 4*  

Agencia organizadora: CIE 618 Viajes Eroski

8. eguna. Nabigazioa Aqaban - Itsaso Hila
Gosaria. Ontziratu eta 3 orduko bidaia egingo 
dugu behealdea gardena duen itsasontzi 
batean, Itsaso Gorriko ur gardenez gozatzeko; 
igeri egiteaz gain, snorkeling ere egin ahal 
izango dugu, aukeran. Bazkaria ontzian eta, 
gero, Itsaso Hilera joango gara. Mundu osoko 
tokirik erakargarrienetako bat da, itsasoaren 
mailaren 435 metro beherago dagoen 
sakonune sakon batean kokatuta egoteagatik 
ez ezik, balneario naturaltzat jotzen delako 
ere. Hotelera joango gara; afaria eta ostatua 
hotelean.

9. eguna. Itsaso Hila - Betania - Amman 
Gosaria. Goizean, Itsaso Hilaren uraz gozatuko 
dugu. Prest al zaudete itsaso gazian bainatu 
eta lokatzarekin gorputza lokazteko? Laku 
gazi zoragarria ezagutu ostean, hoteletik 
abiatu eta Betania aldera joango gara, Jordan 
ibaiaren ertzean. Israelekiko mugaren ondoan 
kokatutako erromes zentro honetan bataiatu 
zuen Joan Bataiatzaileak Nazareteko 
Jesus. Kristauentzat sakratuak diren toki 

honetan eraiki zituzten eliza bizantziarren 
aztarna arkeologikoak bisitatuko ditugu, 
eta Jesukristo bataiatu zuten toki zehatza 
markatzen duen monumentua ikusiko 
dugu. Jordan ibaira hurbilduko gara, eta 
judutarrentzat eta kristauentzat hain 
garrantzitsua den ibai honetako urarekin 
bustitzeko aukera izango dugu. Bazkaria 
bertako jatetxe batean, eta Ammanera joango 
gara, hotelera. Denbora librea eta agur afaria 
bertako jatetxe batean. Ostatu hartuko dugu.

10 eguna. Amman - Madril / Bilbo 
Gosaldu ondoren, aireportura joango gara 
eta, Madrildik igarota, Bilbora doan linea 
erregularreko hegaldia hartuko dugu; gure 
gidaria Bilbora iritsi arte egongo da gurekin. 
Iritsi, eta bidaiaren amaiera.

Prezioaren barnean daude



Dokumentazioa
Pasaportea behar da, gutxienez sei hilabeteko 
balioaldiarekin. Bisa derrigorrezkoa da.

Osasun eskakizunak
Espainiatik iristen diren bidaiarien kasuan, ez dago nahitaez 
jarri beharreko txertorik. Gomendatutakoak: A eta B 
hepatitisak, tetanosa, sukar tifoideak.

Ordutegi aldea
Neguan, 4,5 ordu eta, udan, 3,5 ordu gehiago dira, Espainia 
penintsularrarekin alderatuta.

Moneta
Moneta ofiziala errupia da. Trukea bankuetan, truke etxe 
ofizialetan eta aireportuetako bulegoetan egin daiteke (24 
ordu zabalik egoten dira); trukea merkatu beltzean egitea 
legez kontrakoa da. Kutxazainetan atera daiteke dirua, 
baina komisioak handiak izaten dira.

IndiaIndia

JaipurJaipur

UdaipurUdaipur

AgraAgra
DelhiDelhi

BikanerBikaner

JaisalmerJaisalmer

JodhpurJodhpur

PushkarPushkar

Hizkuntza
Hizkuntza ofizialak hindia eta ingelesa dira; turistak ibiltzen 
diren tokietan ingelesez hitz egiten dute.

Elektrizitatea
Elektrizitatea 230 voltekoa da, eta entxufeak hiru 
puntukoak izan ohi dira. Egokigailua behar da.

Klima
Indian, klima nabarmen aldatzen da toki batetik bestera 
eta urte sasoi batetik bestera. Klima alpinoa aurki daiteke 
mendialdean; Rajasthan inguruan, klima alpinoa, eta 
herrialdearen hegoaldean, berriz, tropikala. Indiako urteko 
batez besteko tenperatura 29.9ºC da.

Arropa
Kotoizko edo lihozko arropa eramatea gomendatzen da, 
erosoa eta freskoa, eta mahuka luzekoa. Oinetakoak ere 
erosoak, oinak erabat estaltzen dituztenak; izan ere, landa 
eremu edo kale asko ez baitaude asfaltatuta

12x

14 egun / 12 gau

Indiako esentziak

2.235€  2.125€ LK

Irteera: 10/08 Bermatua

Prezioa pertsonako eta egonaldiko.
Batentzako gehigarria: 490 €  461 € LK
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Ibilbidea

1. eguna. Bilbo - Delhi
Bilboko aireportuan elkartuko gara, eta Munichetik igarota, Delhira 
doan linea erregularreko hegaldia hartuko dugu; Eroski Bidaiaken 
gidariaren laguntza Bilbotik bertatik. New Delhiko aireportura 
iritsi, harrera egin eta laguntza jasoko dugu. Hotelera joango gara, 
eta ostatu hartuko dugu.

2. eguna. New Delhi - Agra
Gosaria eta Agrara abiatuko gara, errepidez. Bidean, Akshardham 
tenplua (tenplu modernoa) bisitatuko dugu, azkar-azkar. Agrara iritsi, 
eta hotelera joango gara. Bazkaria, hotelean. Arratsaldean, Agra 
bisitatuko dugu, baita Gotorleku Gorria eta harresiz inguratutako 
eremua ere. Gotorlekua hareharri gorriz eraiki zen 1565. urtetik 
1573. urtera bitarte. Jarraian, Itimad-Ud-Daulah mausoleoa 
bisitatuko dugu; “Taj txikia” ere esaten zaio, eta 1622. urtetik 1628. 
urtera bitarte eraiki zen, Yamuna ibaiaren eskuinaldeko ertzean. 
Afaria eta ostatua hotelean.

3. eguna. Agra - Fatehpur Sikri - Abhaneri - Jaipur
Goizean goiz, egunsentiarekin batera, munduko monumentu 
arkitektoniko ospetsuena bisitatuko dugu, Taj Majal. 1631tik 1654ra 
bitarte eraiki zen Yamuna ibaiaren ertzean, Shah Jahan enperadore 
musulmanak aginduta haren emazte gustukoenaren ohorez, Arjumand 
Bano Begum (Mumtaz Maha izenarekin ezagunagoa zen). Hotelera 
itzuliko gara gosaltzera. Errepidez, Jaipur aldera abiatuko gara eta, 
bidean, munduko aterik handiena bisitatuo dugu, Bulund Darwaza, 
Fatehpur Sikri hirian; Akbar enperadoreak hiriburu izateko eta jauregi 
moduan eraiki zuen basamortuan harea gorrizko hiria, XVI. mendean. 
Bazkaria, bertako jatetxe batean. Abhaneri-ra jarraituko dugu, eta 

rajputen Erdi Aroko monumentuak bisitatuko ditugu: Chand Baori 
(putzua) eta Vishnu jainkoari eskainitako Harshat Mata tenplua. 
Gameluan paseo bat emango dugu, Aagman Safari Camp eremuan. 
Jaipurrera jarraituko dugu. Iritsi, eta Jaipurreko Tximuen Tenplua 
bisitatuko dugu. Hotelera joango gara. Afaria eta ostatua hotelean.

4. eguna. Jaipur
Gosaria. Goizean, elefante baten bizkar gainean Amber gotorlekura 
igoko gara (hala egin ezin bada, jeepez igoko gara), jauregiko gelak eta 
atariak bisitatuko ditugu; horiek ezagunak dira diseinu eta apainketa 
dotorea dutelako. Geroago, barazkien merkatua eta loreen merkatua 
ikusiko ditugu. Bazkaria, bertako jatetxe batean. Arratsaldean, Jantar 
Mantar behatokia bisitatuko dugu, 1700. urtean eraikia, baita Hiriaren 
jauregia edo Maharajaren jauregia ere, eta Hawa Mahal edo Haizeen 
jauregiari argazkiak ateratzeko geldialditxo bat egingo dugu. Azken 
horrek fatxada dotorea dauka, arrosa eta zuria, eta begiratoki ugari 
ditu, ia mila leihoz eta saretaz beteta. Arratsaldeko azken orduan, 
Narain Niwas jauregian afalduko dugu eta, bitartean, Rajasthan-go 
dantza tipikoen emanaldia izango dugu ikusgai. Afaldu ondoren, 
hotelera joango gara ostatu hartzera.

5. eguna. Jaipur - Pushkar
Gosaldu ondoren Pushkar-era abiatuko gara. Bidean, landa eremuko 
eskola bat bisitatuko dugu eta haurrek nola ikasten duten ikusiko 
dugu. Pushkarrera jarraituko dugu. Iritsi, hotelera joan eta bazkaldu 
egingo dugu. Arratsaldean, Pushkar aintzira sakratuaren bisitaldia 
egingo dugu. Gainera, Brahma tenplua bisitatuko dugu, Pushkarren 
barrena egingo dugun oinezko ibilaldian. Afaria eta ostatua hotelean.

6. eguna. Pushkar - Bikaner
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Gosaldu ondoren Bikaner-era abiatuko gara. Iritsi, hotelera joan 
eta bazkaldu egingo dugu. Arratsaldean, XVII. mendeko Junagarh 
gotorlekura joango gara. Bikaner, hareharri gorriz eraikitako 
gotorturiko hiria, oso ezaguna da artisautzagatik, larruzko 
produktuengatik, jauregiengatik eta Asiako gamelu abeltegi handiena 
edukitzeagatik. Hotelera itzuli, afaria eta ostatua.

7. eguna. Bikaner - Phokaran - Jaisalmer
Gosaria. Irteera Pokharan-era, bertako gotorlekua bisitatzeko. 
Bazkaria, bertako jatetxe batean. Bazkalostean, Thar basamortutik 
Jaisalmerrera edo “urre koloreko hirira” joango gara, errepidez. Hiri 
horri hala deitzen zaio kolore horretako hareharriz eraikita dagoelako. 
Indiako leku magikoenetako bat da askoren ustez, ilunabarrean 
etxeek hartzen duten koloreagatik. Iritsi, eta hotelera joango gara. 
Denbora librea. Afaria eta ostatua.

8. eguna. Jaisalmer
Gosaria. Thar basamortuan dagoen hiria bisitatuko dugu. Trikuta 
muinoaren gainean dago, eta gotorlekuak koroatzen du. 1156an 
eraiki zen, defentsarako elementu gisa, basamortuan bizi ziren 
herriei aurre egiteko. Gotorlekuaren barnean, Maharaja Mahal 
jauregia eta zazpi tenplu jainista eta bi hinduista daude, horietako 
zenbait aberastasun handiz zizelkatuak. “Havelis” edo jauntxoen 
etxe zaharrak bisitatuko ditugu. XVII. mendean eraiki zituzten 
merkatari aberatsek eta horien fatxadak harrizko brodatuak 
direla esan daiteke. Bazkaria, hotelean. Arratsaldean “chatri” edo 
aldirietan kokaturiko hilobi zaharretara hurbilduko gara. Handik 
ilunabarra ikusi ahal izango dugu, baita harresiaren koloreak ere. 
Gamelu gurdian paseo bat egingo dugu Sam-eko dunetan barrena. 
Afaria eta ostatua hotelean.

9. eguna. Jaisalmer - Jodhpur
Gosaria. Jodhpurrera abiatuko gara errepidez. “Hiri urdin” ere deitzen 
zaio, bertako etxeen koloreagatik. Jodhpurrera iritsi eta bertako 
jatetxe batean bazkalduko dugu. Meherangarh gotorlekua bisitatuko 
dugu. Barnean, ezin hobeto zaindutako patioak eta jauregiak daude, 
eta Moti Mahal jauregia nabarmentzen da. Hirira itzultzerakoan, 
Jaswant Thada-n geratuko gara, Jaswan Singh II.a maharajaren ohorez 

eraikitako marmol zuriko mausoleoan. Hotelera joango gara. Denbora 
librea. Afaria eta ostatua.

10. eguna. Jodhpur - Ranakpur - Udaipur
Gosaria. Ranakpur-era abiatuko gara errepidez, tenplu jainisten 
multzora. Adinath tenplua da Indiako handiena eta ederrena; marmol 
zuriz eraikita dago, eta modu aberatsean zizelkatua. Lau sarrera 
ditu, eta zutabeak dituzten atarien bidez Adinath-en irudia duen 
ganbera nagusira bideratzen dute. Kapera lerro batez inguratuta 
dago, alde guztietatik, eta jainkosen eta elefanteen irudiekin 
apainduta dago erabat. Bazkaria, bertako jatetxe batean. Ondoren, 
Udaipur-era joango gara, Mewar erresuma zaharraren hiriburura. 
Aintzira artifizialak ditu eta horiek konektatzeko kanalak. Oasi bat 
da basamortuan. Iritsi, eta hotelera joango gara. Denbora librea. 
Afaria eta ostatua.

11. eguna. Udaipur
Gosaria. Maharajen jauregia bisitatuko dugu, muino txiki batean 
dagoena, Pichola aintziraren ertzean. Gaur egun museo bihurtutako 
Hiriaren jauregiaren barnealdea patioen, kioskoen, terrazen, galerien, 
gelen eta lorategien labirinto bat da. Fatxada batzuk oso apainduta 
daude ispiluen inkrustazioekin, galeria batzuk pinturaz estalita 
daude eta goialdeko kioskoetatik eta terrazetatik aintzirarako 
ikuspegi ederra dago. Jarraian, Ohorezko Damen Lorategia (Sehellon 
Ki Bari) bisitatuko dugu, Udaipurreko bigarren laku handiaren (Fateh 
Sagar) ertzean dagoen lorategia. Lorategi handi bat da, kioskoak 
eta marmol zuriz zizelkatutako elefanteak ditu, baita lau urmael eta 
iturri ugari ere. Iturri batzuk lurretik ateratzen dira zuzenean, eta 
ura lur gainean erorrarazten dute. Bazkaria, bertako jatetxe batean. 
Arratsaldean, motordun txalupa batean ibilbide bat egingo dugu 
Pichola aintziran; txalupatik, Udaipur hiria ikusten da, aintziraren 
gainean modu ikusgarrian altxatzen baita, Rajasthan basamortuaren 
erdian. Era berean, Jag Mandir-eko jauregia ere ikusi ahal izango 
dugu, aintziraren erdian dagoen irla batean kokatutako beste altxor 
bat; han barrena ibiltzeko denbora izango dugu. Afaria eta ostatua.

12. eguna. Udaipur - New Delhi hegazkinez
Piknik moduan gosalduko dugu, goizean goiz Delhira joateko 
hegazkina hartu behar dugulako. Iritsitakoan, hiria bisitatuko 
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dugu, eta besteak beste, hauek ikusiko 
ditugu: Humayun-en hilobia, marmol zurizko 
kupula izugarriarekin, eta Qutab Minar, XII. 
mendekoa. Bazkaria, bertako jatetxe batean. 
Jarraian, Sikh tenplu bat bisitatuko dugu, 
Mahatma Ghandik inauguratu zuen. Birla 
tenplu hinduista, Indiako atea eta ibilaldia 
egingo dugu presidentearen jauregia eta 
parlamentua ezagutzeko. Hotelera joango 
gara, afaria eta ostatua.

13. eguna. New Delhi
Gosaria. Goizean, Delhi zaharrera joango gara, 
eta han, Indiako meskitarik handiena ikusiko 
dugu, Jama Masjid; haren eskaileretatik 
Delhi zaharraren ikuspegi panoramiko 
bikaina ikus daiteke. Raj Ghat bisitatuko 
dugu, Mahatma Gandhiren oroigarria. 
Gandhi Smriti bisitatuko dugu (Birla House 
ere deitzen zaio), Mahatma Gandhik bere 
bizitzako azken 144 egunak bizi izan zituen 
etxea. Bazkaria, bertako jatetxe batean. 
Arratsaldean autobusa eta gidaria gure 
esku hiria ezagutzen jarraitzeko edo gehien 
gustatu zaizkigun lekuak errepikatzeko. 
Hotelera joango gara. Logela 20:00ak arte 
erabili ahal izango dugu, eta afaria hotelean. 
Adierazitako orduan, aireportura abiatuko 
gara. Gaueko azken orduan, ekipajea jaso eta 
aireportura joango gara, itzulerako hegaldia 
hartzeko goizaldean. Gaua hegazkinean.

14. eguna. New Delhi - Bilbo
Hegaldia Munichetik igarotzen da. Bilbora 
iritsiko gara, gidaria lagun dugula. Iritsi, eta 
bidaiaren amaiera.

• Joan-etorriko hegaldiak Lufthansa 
konpainiaren linea erregularrean, turista 
klasean. Abiapuntua Bilbon eta Munichetik 
igarota.

• Eroski Bidaiaken gidariaren laguntza 
Bilbotik bertatik, eta bidaia osoan.

• Joan-etorriak, txangoak eta bisitak aire 
girotua duen ibilgailuan.

• Udaipur - New Delhi barne hegaldirako 
txartelak, turista klasean.

• Gaztelaniaz mintzo den Indiako gidari baten 
laguntza India barruko programa osoan.

• Egonaldia adierazitako hoteletan edo 
horien antzekoetan, birentzako logela 
estandarrean. Azkeneko gauean, late check 
out sartuta izango dugu,20:00ak arte.

• Prezioan sartzen dira 12 gosari, 12 bazkari 
eta 12 afari, buffet erakoak, programaren 
arabera.

• Ur minerala bidaia guztian, autobusetan eta 
otorduetan.

• Sarrerak ibilbidean sartutako 
monumentuetara.

• Paseoa rickshaw edo trizikletan, Delhin.
• Paseoa elefantez Amber gotorlekuan, 

Jaipurren (erabilgarri egotearen arabera).
• Rajasthango dantza tipikoak afariarekin 

Narain Niwas jauregian, Jaipurren.
• Paseoa gamelu gurdian Sam-eko dunetan, 

Jaisalmer-en.
• Paseoa txalupan Pichola aintziran, 

Udaipurren.

• Maletazain zerbitzua.
• Txoferraren eta gidaren eskupekoak sartuta 

daude.
• Aireportu tasak: 380 €, berretsi egin behar 

dira txartelak igortzeko garaian.
• Bidaian laguntzeko asegurua, ezeztatze 

gastuen estaldurarekin.

Ez daude prezioaren barnean

• Indiarako bisa. Baldintzak kontsultatzea eta 
izapideak kudeatzea Eroski Bidaiak zure 
agentzian. Prezioa: 60 €.

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
Delhi: H. Vivanta by Taj Dwarka 5*
Agra: H. Crystal Sarovar Premier 5*
Jaipur: H. Park Regis 4* / Golden Tulip 4*
Pushkar: H. Dera Masuda 4*
Bikaner: H. Gaj Kesri 4*
Jaisalmer: H. Desert Palace 4*
Jodhpur:  H. Fairfield By Marriot 4*
Udaipur: H. Mewargarh 4*  / Amargarh 4*

Agentzia antolatzailea: CIE 618 Viajes Eroski

Pichola aintzira - Udaipur, Rajasthan

Prezioaren barnean daude
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Dokumentazioa
Pasaportea indarrean behar da, gutxienez sei hilabeteko 
balioaldiarekin.

Osasun eskakizunak
Espainiatik iristen diren bidaiarien kasuan, ez dago nahitaez 
jarri beharreko txertorik.

Ordutegi aldea
Sei ordu gutxiago daude Espainiarekin alderatuta, urritik 
martxora bitarte, eta 7 ordu gutxiago, apiriletik irailera 
bitarte.

Moneta
Peruko moneta ofiziala: Nuevo Sol. Saltoki gehienetan 
kreditu txartel ezagunenak onartzen dituzte. Dena den, 
dirua eramatea komeni da, jende gehienak horixe erabiltzen 
baitu eta, gainera, herri txikienetan, zaila da dirua aldatzeko 
tokiak aurkitzea.

Hizkuntza
Peruko hizkuntza ofizialak gaztelania, kitxua eta aimara 
dira. Gaztelania erabiltzen du gehiengoak, batik bat, 
hiriguneetan.

Elektrizitatea
Korronte elektrikoa 220 voltekoa da. Korronte hargune 
gehienak sarrera bikoitzekoak dira (standard europarra), 
baina standard amerikarra ere badago (sarrera bikoitz laua). 
Egokigailua eramatea gomendatzen dugu.

Klima
Lima hirian klima freskoa izaten da urte osoan, 
hondartzetatik gertu dagoelako, eta ez du euririk egiten, 
baina hezetasun maila handia da. Udan, hau da, abendutik 
apirilera bitarte, tenperatura 28-30 ºC izaten da egunez, 
eta 21-22ºC gauez. Sasoi honetan, klima eguzkitsua, hezea 
eta beroa izaten da.

Eskupekoak
Ez da derrigorrezkoa eskupekoa ematea, baina turismoa 
hasiz geroztik, gero eta maizago ematen dira.

Arropa
Arropa eroso eta informala eramatea gomendatzen dugu, 
baita jantzi beroak ere, Andeetarako. Ez ahaztu eguzkitik 
babesteko krema, moskitoak uxatzekoa, eguzkitako 
betaurrekoak eta kapela.

PerúPerú

Lima

CuzcoCuzco

PunoPuno

OllantaytamboOllantaytambo
Aguas CalientesAguas Calientes

TrujilloTrujillo

ChiclayoChiclayo

ColcaColca

ArequipaArequipa

Brasil

Bolivia

Colombia
Ecuador

14x

16 egun / 14 gau

Peruko arkeologiaren 
harribitxiak

3.785€  3.585€ LK

Irteera: 01/09

Prezioa pertsonako eta egonaldiko
Batentzako gehigarria: 800 €  750 € LK
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Itinerario

1. eguna. Bilbo / Madril - Lima
Adierazitako orduan Bilboko aireportuan egon behar da, Madrildik 
igaro eta Limara doan hegaldia hartzeko; Eroski Bidaiaken 
laguntzailea izango dugu. Iritsi, eta hotelera joango gara. Ostatu 
hartuko dugu.

2. eguna. Lima
Gosaria. Goizean, Lima hirian barrena ibilaldia egingo dugu; Casa 
Aliaga etxean hasiko gara, arkitektura kolonialaren adierazgarrian. 
Gero, Plaza Mayor edo plaza nagusira joango gara; han sortu zen 
“Ciudad de los Reyes” edo Erregeen Hiria, eta Peruk independentzia 
aldarrikatu zuen 1821. urtean, ordurako Lima izena zuela. Handik 
presidentearen jauregia, artzapezpikutza eta Limako katedrala ikus 
daitezke. San Francisco elizara joango gara gero; antzinako liburuen 
bilduma nabarmena gordetzen dute bertan, eta jendeak ikusteko 
zabalik dauden katakonben sare bat ere badu. Pueblo Libre barrutira 
joan eta Larco museoa bisitatuko dugu. Bazkaria, bertako jatetxe 
batean. Arratsaldea libre, eta ostatua.

3. eguna. Lima - Trujillo
Gosaria. Aireportura joango gara Trujillora doan hegaldia hartzeko. 
Iritsi, eta hotelera joango gara. Huanchaco-ra abiatuko gara; 
arrantzaleen antzinako kala txiki bat da, eta antzinako “Caballitos 
de Totora” ontziak ikus daitezke bertan, milaka urteko tradizioari 
jarraitzen dion artisau erako arrantza egiteko erabiltzen diren ontziak. 
Chan Chan antzinako gotorlekua bisitatuko dugu. Nik-An jauregian 
bisita; Chan Chan-eko hego-mendebaldean kokatuta dago, eta 
bertako zeremonia plazetan barrena ibiliko gara. Bazkaria, bertako 
jatetxe batean. Arratsaldean, Trujilloko harribitxiak ezagutzeko 
ibilbidetxo bat egingo dugu. Bisita bukatzeko, Trujilloko Unibertsitate 
Nazionalaren Arkeologia eta Historia Museoa ezagutuko dugu. 
Hotelera itzuliko gara. Ostatu hartuko dugu.

4. eguna. Trujillo - Chiclayo
Gosaldu eta Chicama haranera abiatuko gara; Trujillotik 20 bat 
miliara dago, iparralderantz, eta Mochica kulturari dagokion El Brujo 
multzo arkeologikoa bisitatuko dugu. 1990. urtean indusketa lanak 
egiten hasi ziren, eta Huaca Cao Viejo piramidea aurkitu zuten; 150 
oineko altuera du eta hormetan frisoak eta koloretako erliebeak 
daude, apaingarri. Multzo arkeologiko honetan lurpetik atera zuten 
momiaren misterioa argituko dugu; momiak 1.600 ditu, eta antzinako 
erritu bati esker, ezin hobeki kontserbatuta iritsi da gaur egunera arte. 

Bazkaria, bertako jatetxe batean. Ondoren, Chiclayo hirira joango 
gara. Hotelera iritsi, eta ostatu hartuko dugu.

5. eguna. Chiclayo - Lima
Gosaria. Túcume multzo arkeologikoa bisitatuko dugu. 200 hektarea 
baino gehiagoko multzoa da, eta monumentu erako 26 eraikin ditu, 
maila txikiagoko egiturekin lotuta, hala nola plazak, harresiak, 
patioak eta kanal sistemak. Era berean, aztarnategi arkeologikoko 
museora ere joango gara, garai hartako bizimodua nolakoa zen 
hobeto ulertzeko. Lambayeque-ra joan eta Tumbas Reales (Errege 
Hilobiak) museoa ikusiko dugu. Bazkaria, jatetxe tipiko batean. Huaca 
Rajada multzo arkeologikora abiatuko gara. Buztinezko piramide 
erraldoien multzo bat da; mendeak joan, mendeak etorri, klimaren 
poderioz partzialki suntsituta daude piramideak. Aireportura joango 
gara Limara doan hegaldia hartzeko. Iritsi, eta hotelera joango gara. 
Ostatu hartuko dugu.

6. eguna. Lima - Arequipa
Gosaria. Aireportura joango gara Arequipara doan hegaldia hartzeko. 
Iritsi, eta bertako gidariak lagunduta hotelera joango gara. Bazkaria. 
Arratsaldean, Mirador de Carmen Alto begiratokira joango gara; Chili 
ibaiaren parean dago eta, handik, hiriaren ikuspegi panoramikoaz 
gozatzeko aukera izango dugu. Yanahuara auzora abiatuko gara 
ondoren; Arequipako auzo txiki tradizionala da, galtzada-harrizko 
kalexkaz beteta dago eta Cuscoko arte mestizoaren bereizgarri 
den eliza bat du. Handik, Plaza de Armas plazara joango gara; XVII. 
mendean eraikitakoa da eta eraikin garrantzitsuz inguratuta dago: 
katedrala, Compañía de Jesús eliza eta beste hainbat. Azkenik, Santa 
Catalina monasterioa bisitatuko dugu; 1579. urtean eraikitako Erdi 
Aroko klaustroa da, eta Erdi Aroko gotorleku erlijioso txikia izango 
balitz bezala, gaur egun ere erabiltzen dute oraindik. Hotelera itzuliko 
gara. Ostatu hartuko dugu.

7. eguna. Arequipa - Colca
Gosaria. Arequipa hiritik Yura aldera abiatuko gara; elementu 
geografiko ikusgarriak daude barruti horretan, hala nola malkarrak, 
muino kateak eta arroilak. Pampa Cañahuas erreserbatik, Vizcachani-
tik eta Pampas de Toccra-tik igaro, eta Chucura sumendiaren 
kraterraren ertzetik ibiliko gara, Andeetako Begiratokira iristeko, 
Patapampa-n (4.910 m); Arequipa hiria inguratzen duten sumendiak 
ikus daitezke bertatik. Chivay herrian bazkalduko dugu, eta 
arratsaldean hotelean atseden hartu dezakegu edo, aukeran, bainu 
termaletara joan gaitezke. Afaria eta ostatua.

Uhartea Urosen, Titikaka lakuan
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8. eguna. Colca - Puno
Gosaria. Goizean goiz Cruz del Cóndor-era joango gara eta, handik, 
Colca harana ikusiko dugu (haraneko arroila mundu osoko bigarren 
sakonena da; izan ere, alderik sakonenean 4 kilometro baino gehiago 
ditu); gero, iratzarrita gaudela amets egiteko aukera izango dugu: 
kondor handi eta ikusgarria hegan ikusi ahal izango dugu, gugandik 
metro gutxira. Chivay-ra itzuli eta Pinchollo, Maca, Achoma eta 
Yanque herriak ez ezik, Antahuilque eta Choquetico begiratokiak ere 
bisitatuko ditugu. Jarraian, Puno-ra abiatuko gara, harriz eta aintzira 
urdinez betetako basoen artetik. Punora helduko gara. Afaria eta 
ostatua.

9. eguna. Puno
Gosaria. Punoko aintzira portutik abiatuko gara Uroetako uharte 
flotatzaileak ikusteko. Uroak antzinako kultura bat dira eta aintziran 
bertan hazten diren totora landareetan oinarrituta eraikitako uharte 
artifizialetan bizi dira. Uharteak egiteko, totorak josi egiten dituzte 
trinkoen sortzen diren tokian, eta geruza natural bat osatzen dute. 
Geruza horren gainean eraikitzen dituzte etxeak, totorazkoak horiek 
ere, eta aire zabalean prestatzen dute janaria, suterik ez eragiteko. 
Ordubeteko ibilbidea egin ostean, Taquile uhartera jarraituko dugu 
bidaian. Aintzirako gainerako uharteetan aimaraz mintzo diren arren, 
Taquilen kitxua da nagusi. Uhartera iritsitakoan, azalpen labur bat 
emango digute eta paseatzeko astia izango dugu, bazkaldu aurretik. 
Bazkalostean, portu nagusira joango gara oinez, Punoko portura 
itzultzeko bidaia egitearren. Ostatu hartuko dugu.

Dia 10. Puno - Cuzco 
Gosaria. Pukará-ko Museo Lítico museora abiatuko gara. Aintzirako 
goi-ordokian sortutako lehen bizileku urbanoa izan zen Pukará. 

Cuzco-rantz goazelarik, Punotik Cuscorako bidean dagoen punturik 
altuenean geratuko gara: La Raya. Sicuani herrian bazkaldu ondoren, 
Wiracocha jainkoaren tenplua bisitatuko dugu, Racchi-n. Bidean 
aurrera eginez, azken geldialdia Andahuaylillas-en egingo dugu, eliza 
ikusteko; izan ere, “Amerikako kapera sixtinoa” esaten diote, bertan 
aurkitutako artelanak goi mailakoak direlako. Cuzco-ra iristeko 7 ordu 
behar izango ditugu, gutxi gorabehera. Ostatu hartuko dugu.

11. eguna. Cuzco
Gosaria. Bisitaldi gidatua egingo dugu Inka inperioaren hiriburu 
izan zen hiri zoragarri honetan. Hasteko, Santo Domingo 
komentua bisitatuko dugu; izan ere, eguzkia gurtzeko esparru 
garrantzitsuenetako bat izandako Coricancha tenplu inkaren gainean 
eraikita dago. Gero, katedralera joango gara, Plaza de Armas plazako 
monumentu ikusgarrienera. Horren ondoren, Cuscoko muinoetan 
dagoen Sacsayhuamán gotorlekua ezagutuko dugu, eta harresietatik 
Cuscoren ikuspegi zoragarria izango dugu. Jarraian, Qenqo-ra joango 
gara, erabilera erlijiosoa duen multzo arkeologikora. Ibilbidea Puka 
Pukara-n bukatuko dugu; kitxua hizkuntza “gotorleku gorria” esan 
nahi du, eta ustez erabilera militarra zuen multzo arkitektonikoa da; 
hainbat giro, plaza, bainu etxe, akueduktu eta dorre daude. Bazkaria. 
Hotelera itzuli, eta ostatua.

12. eguna. Cuzco - Haran Sakratua
Gosaria. Haran Sakratuan ekingo diogu ibilbideari; Awanakancha 
bisitatuko dugu, Hego Amerikako kamelidoen granja bat eta 
ehunen erakusketa bat; bertako familiek ehunak egin eta jantziak 
josteko prozesu tradizional osoa azalduko digute. Gero, Pisac-
eko merkatura joango gara, eta inguruko biztanleek landutako 
produktuak ikusi eta erosteko aukera izango dugu. Bazkaria, eta 
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bazkaldu eta gero Ollantaytambo parkera 
joango gara, bidean hainbat geldialdi eginez 
puntu interesgarrietan. Ollantaytambo herria 
inken plangintza urbanoaren adierazgarri 
tipikoa da, eta gaur egun antzinako modura 
bizi dira oraindik. Haran Sakratura iritsiko 
gara. Ostatu hartuko dugu.

13. eguna. Haran Sakratua - Machu Pichu - 
Haran Sakratua
Gosaria. Ollantaytambo-ko tren geltokira 
joango gara Aguas Calientes herrira trenez 
iristeko. Aguas Calientes herrian, artisauen 
azoka eta jatetxeak aurkituko ditugu. Bidaia 
labur bat egin ostean, Machu Picchu-ra 
iritsiko gara; ingeniaritzako eta arkitekturako 
maisulana da eta, ustez, Pachacútec inkaren 
atsedenaldirako bizilekua eta santutegia izan 
zen. Machu Picchu izenak “Mendi Zaharra” 
esan nahi du, eta UNESCOk Gizateriaren 
Ondare izendatzeaz gain, munduko zazpi 
mirarietako bat da. Bisitaldi gidatua amaitzen 
dugunean, autobusez itzuliko gara Aguas 
Calientes herrira, bazkaltzeko. Berriro trena 
hartu eta Ollamba-ra itzuliko gara; handik, 
gure hotelera eramango gaituzte, Urumba-n. 
Ostatu hartuko dugu.

• Eroski Bidaiaken gidariaren laguntza bidaia 
osoan, Bilbotik bertatik hasi eta bidaia 
amaitu arte.

• Linea erregularreko hegazkin txartela, 
turista klasean, Bilbotik abiatu eta 
Madrildik igarota.

• Egonaldia aurreikusitako hoteletan, 
programaren araberako erregimenean: 14 
gosari, 12 bazkari eta 2 afari.

• Aireportua – hotela – aireportua joan-etorri 
pribatuak.

• Bisitak zirkuitu osoan, aipatutakoaren 
arabera, pribatuan eta gaztelaniaz 
hitz egiten duten bertako gidariekin; 
nabigazioak, ordea, zerbitzu erregularrean 
izango dira.

• Ibilbidean deskribatutako tokietan sartzeko 
txartelak.

• Machu Pichura joateko Expedition trena.
• Mantenua, adierazitakoaren arabera.
• Aireportu eta erregai tasak prezioan sartuta 

daude: 470 €, berretsi egin behar dira 
txartelak igortzeko garaian.

• Laguntzeko eta ezeztatzeko asegurua. 
Kontsultatu baldintzak.

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
Lima: H. La Hacienda Primera  
Trujillo: H. Costa del Sol del Golf Turista 
superior
Chiclayo: H. Wyndham Costa del Sol Primera
Arequipa: H. El Cabildo Primera
Colca: H. El Refugio Primera
Puno: H. Sonesta Puno Primera
Cuzco: H. Jose Antonio Primera
Urubamba: H. San Agustin Primera

Oharra:
Bidaia antolatzeko 16 pertsonako taldea 
osatu beharko da, gutxienez

Agentzia antolatzailea: CICMA 633 - M

14. eguna. Haran Sakratua  - Cuzco
Gosaria. Gaurko ibilbidea Chinchero herrian 
hasiko da; Inken inperioaren garaiko herririk 
garrantzitsuenetako bat da. Bazkalostean, 
Maras eta Moray-ko aztarna arkeologikoak 
ezagutzera joango gara. Maras-eko ikuspegia 
surrealista da. Gatzagen multzo ikusgarria 
da. Gatz biltegi handiak dira, eta inperioko 
beste toki batzuetako herritarrekin beste 
produktu batzuen truke aldatzeko erabiltzen 
zuten gatz hori. Bestalde, Moray-ko aztarna 
arkeologikoetan nasa zirkular zentrokide 
misterioak ikusiko ditugu; hainbat adituren 
ustez, nekazaritzako ikerketa zentroa izan 
zen. Kanpoko nasak gorago daude, eta 
barrukoak baino tenperatura handiagoan 
egongo lirateke; beraz, inperioko pisu 
ekologikoetako baldintzak simulatu 
zitezkeen. Hotelera itzuliko gara, Cuzcon. 
Ostatu hartuko dugu.

15. eguna. Cuzco – Lima – Madril
Gosaria. Adierazitako orduan, aireportura 
joango gara Limara doan hegazkina hartzeko, 
eta handik Espainiara itzultzeko hegaldiarekin 
konektatuko dugu. Gaua hegazkinean.. 

16. eguna. Madril - Bilbo
Madrilera iritsi eta Bilbora doan hegaldia 
hartzeko lotura. Iritsi, eta bidaiaren amaiera.

Prezioaren barnean daude
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XPLORA, Agentzia lider baten bermearekin

Eroski Bidaiakek XPLORA aurkezten du, taldeko 
bidaia handietarako katalogo esklusiboa.

Leku zoragarriak eta urrunak ezagutzeko modu 
onenean: konpainian. Bidaiatzea lagunak egiteko 

modu onenetako bat delako.

Bidaia handiak, lagun handiak

Gardentasuna
Kalitatea 
preziorik 
onenean

HurbiltasunaEsperientzia

70



Eslovenia eta Kroazia Iparraldea   72
Kroazia, Dalmaziako Uharteak eta Montenegro   73

Errusia Mendeetan Barrena   74
Uzbekistan, Zetaren Bidea   75

Arabiar Emirerrietako Hoberena  76
Iran Ezezaguna    77

Kubako Erritmoan   78
New York Zurekin   79

Argentina, Paisaia Naturalak   80
Indotxinako altxorrak: Vietnam eta Kanbodia   81

India Maiestatetsua   82
India Hegoaldeko Paradisuak    83

Himalaiako Ametsak: Nepal eta Bután   84

Non ikusi nahi duzu egusentia?
Guk eramango zaitugu.
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Prezioaren barnean daude:
• Gida kroazioarraren laguntza, lehenengo 

egunetik (Bilbotik bertatik) azken 
egunera arte (Bilbora iritsi arte).

• Hegaldiak Lufthansa konpainiako 
linea erregularrean Bilbotik, 
Munichetik igarota.

• Aireportua-hotela-aireportua 
joan-etorriak.

• Autobusa bezeroaren zerbitzura irteeratik 
iritsi arte (programaren arabera).

• Mantenu osoko erregimena, lehen 
eta azken eguneko bazkariak izan 
ezik, ibilbidean adierazitako moduan, 
bertako hoteletan eta jatetxeetan.

• Bisita gidatuak: Zagreb, 
Liubliana, Maribor, Rovinj, Porec, 
Koper, Piran eta Trieste.

• Sarrerak: Ptuj (gaztelua), Bled (Bledeko 
gaztelua, paseoa itsasontziz aintziran eta 
uhartetxoko elizako sarrera), Postojna 
(Postojnako leizea), Pula (anfiteatroa) 
eta Porec (Eufrasiar Basilika)

• Bertako gazten dastatzea Bohinjen.

• Bertako ardoa dastatzea Krk uhartean.

• Txangoa itsasontzi pribatuan: 
Porec - Rovinj - Porec.

• Aireportuko tasak barnean daude:

• 70 €, berretsi egin behar dira 
txartelak igortzeko garaian.

• Bidaian laguntzeko asegurua, 
ezeztatze-gastuen estaldurarekin. 
Kontsultatu baldintzak.

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:

Liubliana H. Radisson Blu Plaza 4*  

Portoroz H. Life Class 4*

Porec H. Plava Laguna 4* 

Opatija H. Remisens 4* 

10 egun/9 gau

ESLOVENIA ETA KROAZIA 
IPARRALDE HARRIGARRIA

Irteera: ekainaren 18an 

2.025 € 1.905 € LK
Prezioak pertsonako, birentzako logelan.

Banako gelagatiko gehigarria: 595 € / 562 €

Irteera bermatuta
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Prezioaren barnean daude:
• Gidari laguntzaile kroaziarra lehen 

egunetik Bilbora itzuli arte.

• Hegaldiak linea erregularretan: 
Bilbo - Zagreb / Dubrovnik - Bilbo 
(Munichetik igarota bi hegaldietan).

• Aireportua - hotela - aireportua 
joan-etorriak.

• Autobus zerbitzua iritsiera 
egunetik itzulera egunera arte 
(programaren arabera).

• Mantenu osoa: 11 gosari, 11 
bazkari eta 11 afari.

• Gaztelaniadun tokiko gidariak bisita 
hauetan: Zagreb, Zadar, Trogir, Split, 
Korcula, Kotor eta Dubrovnik.

• Sarrerak: Plitvice (Parke Nazionala, 
txangoa itsasontzian Kozjak aintziran), 
Split (Dioklezianoren Sotoak eta 
Katedrala), Mljet (Parke Nazionala, 
txangoa itsasontzian  aintziran), Perast 
(txangoa itsasontzian Harkaitzetako 
Andre Mariaren uhartexkara), 
Kotor (sarrera Alde Zaharrera) 
eta Dubrovnik (Frantziskotarren 
Monasterioa, antzinako botikarekin).

• Linea erregularreko katamarana: Split 
- Hvar - Korcula - Mljet - Dubrovnik.

• Dastaketa Ston badian: ostra 
freskoak eta ardoa. 

• Aireportu tasak barne: 60€, berretsi 
beharrekoa txartelak emititzean.

• Bidaiako laguntza asegurua, 
ezeztatze gastuen estaldurarekin. 
Kontsultatu baldintzak.

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:

Zagreb H. Admiral 4*

Zadar H. Kolovare 4*

Trogir H. Trogir Palace 4*

Hvar H. Lavanda Sunny 3*

Mljet H. Odisej 3* 

Budva H. Adria 4*  

Dubrovnik H. Mlini 4*

12 egun/11 noches

KROAZIA, DALMAZIAKO 
UHARTEAK ETA MONTENEGRO

Irteera: Irailaren 22an

2.225 € 2.095 LK
Prezioak pertsonako, birentzako logelan.

Banako gelagatiko gehigarria: 585 € / 550 €

Irteera bermatuta
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Prezioaren barnean daude:
• Eroski Bidaiakeko laguntzailea bidaia 

osoan, lehen egunetik Bilbora itzuli arte.

• Hegaldiak Lufthansaren linea 
erregularretan: Bilbo - Mosku (Munichetik 
igarota) / San Petersburgo - Bilbo 
(Munichetik edo Frankfurtetik igarota).

• Txangoa itsasontzian San 
Petersburgoko kanaletan barrena.

• Sarrera Errusiako Ikuskizun 
Folkloriko Tradizional batera.

• Sarrerak museoetara: Historiaren 
Estatuko Museoa, SESB Eguneroko 
Bizitza, VDNKh Erakusketa Zentroa, 
Kosmonautikaren Museoa, Hermitasge 
eta Moskuko Kremlin Museoa. 

• 

• Autobus pribatua eta 
egokitua zirkuitu osoan.

• Bisitak programan zehaztutakoaren 
arabera, sarrerekin eta gidariekin, 
Moskun eta San Petersburgon. 

• Bisitak programan zehaztutakoaren 
arabera, sarrerekin eta gidariekin, 
Urrezko Eraztunaren hirietan.

• Aireportu eta erregai tasak 
prezioaren barnean: 230€, berretsi 
beharrekoa txartelak emititzean.

• Bidaiako laguntza asegurua, ezeztatze 
gastuen estaldurarekin. Kontsultatu 
baldintzak. 

Ez dago prezioaren barnean:
• Bisa (90 €), agentzian 

tramitatu beharrekoa.

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
San Petersburgo H.  Park Inn Radisson Nevsky  4*

Mosku  H. Golden Ring 5*

Suzdal   H. Pushkarskaya Sloboda 4*

   H. Azimut Suzdal 4*

   H. Posad Nicolaevsky 4*

10 egun/9 gau

ERRUSIA MENDEETAN BARRENA 

Irteerak uztailaren 24an, abuztuaren 
1ean eta irailaren 7an

2.675 € 2.525€ LK
Prezioak pertsona bakoitzeko birentzako gelan.

Banako gelagatiko gehigarria:  430 € / 407 €

Irteera bermatuak uztailaren 24an eta 
abuztuaren 1ean
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Prezioaren barnean daude:
• Eroski Bidaiakeko laguntzailea bidaia 

osoan, lehen egunetik Bilbora itzuli arte

• Hegaldia (Turkish Airlines): Bilbo 
- Samarkanda / Tashkent  - Bilbo 
(Istanbuletik igarota bi hegaldietan).

• Gaztelaniadun gidari laguntzaile uzbekoa 
lehenengo egunetik (Samarkandara 
iritsiera) eta bidaia osoan zehar. 

• Joan-etorriak autobusean aire girotuarekin.

• 8 gau aurreikusitako hoteletan edo 
antzekoetan; gainera, early check-in 
(iritsiera egunean) eta late check-out 
(aireporturantz abiatzean azken egunean).  

• Mantenu osoa: gosariak, bazkariak eta 
afariak (programan zehaztutakoak). 
Ura barne. Gainera:

• Ikuskizun folklorikoa azken 
afarian Tashkenten.

• Plov-a prestatzeko master 
class-a, Bukhara hirian.

• Okingintzako master class-a, Khivan.

• Sarrerak ibilbidean aipatutako museo, 
monumentu eta leku historiko guztietara.

• Tren lasterra: Samarkanda - 
Bukhara eta Bukhara – Khiva. 

• Urgench – Tashkent hegaldia.

• Maletazainak hoteletan.

• Aireportu tasak barne: 305€, berretsi 
beharrekoa txartelak emititzean.

• Bidaiako laguntza asegurua, 
ezeztatze gastuen estaldurarekin. 
Kontsultatu baldintzak.

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
Samarkanda      H. Dilimah 4*  

H. Grand Samarkanda 4* 
H. Registan Plaza 4*

Bukhara      H. Shahriston 4* / H. Varaxsha 4*

Khiva      H. Lokomotiv 4*/  
H. Bek Khiva 4* / H. Asia Khiva 4*

Tashkent      H. City Palace 4*

1 1 egun/10 gau

ERRUSIA MENDEETAN BARRENA 

Irteera urriaren 16an

2.350 €  2.225 € LK
Prezioak pertsona bakoitzeko birentzako gelan. 

Banako gelagatiko gehigarria: 625 € / 590 €

Irteera bermatuta

75



Prezioaren barnean daude:
• Eroski Bidaiakeko laguntzailea bidaia 

osoan, lehen egunetik Bilbora itzuli arte.

• Hegaldiak Lufthansaren linea 
erregularretan: Bilbo - Dubai 
/ Dubai - Bilbo (Frankfurtetik 
igarota bi hegaldietan).

• Ongietorria: ura, datilak eta 
paper zapi freskagarriak. 

• Aireportua - hotela - aireportua 
joan-etorriak.

• Gauak aurreikusitako hoteletan, 
programaren araberako 
mantenuarekin: 6 gosari, 5 bazkari 
eta 6 afari (bi afari tematikoak):

• Barbakoa afaria kanpamentu 
beduinoan basamortuan.

• Safari 4x4 basamortuko dunetan barrena.

• Gaztelaniadun gidari 
laguntzailea bidaia osoan.

• Iritsiera / irteeretako joan-etorriak, 
bisitak / txangoak programaren 
arabera, aire girotudun autobusean.

• Sarrera (joan-etorriak barne):  
Dubai 2020 eta Burj Khalifa.

• Sarrera Louvre Abu Dhabi Museora.

• Aireportu eta erregai tasak 
prezioaren barnean: 325€, berretsi 
beharrekoa txartelak emititzean.

• Tasas de aeropuerto y carburante 
incluidos en el precio: 325€ a 
reconfirmar en el momento de 
la emisión de los billetes.

• Bidaiako laguntza asegurua, 
ezeztatze gastuen estaldurarekin. 
Kontsultatu baldintzak.

Ez dago prezioaren barnean:
• Arabiar Emirerrietako bisa 

(Espainiako estatuko herritarrek 
sarrerako zigilua doan iristean).

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:

Dubai H. Voco  5*

Abu Dhabi H. Le Royal Meridian Abu Dhabi 5*

8 egun/6 gau

ARABIAR EMIRERRIETAKO 
HOBERENA

Irteera azaroaren 10ean

2.385 € 2.260 € LK
Prezioak pertsona bakoitzeko birentzako gelan.

Banako gelagatiko gehigarria: 575 € / 540 €

Gutxieneko taldea: 20 lagun
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Prezioaren barnean daude:
• Eroski Bidaiakeko laguntzailea bidaia 

osoan, lehen egunetik Bilbora itzuli arte.

• Hegaldiak: Bilbo - Teheran / Shiraz - Bilbo 
(Istanbuletik igarota bi hegaldietan).

• Gidari irandarra zirkuitu osoan, 
Teheranetik hasita.

• Aireportua - hotela - aireportua 
joan-etorriak.

• Autobus esklusiboa ibilbide 
osoan zehar, ura barne.

• Ostatua birentzako geletan, bainuontzi 
edo dutxarekin, 4*/5* hoteletan, Varsaneh 
hirian izan ezik (etxe tradizional batean 
hartuko dugu ostatu). 

• Late check out azken egunean, 
Shirazeko hotelean.

• Mantenua programaren arabera.

• Sarrerak ibilbidean zehaztutako 
bisita guztietara.

• Txangoa Varsaneh-ko basamortuan 
barrena, afaria sutondoan eta 
izarpean lo egiteko aukera.

• Bainu arabiarra (Hammam) Isfahan hirian.

• Txoferraren eta irandar 
gidariaren propinak.

• Aireportu eta erregai tasak barne: 250 €, 
berretsi beharrekoa txartelak emititzean.

• Bidaiako laguntza asegurua, 
ezeztatze gastuen estaldurarekin. 
Kontsultatu baldintzak.

Ez dago prezioaren barnean:
• Iraneko bisa: 95 €. Kudeaketa eta tramiteak 

zure Eroski Bidaiak agentzian.

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:

Teherán  H. Gran Ferdowsi 4*

   H. Asareh 4*

   H. Engelab 4*

Isfahán  H. Boutique Keryas 5*

Varzaneh  Hafez Traditional Guest House

Yazd  H. Dad 4*

   H. Fahadan 4*

Shiraz  H. Zandiyeh 5* 

Oharra. Beharrezkoa maindire zakua izarpean 
lo egitea aukeratzen dutenentzat.

12 egun/10 gau 

IRAN EZEZAGUNA

Irteera urriaren 12an eta 19an

2.795 €  2.650 € LK
Prezioak pertsona bakoitzeko birentzako gelan.

Banako gelagatiko gehigarria:  565€ / 530€

Gutxieneko taldea: 20 lagun
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Prezioaren barnean daude:
• Eroski Bidaiakeko laguntzailea 

lehen egunetik Bilbora itzuli arte.

• Hegaldiak Iberiaren linea erregularretan: 
Bilbo - Habana / Habana - Bilbo 
(Madriletik igarota bi hegaldietan).

• Aireportua - hotela - aireportua 
joan-etorriak.

• Gauak aurreikusitako hoteletan, 
programaren araberako mantenuarekin: 
10 gosari, 5 bazkari eta 3 afari.

• Otorduetan: tokiko edari bat (ura, 
freskagarria, zukua, garagardoa edo kopa 
ardoa) bazkari/afarietan. Cayo Santa 
Marian: 4 gau dena barne. 

• Gaztelaniadun tokiko gidariak 
ibilbidean zehaztutako bisitetan.

• Programan aipatutako bisitetako sarrerak.

• Sarrera Cabaret Parisien-
era (koktela barne).

• Aireportu eta erregai tasak 
prezioaren barnean: 510€, berretsi 
beharrekoa txartelak emititzean.

• Bidaiako laguntza asegurua, ezeztatze 
gastuen estaldurarekin. Kontsultatu 
baldintzak. 

Ez dago prezioaren barnean:
• Bisa (30 €), agentzian 

tramitatu beharrekoa.

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
Habana H. Iberostar Parque Central 5*

Trinidad H. Iberostar Hotel Grand Trinidad 5*

Cayo S. María  H. Meliá las Dunas 5* 

Oinarrizko prezioak penintsulako hirietatik eginiko 
Iberiako lotura hegaldiekin. Madriletik irteteko 
deskontua: -60 €.

12 egun/10 gau

KUBAKO ERRITMOAN

Irteera ekainaren 12an 

2.485 €  2.366 € LK
Prezioak pertsona bakoitzeko birentzako gelan.

Banako gelagatiko gehigarria:  500 € / 470€

Irteera bermatuta
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Prezioaren barnean daude:
• Eroski Bidaiakeko laguntzailea bidaia 

osoan, lehen egunetik Bilbora itzuli arte.

• Hegaldiak Iberiaren linea erregularretan: 
Bilbo -  Madril -  New York (joan-etorria)

• Aireportua - hotela - aireportua 
joan-etorriak.

• Gauak Riu Plaza Times Square 
4* hotelean, gosaria barne.

• 2 bazkari eta 4 afari jatetxean 
(edariak barne hartu gabe).

• Gaztelaniadun tokiko gidariak txangoetan.

• Sarrerak: Askatasunaren Estatua, 
Ellis Uhartea, Gospel Meza Harlemen, 
One World Observatory, Vessel, 
Top of the Rock eta Metropolitan 
eta Moma museoak.

• Ibilbidean sartutako jatetxeetako 
propinak eta zergak (gainerako 
propinak preziotik kanpo).

• Aireportu eta erregai tasak 
prezioaren barnean daude: 330 €

• Maletazaina hotelean (1 
maleta pertsonako)

• Facility fee barne: 1 botila ur (gelako) 
gelan iritsiera egunean (ez da berrituko).

• WiFi doan hotelean. Gehienez 4 gailu 
gelako. Gimnasioa 24h, eta maleten 
kontsigna iritsiera eta irteera egunetan.

• Aireportu eta erregai tasak 
prezioaren barnean: 330 €.

• Berretsi egin beharrekoa 
txartelak emititzean.

• Bidaiako laguntza asegurua, 
ezeztatze gastuen estaldurarekin. 
Kontsultatu baldintzak.

Ez dago prezioaren barnean:
• ESTA tramiteak (15 USD gutxi gorabehera).

Oharra. Oinarrizko prezioak 
penintsulako hirietatik irtenda, Iberiaren 
konexio hegaldiekin. Madriletik 
irteteagatiko deskontua: -60 €.

8 egun/6 gau

NEW YORK ZUREKIN

Irteera: urriaren 2an

3.225 €  3.050 € LK
Prezioak pertsona bakoitzeko birentzako gelan.

Banako gelagatiko gehigarria: 1.300 € / 1.195 €

Irteera bermatuta
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Prezioaren barnean daude:
• Hegaldiak Iberiaren linea erregularretan, 

oinarrizko prezioa penintsulako 
hirietatik irtenda, Madrilerako joan-
etorria.  Aerolíneas Argentinasen 
kontinentearteko gaueko hegaldiak 
Madriletik Buenos Airesera (joan-etorria). 

• Herrialde barruko hegaldiak (Aerolíneas 
Argentinas), ibilbidean zehaztutakoak.

• Gidari laguntzailea hasieratik (Buenos 
Airesetik) bidaia amaiera arte.

• Aireportua - hotela - aireportua 
joan-etorriak hiri guztietan.

• Early check in gosariarekin, iritsiera egunean. 
Bisita panoramikoa eta Cena Tango Show.

• Txangoa Punta Tomboko pinguino 
eremura,  piknikarekin. Txangoa Valdeseko 
Penintsulara, itsasontzitik baleak ikustera.

• Txangoa Tierra del Fuego Parke 
Nazionalera (sarrera barne) eta itsas 
zeharkaldia Isla de Lobos eta Isla de 
los Pajarosera (Beagle kanala).

• Txangoa Los Glaciares Parke Nazionalera 
(sarrera barne), eta Itsas Safaria.

• Eta Ríos de Hielo Express 
txangoa, piknika barne.

• Circuito Chico (Cerro Campanario). 
Txangoa Colonia Suizara.

• Txangoa Cataratas Parke Nazionalera, 
bi aldeak ikustera (Brasil eta 
Argentina) (sarrerak barne).

• Aireportu eta erregai tasak 
prezioaren barnean: 545€ €, berretsi 
beharrekoa txartelak emititzean.

• Bidaiako laguntza asegurua, 
ezeztatze gastuen estaldurarekin. 
Kontsultatu baldintzak.

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
Buenos Aires H. Amérian Buenos Aires 4*

Puerto Madryn H. Territorio 4* Sup.

Ushuaia H. Cilene del Faro 4*

El Calafate H. Posada Los Alamos 4*

  H. Alto Calafate 4*

Bariloche H. Cacique Inacayal 4*

Iguazú  H. Falls Iguazú Hotel & Spa 5*

Oinarrizko prezioak penintsulako hirietatik 
eginiko Iberiako lotura hegaldiekin. 
Madriletik irteteko deskontua: -60 €.

17 egun/14 gau

ARGENTINA
PAISAIA NATURALAK

Irteerak azaroaren 4an eta 14an

5.495 €   5.195 € LK

Prezioak pertsona bakoitzeko birentzako gelan. 

Banako gelagatiko gehigarria:  1.250 € /1.175 €

Irteerak bermatuta
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Prezioaren barnean daude:
• Eroski Bidaiakeko laguntzailea ibilbide 

osoan, lehen egunetik Bilbora itzuli arte.
• Hegaldiak linea erregularretan, turista 

mailan: Bilbo - Hanoi / Seam Reap - Bilbo 
(Parisetik igarota bi hegaldietan).

• Herrialde barruko hegaldiak (Hanoi - Hue 
/ Da Nang - Saigon / Saigon - Siem Reap ) 
, turista mailan, aireportu tasak barne. 

• Aireportua - hotela - aireportua 
joan-etorriak. 

• Early check in Hanoin , gosaria barne, iritsieran.
• Gauak aurreikusitako hoteletan, 

programaren araberako mantenuarekin: 
14 gosari, 13 bazkari eta 6 afari.

• Gaztelaniadun tokiko gidariak bisita pribatu 
hauetan: Hanoi, Hoa Lu Tam Coc, Halongeko 
badia, Hue, Hoian, Mekongeko delta, Cu Chi, 
Ho Chi Minh, Angkor eta Tonle Sap. 

• Paper zapi freskagarriak eta 2 botila 
txiki ur pertsona/egun autobusean.

• Programako bisitetan sarrerak barne, 
kanpoko bisitetan izan ezik.

• Phare Circus Show (sarrera barne).
• Hoteleko eta jatetxeetako propinak.
• Aireportu eta erregai tasak 

prezioaren barnean: 450€, berretsi 
beharrekoa txartelak emititzean.

• Bidaiako laguntza asegurua, 
ezeztatze gastuen estaldurarekin. 
Kontsultatu baldintzak.

Ez dago prezioaren barnean:
• Vietnamgo bisa: 2021eko ekainaren 30era 

arte, Vietnamera Espainiako pasaportearekin 
gehienez 15 egunerako doan turistak ez 
du herrialde horretako bisarik behar. 

• Kanbodiako Express bisa:  30 USD. Agentzian 
tramitatzen da eta behar dira karnet argazki 
bat eta pasaportea (6 hilabeterako).

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
Hanoi H. The Ann 4*  
Ha long H. Indochina Sails 4* 
Hue H. Moonlight 4* 
Hoi An H. Le Pavillon Luxury Hoi An 4*
Ho Chi Minh H. Orchids Saigon 4*
Siem Reap H. Tara Angkor 4*

16 egun/13 gau

VIETNAM ETA KANBODIA
INDOTXINAKO PERLAK

Irteerak apirilaren 21ean, maiatzaren12an, 
urriaren 22an eta azaroaren 18an 

3.325 €   3.150 € LK

Prezioak pertsona bakoitzeko birentzako gelan. 

Banako gelagatiko gehigarria:  775 € /730 €

Irteerak bermatuta
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Prezioaren barnean daude:
• Eroski Bidaiakeko laguntzailea bidaia osoan, 

Bilboko aireportutik Bilbora itzuli arte.
• Hegaldiak Lufthansaren linea 

erregularretan: Bilbo - Delhi / Delhi - Bilbo 
(Munichetik igarota bi hegaldietan).

• Herrialde barruko hegaldiak: Delhi -Jodhpur 
/ Delhi - Amritsar  / Amritsar - Vanarasi

• (Delhitik igarota) / Vanarasi - Delhi.
• Aireportua - hotela - aireportua joan-etorriak.
• Gauak aurreikusitako hoteletan, programaren 

araberako mantenuarekin.
• Ongietorri tradizionala Delhiko 

nazioarteko aireportura iristean.
• Gaztelaniadun gidariak bidaia osoan.
• Txangoak programaren arabera, 

aire girotudun autobusean.
• Propinak (gidaria, txoferra, laguntzailea, 

maletazaina eta zerbitzaria).
• Txangoa rickshaw-ean Delhi Zaharrean.

• Txangoa gameluan Thar basamortuko dunetan.
• Paseoa tuk-tuk-en (Jodhpur).
• Txangoa itsasontzian Pichola lakuan (Udaipur).
• Elefante gainean Jaipurreko Amber gotorlekura 

igotzea (aukerarik izanez gero).
• Bollywood  filmak Raj Mandir antzokian (Jaipur).
• Bisita Abhaneriko putzu zaharrera.
• Bisita Taj Mahalera (Agra).
• Mohabat e Taj musika ikuskizuna Kalakriti antzokian.
• Otoitzaren bisita  Ganges ibai sakratuan 

itsasontzian arratsaldez.
• Ganges ibaiaren bisita goizez, ghats-etan 

egiten diren jarduera sakratuak ikustera.
• Bisita  Wagah Border-era, Pakistaneko mugan.
• Aireportu eta erregai tasak prezioaren barnean: 

390€, berretsi beharrekoa txartelak emititzean.
• Bidaiako laguntza asegurua, ezeztatze gastuen 

estaldurarekin. Kontsultatu baldintzak. 

Ez dago prezioaren barnean:
• Bisa (60 €), agentzian 

tramitatu beharrekoa.

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak: 

Delhi              H. Le Meridien 5*
Jaisalmer    H. Marriott Resort & Spa 5*
Jodhpur       H. Vivanta By Taj Hari Mahal 5*
Udaipur       H. Trident Udaipur 5*
Jaipur          H. Trident Hotel Jaipur 5*
Agra               H. Trident Agra 5*
Amritsar    H. Holiday Inn 5*
Varanasi    H. Madin 5* ria. 

Madriletik irteteko deskontua: -60 €.

17 egun/15 gau

INDIA MAIESTATETSUA

Irteera irailaren 17an

3.125 €  2.960 € LK  
Prezioak pertsona bakoitzeko birentzako gelan. 

Banako gelagatiko gehigarria:  1.070 € / 1.005 €  

Irteera bermatuta



Prezioaren barnean daude:
• Eroski Bidaiakeko laguntzailea bidaia 

osoan, lehen egunetik Bilbora itzuli arte.
• Hegaldiak Lufthansaren linea 

erregularretan: Bilbo - Chennai 
(Frankfurtetik igarota bi hegaldietan).

• Herrialde barruko hegaldiak: Cochi - Chennai.
• Aireportua - hotela - aireportua joan-etorriak.
• Gauak aurreikusitako hoteletan, 

programaren araberako mantenuarekin: 
12 gosari, 12 bazkari eta 11 afari.

• Ongietorri tradizionala Chennaiko 
nazioarteko aireportura iristean.

• Gaztelaniadun gidari laguntzailea bidaia osoan.
• Gaztelaniadun tokiko gidariak gidatutako 

bisitetan. 

• Txangoak programaren arabera, 
aire girotudun autobusean.

• Monumentuetako sarrerak.
• Txangoa tuk-tuk-en (Madurai).
• 2 orduko ibilaldia oinez Periyarreko 

santutegiko fauna ikusitera.
• Kalari Pattayu ikuskizuna (Keralako 

borroka arte tradizionala).
• Masaje ayurvedikoa Coconut Lagoon hotelean.
• Bisita Periyarreko espezia landaketetara.
• Kathakali ikuskizuna ( Keralako dantza tipikoak).
• Propinak (gidaria, txoferra, laguntzailea, 

maletazainak eta zerbitzariak).
• Aireportu eta erregai tasak prezioaren barnean: 

395€, berretsi beharrekoa txartelak emititzean.
• Bidaiako laguntza asegurua, ezeztatze gastuen 

estaldurarekin. Kontsultatu baldintzak. 

Ez dago prezioaren barnean:
• Bisa (60 €), agentzian tramitatu beharrekoa.

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:
Chennai H. Trident Chennai5*
Mahabalipuram H. Radisson Blu Resort Temple Bay 4*
Pondicherry H. Promenade 4*
Tanjore Svatma (heritage style Resort)
Madurai H. Marriott Madurai 5*
Periyar Spice Village- CGH Earth Resort 4*
Kumarakom Coconut Lagoon - CGH Earth Resort 4*
Cochin H. Fragant Nature 5*

14 egun/12 gau

INDIA HEGOALDEKO 
PARADISUAK

Irteera irailaren 18an 

2.725 €  2.585 € LK
Prezioak pertsona bakoitzeko birentzako gelan. 

Banako gelagatiko gehigarria: 1.125 € / 1.055€

Gutxieneko taldea: 20 lagun
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Prezioaren barnean daude:
• Gidariaren laguntza, lehenengo egunetik (Bilbotik 

bertatik) azken egunera arte (Bilbora iritsi arte).
• Turkish Airlinesekin linea erregularreko 

hegaldiak Bilbotik, Istanbuletik.
• Buddha air, Druk air duten barruko 

hegaldiak, ibilbidean zehaztutakoak
• Aireportua-hotela-aireportua joan-etorriak.
• Gauak aurreikusitako hoteletan 

(programaren araberako mantenua): 
13 gosari, 12 bazkari eta 13 afari.

• Ohiko ongietorria Khada aireportura iristean
• Espainiar hizkuntzako gidari 

laguntzailea Nepalen eta Butanen.
• Gaztelaniadun tokiko gidariak 

gidatutako bisitetan.
• Txangoak programaren arabera, 

aire girotudun autobusean.
• Ibilbidean adierazitako bisiten sarrerak.

• Elephant safari Royal Chitwan National 
Parken eta Tharu tribura bisita.

• Jeep safari oihanetik Chitwanen, eta 
ibilaldia kanoan Rapti ibaian.

• Agur afari berezia Istanbulen, Crucero 
afaria Bosforoan zehar ikuskizunarekin.

• Butanen bisatua.
• Eskupekoak gidariari, gidariari, 

laguntzaileari eta maletategiei.
• Parke Nazionalaren sarrera-tasa eta tasak.
• Salneurrian sartutako aireportu- 

eta erregai-tasak: 340 €, txartelak 
jaulkitzerakoan berresteko.

• Plaza mugatuak, talde murriztua, 
23 pertsona gehienez.

• Bidaiako asistentzia asegurua, deuseztatze 
gastuen estaldurarekin. Kontsultatu baldintzak. 

Ez dago prezioaren barnean:
• Nepal 30 €bisatua, Katmandura 

iristean aireportuan izapidetzeko
• Turkiaren oniritzia 55 €, 

agentzian izapidetzeko.
• Everesterako hegaldia, munduko 

gailurretik hegan (250 usd inguru). 
Zuzeneko ordainketa, helmugako 
baldintza meteorologikoei lotuta.

Aurreikusitako hotelak edo antzekoak:

Katmandú H. Hyatt Regency 5*
Chitwan Barahi Jungle Lodge 5*
Pokhara H. Sangri- La Village 4* 
Thimphu H. Osel 4*
Paro H. Tenzinling Resort 3*
Estambul Hotel 3/4*

15 egun/13 gau

NEPAL ETA BUTÁN
HIMALAIAKO AMETSAK

Irteera urriaren 28an 

4.775 €  4.505 € LK
Prezioak pertsona bakoitzeko birentzako gelan. 

Banako gelagatiko gehigarria:  905 € / 850 € LK

Irteera bermatuta
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EZERK EZ DEZALA ZURE 
AMETSA ZAPUZTU

Guztiok dugu amets bat: zoriontasuna.
Eta oporretan egotean asko hurbiltzen gara horretara.
Zure hegaldia atzeratu da? Zure logela ez dago itsasora 
begira kontratatu zenuen moduan? 
Deitu: erantzun egingo dizugu.

Bidaia aurretik, bidaian zehar eta ondoren

Zauden lekuan zaudela, 365 egunez

Modu pertsonalizatuan hartuko zaitugu

Sekula bakarrik utziko 
ez zaituen agentzia

Servicio de atención 
en destino

Soluciones Inmediatas



BALDINTZA OROKORRAK
Eroski Bidaiak

1.- SARRERA.
Bezeroak bere garaian sinatu beharreko bidaia konbinatuaren kontratuaren 
atal dira baldintza orokor hauek, eta beraz, bezeroak berariaz onartzen 
dituela esan nahi du.

A) DEFINIZIOAK.
Programa/liburuxka baldintza orokor hauek txertatzen diren informazio 
dokumentua da. Programa/eskaintza programan/liburuxkan bildutako 
eta bidaia konbinatuaren kontratuaren xede den bidaia konbinatuaren 
deskribapena da. Antolatzailea bidaia konbinatuak antolatzen eta saltzen 
edo salmentan eskaintzen dituen pertsona fisikoa edo juridikoa da. Jarduera 
hori ez du noizean behin bakarrik egiten eta zuzenean edo txikizkari 
baten bidez egin dezake. Txikizkaria antolatzaileak proposaturiko bidaia 
konbinatua saltzen edo salmentan eskaintzen duen pertsona fisiko edo 
juridikoa da.

B) BALDINTZA OROKORREN ARAUTZE JURIDIKOA ETA 
APLIKAZIOA.
Baldintza orokor hauek Kontsumitzaileak eta Erabiltzaileak Babesteko Lege 
Orokorraren testu bategina onartzen duen azaroaren 16ko 1/2007 Errege 
Dekretu Legegileak eta gainerako lege osagarriek, Euskal Herriko turismoa 
antolatzeko martxoaren 16ko 6/1996 Legeak eta turista erabiltzaileen 
eskubideak babesteko erkidegoko araudiak eta legeria osagarriek 
ezarritakoa betetzen dute. Bidaia konbinatuaren programan/eskaintzan 
jasotako informazioa loteslea izango da VIAJES EROSKI SArentzat, ondorengo 
zirkunstantziaren bat gertatzen ez bada:
a) Kontsumitzaileari eta erabiltzaileari argi eta garbi eta 
idatziz jakinarazi baldin bazaizkio informazio horretan gertatutako aldaketak 
kontratua sinatu baino lehen, eta aukera hori berariaz adierazi baldin bada 
programan/eskaintzan. Ondorio horiei begira, berariaz jakinarazten da 
aukera hori jasota dagoela liburuxka honetan dauden aukera/eskaintza 
guztietan.
b) Gerora aldaketak gertatzea, bi aldeen artean idatziz adostu 
ostean.

C) ANTOLATZAILEA.
VIAJES EROSKI, SAk antolatu ditu liburuxka honetan adierazten diren 
bidaia konbinatuak. A48115638 da elkartearen IFK, eta San Agustin Auzoa 
z.g., 48230, Elorrion (Bizkaia) du helbidea. “A” Taldeko Bidaia Agentziaren 
lizentzia du, 618. zenbakiarekin (EIK), agentzia antolatzailea berariaz 
adierazten den kasuetan izan ezik.

D) INDARRALDIA.
Baldintza orokor hauek indarrean egongo dira baldintzok jasotzen dituen 
liburuxkako bidaien lehenengo egunetik hasita azken egunera arte.

2.- BIDAIA KONTRATATZEA.

A) ERRESERBA ESKAERA
Bidaia bat egin nahi duen kontsumitzaileak erreserba eskaera bat egin 
beharko du. Eskaera egin ostean, EROSKI, SAk konpromisoa hartzen du 
erreserba berresteko beharrezko izapide guztiak egiteko, dagoen leku 
kopuruaren eta eskaera zer garaitarako egin den aintzat hartuta. Erreserba 
eskaera egin izanak ez du esan nahi bidaia kontratatu denik. Kontratua 
geroago egingo da.

B) KUDEAKETA GASTUAK.
VIAJES EROSKI, SAk, eragiketatik eratorritako kudeaketa gastuengatik, 
errekargua gehitu ahal izango dio bidaiaren prezioari, eta errekargu hori 
bereizirik zehaztuko da horretarako egingo den fakturan.

C) GORDAILUA.
Erreserba-eskaera egiten den unean, eskatzen den erreserbaren araberako 
bidaiaren guztizko prezioaren gutxienez % 25aren baliokidea den kopurua 
eskatu ahal izango dio VIAJES EROSKI, SAk erabiltzaileari.
Erreserba berresten baldin bada, emandako kopuru hori kenduko zaio 
bidaiaren guztizko prezioari.
Erreserba berretsi baino lehen kontsumitzaileak eskaera atzera botatzen 
badu, aurreratutako kopurua itzuliko zaio, hala dagokionean kudeaketa 
gastuak eta bidaia bertan behera uztekoak kenduta.

D) ERRESERBA BERRESTEA.
Erreserba berrestean jartzen da indarrean bidaia konbinatuaren kontratua, 
une horretatik aurrera bi aldeek bete behar dituzte, nahitaez, hartan 
adierazitakoak. 

E) PREZIOAREN ORDAINKETA.
VIAJES EROSKI, SAk kontsumitzaileari bidaia egiteko ezinbestekoak diren 
bidaia bonuak eta gainerako dokumentuak ematean ordainduko da bidaia, 
edo geroago bi aldeek hala adosten badute, baina beti bidaia eguna/
hasiera baino 15 egun lehenago gutxienez. Kontsumitzaileak horrela 
egiten ez badu, VIAJES EROSKI, SAk ulertu dezake bezeroak uko egin diola 
bidaiari, eta erreserba bertan behera utzi ahalko du, baita bidaiari ekin 
baino lehenago bidaiari uko egiteagatik aurreikusitako arauak eta zigorrak 
aplikatu ere. (4.d. klausula)

F) PREZIOAN JASOTAKO KONTZEPTUAK ETA PREZIOA 
BERRIKUSTEA.
Bidaiaren prezioa kalkulatzeko honakoak hartu dira aintzat: kanbio tasak, 
garraio tarifak, erregaiaren prezioa, eta programa/liburuxka argitaratu den 
egunean aplikagarri ziren tasak eta zergak. Nolanahi ere, egiazko prezioa 
kontratuan, bidaiako ostatua erreserbatzeko bonoan eta, azken batean, 
bezeroari emandako fakturan zehazturikoa izango da. Bidaian bildutako 

kontzeptuak kasu bakoitzean programan/liburuxkan eta/edo bidaiaren 
kontratuan adierazitakoak izango dira. VIAJES EROSKI, SAk irteera baino 20 
egun lehenagora arte igo edo jaitsi ahalko ditu prezioak. Prezioen berrikuste 
hori honakoak eransteko izango da: bidaiako garraioen prezio aldaketak 
(erregaiaren kostua barne), zerbitzu jakin batzuekin loturiko tasak 
 
eta zergak (aireportu tasak, ontziratzea eta lehorreratzea, eta antzekoak) eta 
antolaturiko bidaiari dagozkion kanbio tasak. (Aurrekoarekin lotuta, USDren 
balioa katalogo hau argitaratu zen datari dagokiona izango da). Aurrekoa 
aplikatuta prezioetan egin behar diren aldaketak adierazitako epean 
jakinarazi beharko zaizkio kontsumitzaileari, eta, aldaketa nabarmena 
denean, bidaia bertan behera utzi ahalko du, zigorrik gabe, edo bestela, 
kontratuaren aldaketa onartu. Aldaketa nabarmena dela ulertuko da 
bidaiaren guztizko prezioaren % 15etik gorako gehikuntza dakarrenean.
Kontsumitzaileak aldaketaren berri jaso ondorengo hiru egunetan jakinarazi 
beharko dio hartutako erabakia VIAJES EROSKI, SAri. Kontsumitzaileak ez 
badu bere erabakia epe horretan jakinarazten, kontratua bertan behera utzi 
duela ulertuko da.

3.- BIDAIAREN PRESTAZIOAK.

A) PRESTAZIOAK.
Prestazioak programan/liburuxkan bildutakoak izango dira, edo erreserba 
berresterakoan bezeroari emandakoak. Katalogo honetan islaturiko 
ostatuen deskribapenen kasuan, horiek ostatu bakoitzaren erantzukizun 
esklusiboa dira, eta Eroski Bidaiak agentziak ez du erantzukizunik izango 
haietan dauden zehaztasunik ezetan. Aintzat hartu beharko da jarraian 
adierazitako ataletan zehazturikoa:

B) OSTATUA. 
- APARTAMENTUAK.
Erreserba egiterakoan, bezeroaren erantzukizun oso eta esklusiboa 
izango da apartamentuan egongo den pertsonen kopurua zehatz-mehatz 
adieraztea (haurrak barne, horien adina edozein dela ere). Ohartarazi 
nahi dugu apartamentuen arduradunak eskubide osoa duela aitortu 
gabeko pertsoneni sartzen ez uzteko, eta ezingo dela horregatik inolako 
erreklamaziorik jarri. Zenbait kasutan, ohe gehigarriak edo sehaskak jarri 
ahalko dira, baina horretarako bezeroak eskaera egin beharko du kontratua 
formalizatu aurretik. Gainera, kontrakoa adierazi ezean, ohe edo sehaska 
horiek ez dira apartamentuaren prezio argitaratuaren barnean egongo. 
Apartamentuak alokatzerakoan, kasu batzuetan, “in situ” sinatu beharko da 
dagokion alokairu kontratua, baimendutako eredu ofizialari jarraikiz. VIAJES 
EROSKI, SA ez da partaide kontratu horretan, eta beraz, erabiltzaileak sinatu 
behar du, eta dagokion fidantza (egonaldia amaitutakoan eta inbentarioa 
egin ondoren itzuliko zaio bezeroari) edo erantzukizun zibileko poliza 
ordainduko du balizko kalteei erantzuteko, dena delako fidantza ordaintzea 
exijitzen bada. Eskuarki bulego-orduetan jasoko dira giltzak, eraikineko 
atezaindegian bertan edo dokumentuetan adierazten den lekuan; sarrera-
ordua eskuarki helmugara iristen den eguneko 17:00etatik aurrera izango 
da, eta apartamentua irteera-egunaren 10:00ak inguruan utzi behar da. Gisa 
honetako ostatuen funtzionatzeko modua kontuan hartuta, arren eskatzen 
da ordutegiak zorrotz betetzea, konpontzen oso zailak diren kalteak eta 
ezerosotasunak saihestearren. Apartamentuan anomaliaren bat hautemanez 
gero, bertan sartu denetik kontatzen hasita aurreneko 48 orduetan eman 
behar du horren berri bezeroak.

- HOTELAK.
Hotelak eskainitako zerbitzuen kalitatea eta edukia hotelaren kategoria 
turistiko ofizialaren araberakoak izango dira, dagokion organo eskudunak 
emandako kategoria ofiziala baldin badu. Horri buruz indarrean den 
legediak dio banakako logelak eta bikoak bakarrik egongo direla, eta 
azken horietan hirugarren edo laugarren ohe gehigarri bat jartzeko aukera 
dagoela; hortaz, hirugarren edo laugarren ohe gehigarria jartzerakoan 
ulertuko da gela horretako pertsonak jakinaren gainean daudela eta 
horretarako baimena eman dutela. Pertsonak jakinaren gainean daudela 
eta baimena eman dutela ulertuko da erreserbaren inprimaki guztietan eta 
bidaiaren txarteletan eta/edo behin betiko dokumentuetan hiruko edo lauko 
logela gisa jasota dagoenean. Hoteletan sartzeko eta haietatik irteteko 
ohiko ordutegia erabiltzaileak erabiliko duen lehenengo eta azkeneko 
zerbitzuaren arabera ezarriko da. Arau orokor gisa, gelak 16:00etatik aurrera 
erabili ahalko dira, iristeko egunean (zenbait hotelek 12:00etatik aurrera 
erabiltzeko aukera eskain dezakete) eta lehenengo zerbitzua afaria izango 
da, mantenu osoa izanez gero. Azken egunean, logelak 12:00ak baino 
lehen utzi behar dira, eta azkeneko zerbitzua bazkaria izango litzateke, 
mantenu osoa izanez gero. Erabiltzaileak aurreikusten badu erreserbaturiko 
hotelera adierazitako datetatik edo ordutegitik kanpo iritsiko dela, arazoak 
eta okerreko interpretazioak saihesteko, ezinbestekoa izango da ahalik 
eta aurrerapen handienarekin ematea horren berri VIAJES EROSKI, SAri 
edo zuzenean hotelari, kasuaren arabera. Era berean, animaliak eraman 
nahi izanez gero, erreserba egiteko unean galdetu beharko dio VIAJES 
EROSKI, SAri, oro har, ez baitute animaliarik onartzen hoteletan. Hirugarren 
pertsonaren deskontua gela tarifa osoa ordaindu duten 2 pertsonarekin 
partekatzen duenean aplikatuko da, betiere halakorik balego. Doan 
bidaiatzen duten 0 eta 2 urte arteko haurrek ez dute barnean izango inolako 
elikadura zerbitzurik.

C) MANTENU ERREGIMENA.
Oro har, mantenu osoko erregimenak (MO) gosaria, bazkaria, afaria eta 
ostatua hartzen ditu barnean. Mantenu erdiko erregimenak (ME) gosaria, 
afaria eta ostatua bilduko ditu, bestelakorik adierazi ezean. Ohe eta gosari 
erregimenak (OG) bi horiek biltzen ditu, eta dena barne (DB) erregimenean 
programan/liburuxkan adierazitakoa sartuko da. Oro har, erregimen horietan 
ez dira edariak (ura, ardoa, eta abar) sartzen, salbu eta berariaz jasota 

badago bidaiaren programan/liburuxkan edo VIAJES EROSKI, SAk emandako 
informazioan.
 
D) HAURRENTZAKO BALDINTZA BEREZIAK.
Haurrei eman dakiekeen tratamendua oso desberdina denez haien adinaren, 
daten eta beste faktore batzuen arabera, oro har gomendatzen da beti 
kontsultatzea dauden baldintza berezien irismena, uneoro emango baita 
horri buruz informazio zehatz eta xehatua. Oro har, ostatuari dagokionez, 
aplikagarriak izango dira beti, haurrak logela bi heldurekin partekatzen 
badu. 

E) GARRAIOA.
Kontsumitzailea VIAJES EROSKI, SAk edo, bestela, programak/liburuxkak 
ezarritako aurrerapenarekin egon beharko da adierazitako lekuan. Oro 
har, herrialde barruko airetiko garraioaren kasuan, gutxieneko aurrerapena 
aurreikusitako irteera orduarekiko ordu eta erdikoa da, eta nazioarteko 
hegaldien kasuan, bi ordukoa. Gerta liteke bidaiariak publikoari eskaintzen 
ez zaion tarifa berezi batekin hegan egitea hegaldi erregular batean.

F) EKIPAJEA.
Erabiltzailearen ekipajea eta gainerako elementu pertsonalak ez dira 
bidaiaren kontratuaren xede. Beraz, lehorreko garraioari dagokionez 
eta ondorio guztietarako, aipatu elementuak erabiltzaileak berekin 
daramatzala ulertuko da, elementuok ibilgailuaren edozer lekutan 
daudela, eta erabiltzailearen kontura eta arriskura garraiatzen direla. 
Hortaz, VIAJES EROSKI, SAk ez du erantzukizunik izango bidaian zehar eta 
edozer arrazoi dela-eta elementu horiek galduz edo lapurtuz gero edo 
horietan kalteak sortuz gero, ezta hoteletik aireportura eramatean, eta 
alderantziz, elementuak manipulatzean gerta litezkeen kalteen aurrean ere. 
Erabiltzaileei gomendatzen zaie bertan egon daitezela ekipajeak kargatzeko 
eta deskargatzeko eragiketa guztietan. Ekipajearen airetiko, itsasoko edo 
ibaiko garraioari dagokionez, aplikagarriak dira garraio enpresen baldintzak; 
hala, bidaia txartela izango da enpresa guztien eta bidaiariaren arteko 
kontratu lotesle bakarra. Kalterik edo galerarik gertatuz gero, garraio 
konpainiari erreklamazioa berehala aurkeztea gomendatzen da. 

G) DOKUMENTAZIOA ETA NORAKOARI BURUZKO INFORMAZIOA.
Erabiltzaile guztiek, salbuespenik gabe (haurrak barne), eguneratuta 
izan beharko dute dagokion dokumentazio guztia, bai pertsonala, bai 
familiarena, izan pasaportea ala NANa, eta helmugako herrialdeko edo 
herrialdeetako legeak aintzat hartuta. Bidaiek hala eskatuz gero, bisak, 
pasaportea edo txertatze ziurtagiria eta abar aurkeztea beharrezkoa 
denean, haien konturakoak izango dira horiek lortzeko izapideak. 
Erabiltzailearen ezaugarriak direla eta agintaritzaren batek bisarik emango 
ez balio, ez baliote herrialdean sartzen utziko horretarako baldintzak 
betetzen ez dituelako, eskatutako dokumentuetan akatsak badaude edo 
ez badarama gainean beharrezko dokumentazioa, VIAJES EROSKI, SAk ez 
du inolako erantzukizunik izango gisa horretako gertaeren aurrean, eta 
beraz, kontsumitzailearen konturakoak izango dira sortzen diren gastu 
guztiak (halako zirkunstantzietan zerbitzuak bertan behera uzteko edo 
zerbitzuei borondatez uko egiteko ustezkoei begira finkatutako arauak eta 
baldintzak aplikatuko dira). Era berean, erabiltzaile guztiei eta bereziki 
espainiarra ez den beste nazionalitate batekoak direnei gogorarazten zaie 
bidaiari ekin baino lehen ziurtatu egin behar dutela bisen gaiari dagokionez 
aplikagarriak diren arau eta baldintza guztiak betetzen dituztela, bisitatu 
beharreko herrialde guztietan inolako arazorik gabe sartzeko. 18 urtetik 
beherakoek gurasoek edo tutoreek sinaturiko idatzizko baimen bat 
eraman beharko dute, gerta bailiteke agintaritza eskudunen batek hura 
eskatzea. Erabiltzaileak VIAJES EROSKI, SAren eskutik jaso du norakoak 
eta kontratatutako bidaiak berekin ekar ditzakeen arrisku inplizituen 
berri. Kontsumitzaileari gomendatzen zaio harremanetan jar dadila Kanpo 
Arazoetarako Ministerioaren informazio bulegoarekin (Interneteko helbidea: 
www.maec.es), norakoaren araberako gomendio espezifikoak eskaintzen 
baititu, edo horrelakoak eskaintzen dituen beste edozeinekin.

H) ASEGURUAK.
VIAJES EROSKI, SAk bezeroari jakinarazten dio aukera duela ezeztatzeagatiko 
gastuak estaltzeko aseguru bat kontratatzeko, bai eta bidaian laguntzeko 
aseguru bat kontratatzeko ere, istripuaren, gaixotasunaren edo heriotzaren 
ondorioz pertsona berriz herriratzeko edo jatorrizko lekura eramateko 
gastuak estaliko dituena. Elkarteak berak horiek kontratatzea gomendatzen 
dio, eta hala eginez gero, asegurua bereiz kontratatuko da. 

4.- ALDEEN ESKUBIDEAK BIDAIA HASI BAINO LEHEN.

A) KONTRATUA ALDATZEA:
Bidaia hasi aurretik, VIAJES EROSKI, SAk beharrezkoak diren aldaketak egin 
ahal izango ditu aldaketa horiek bidaiaren mesederako baldin badira eta 
esanguratsuak ez badira. Beharrezko aldaketak esanguratsuak izango dira 
bidaiaren helburuak galarazten badituzte, haien ezaugarri orokor nahiz 
berezien arabera. Bidaia hasi baino lehen VIAJES EROSKI, SAk kontratuaren 
funtsezko elementuren bat modu garrantzitsuan aldatu behar badu, 
berehala emango dio horren berri kontsumitzaileari eta erabiltzaileari. 
Halakoetan, eta aldeek banaka negoziatutako klausuletan beste zerbait 
adosten ez duten bitartean, kontsumitzaileak eta erabiltzaileak egindako 
aldaketak zehazten dituen kontratua aldatzea eta aldaketa horrek prezioan 
duen ondorioa onartu ditzake, edo kontratua bertan behera utz dezake 
inolako zigorrik jaso gabe. Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak VIAJES 
EROSKI, SAri jakinarazi behar dio hartutako erabakia, aldaketaren berri jaso 
duen egunetik zenbatzen hasita hurrengo hiru egunetan. Kontsumitzaileak 
ez badu bere erabakiaren berri ematen adierazitako denbora tartean, 
kontratua bertan behera uztea erabaki duela ulertuko da, eta ez zaio 
zigorrik ezarriko. Bidaia azken orduko eskaintza berezien harira edo antzeko 
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aukeren bidez kontratatzen denean, programan/liburuxkan adierazitako 
prezioan ez baizik eta beste prezio batean, eskaintzan xehetasun osoz 
adierazten direnak baizik ez dira izango prezioan sartzen diren zerbitzuak, 
baita eskaintza horrek liburuxka honetan azaldutako programaren bati 
erreferentzia egiten dionean ere, betiere igorpen hori norakoari buruzko 
informazio orokorraren ondorioetarako egiten baldin bada.

B) KONTSUMITZAILEAREN ESKUBIDEAK KONTRATUA BERTAN 
BEHERA UTZIZ GERO ETA VIAJES EROSKI, SA-K BIDAIA BERTAN BEHERA UTZIZ 
GERO. 
Kontsumitzaile eta erabiltzaileak kontratua bertan behera uztea erabakiko 
balu, aurrez adierazitakoa aplikatuta, edo VIAJES EROSKI, SAk bidaia 
konbinatua ezeztatzen badu adostutako irteera data baino lehen, 
kontsumitzaileari edo erabiltzaileari egotz dakiokeen arrazoirik egon gabe, 
kontsumitzaileak/erabiltzaileak eskubidea izango du, kontratua bertan 
behera geratzen den unetik bertatik, ordaindutako zenbateko guztien 
itzulketa jasotzeko, kontratuan ezarritakoari jarraikiz, edo balio bereko edo 
handiagoko beste bidaia konbinatu bat egiteko, betiere VIAJES EROSKI, 
SAk halakorik proposatu badiezaioke. Eskainitako bidaia beheragoko 
kalitatekoa balitz, VIAJES EROSKI, SAk diferentzia ordaindu beharko dio 
kontsumitzaileari/erabiltzaileari, hala badagokio aurrez ordainduriko 
zenbatekoen arabera, eta, betiere, kontratuan ezarritakoari jarraituta. 
Edonola ere, kontsumitzaileak/erabiltzaileak ordaindutako kantitateak 
itzultzea eskatu ahalko dio VIAJES EROSKI, SAri, eta hark ahalik eta azkarren 
itzuli beharko dizkio, eta, gehienez ere, kontsumitzaileak/erabiltzaileak 
bidaia bertan behera uzteko bere aukera jakinarazi zuenetik edo hura 
ezeztatzea eragin zuen egoera gertatu zenetik zenbatzen hasi eta 30 
eguneko epean. Aurreko zenbakian aurreikusitako eskubide bera baliatu 
ahalko du, kontratuan ezarritako baldintzetan, erreserbaren berrespenik 
jaso ez duen kontsumitzaileak/erabiltzaileak. Aurreko kasuetan VIAJES 
EROSKI, SArena izango da kontsumitzaileari/erabiltzaileari kasu bakoitzean 
dagozkion kalte ordainak ordaintzeko ardura. Hona hemen kasu bakoitzari 
dagozkion zenbatekoak:
- Ez-betetzea kontratatutako bidaiari begira aurreikusitako 
irteera eguna baino 15 egun eta 2 hilabete lehenago bitartean gertatzen 
bada: kontratatutako bidaiaren guztizko prezioaren % 5.
- Ez-betetzea kontratatutako bidaiari begira aurreikusitako 
irteera eguna baino 3 eta 15 egun lehenago bitartean gertatzen bada: 
kontratatutako bidaiaren guztizko prezioaren % 10.
- Ez-betetzea kontratatutako bidaiari begira aurreikusitako 
irteera eguna baino 48 ordu lehenago gertatzen bada: kontratatutako 
bidaiaren guztizko prezioaren % 25.
Honako kasu hauetan ez dago kalte-ordainak ordaintzeko betebeharrik:
a) Bidaia bertan behera geratzen baldin bada bidaia 
konbinatua egiteko pertsonen kopurua programan/liburuxkan adierazitako 
gutxienekora iritsi ez delako eta kontratuan xede horretarako finkatutako 
azken eguna baino lehen kontsumitzaileari eta erabiltzaileari hala jakinarazi 
baldin bazaio. VIAJES EROSKI, SAk irteera eguna iritsi baino gutxienez 10 
egun lehenago jakinaraziko du bidaia bertan behera geratu dela.
b) Gehiegizko erreserbak egin direlako ustezkoan izan ezik 
bidaia bertan behera uzteko arrazoiak ezinbesteak bultzatutakoak direnean. 
Ezinbesteak bultzatutako arrazoitzat joko dira proposamena egiten duenaz 
kanpo dauden zirkunstantzia anormalak eta ezin aurreikus daitezkeenak, 
horien ondorioak ezin saihestu izan direnak, nahiz eta jardun behar zen 
prestutasunarekin jardun. 
C) ERRESERBA BESTERENTZEA.
Kontratugile nagusiak edo onuradunak doan laga ahalko dio bidaia 
konbinatuaren erreserba horretarako baldintza guztiak betetzen dituen 
pertsona bati. Lagapenaren berri idatziz eman beharko zaio VIAJES EROSKI, 
SAri, gutxienez bidaia hasi baino 15 egun lehenago, salbu eta aldeek 
denbora tarte txikiagoa adosten badute kontratuan. Bidaia konbinatuko 
bere erreserba lagatzen duen pertsonak eta lagapenaren hartzaileak VIAJES 
EROSKI, SAri ordaindu beharko dizkiote, bai bidaiaren prezioa, bai lagapen 
horrek eragin ahal izan dituen justifikatutako gastu osagarriak.
D) KONTSUMITZAILEAREN ATZERA EGITEKO ESKUBIDEA.
Kontsumitzaileak edozer unetan izango du kontrataturiko bidaia bertan 
behera uzteko aukera, betiere irteera baino lehen, eta VIAJES EROSKI, 
SAk ordaindutako kantitateak itzuli beharko dizkio. Edonola ere, eta 
bertan behera uzteko arrazoia ezinbesteak bultzaturikoa ez denean, 
kontsumitzaileak VIAJES EROSKI, SAri ordaindu beharko kudeaketa gastuak, 
baita bertan behera uzteko, aldatzeko eta penalizazioko gastuak ere, 
jarraian zehazten diren baldintzetan:
ALDAKETA GASTUAK
Linea erregularreko aire konpainien txartelak igorri ondoren, jatorrizko 
txarteletako izena edo beste ezaugarriren bat aldatu behar izanez gero 
bezeroak eskatuta, gastuak sortuko dira. Gastu horiek aldatu egiten dira 
zerbitzua eskaintzen duen konpainiaren arabera.
BIDAIA KONBINATUAK BERTAN BEHERA UZTEKO GASTUAK
Erabiltzaileak edo kontsumitzaileak edozein unetan uko egin diezaioke 
bidaia konbinatu bati, eta eskubidea izango du ordaindu duen zenbatekoa 
bueltan jasotzeko. Hala ere, VIAJES EROSKI SAri ordaindu beharko dizkio 
bertan behera uzte horrek sortutako gastuak. Gastu horien kontzeptuak 
honako hauek dira: (guztiak metagarriak dira).
A.- Gastuak bertan behera uzteagatik Bezeroak eskatutako uko egitearen 
ondorioz, VIAJES EROSKI SAk bezeroari kontzeptu horregatik kobratuko 
dizkio, soilik, bidaia konbinatuan sartuta zeuden eta uko egiteko unean 
kontratatuta zituen zerbitzu eskaintzaileei (garraiolariak, operadoreak, 
hotelak eta bestelako zerbitzu eskaintzaileak) ordaindu beharreko gastuak.
 
Dena dela, bezeroak uko egiteak eragindako gastuengatik VIAJES EROSKI 
SAri ordaindu beharko dion gehieneko zenbatekoa honako hau izango da:
BIDAIA KONBINATUAK, HEGAZKINEZ (uko egiteko unean txartelak IGORRI 
GABE badaude. Kontsultatu agentzian txartelaren egoera), ITSASONTZIZ, 

TRENEZ:
-Bidaiaren guztizko zenbatekoaren % 20a, bidaia hasteko eguna baino 40 
eta 30 egun (biak barne) bitarte lehenago jakinarazten badu bidaia bertan 
behera utzi duela.
-Bidaiaren guztizko zenbatekoaren % 40a, bidaia hasteko eguna baino 29 
eta 15 egun (biak barne) bitarte lehenago jakinarazten badu bidaia bertan 
behera utzi duela.
-Bidaiaren guztizko zenbatekoaren % 60a, bidaia hasteko eguna baino 14 
eta 8 egun (biak barne) bitarte lehenago jakinarazten badu bidaia bertan 
behera utzi duela.
-Bidaiaren guztizko zenbatekoaren % 80a, bidaia hasteko eguna baino 7 
eta 3 egun (biak barne) bitarte lehenago jakinarazten badu bidaia bertan 
behera utzi duela. 
-Bidaiaren guztizko zenbatekoaren % 100, bidaia hasteko eguna baino 
48 ordu lehenago jakinarazten badu bidaia bertan behera utzi duela edo 
bidaiara agertzen ez bada. 
BIDAIA KONBINATUAK, HEGAZKINEZ (uko egindako unean txartelak IGORRITA 
badaude):
Aurrekoari kalterik egin gabe, uko egindako unean hegazkin txartelak 
igorrita badaude, bezeroak VIAJES EROSKI SAri aire tarifaren % 100 ordaindu 
beharko dio, bidaia hasteko falta diren egunak gorabehera.
Halaber, bezeroak kontratatutako gainerako zerbitzu emaileengatik 
sortutako gastuen zenbatekoa ordaindu beharko dio VIAJES EROSKI SAri, 
aurreko puntuan ezarritako gehieneko mugekin.
BIDAIA KONBINATUAK, AUTOBUSEZ:
- Bidaiaren guztizko zenbatekoaren % 20a, bidaia hasteko 
eguna baino 20 eta 10 egun (biak barne) bitarte lehenago jakinarazten 
badu bidaia bertan behera utzi duela.
- Bidaiaren guztizko zenbatekoaren % 40a, bidaia hasteko 
eguna baino 9 eta 5 egun (biak barne) bitarte lehenago jakinarazten badu 
bidaia bertan behera utzi duela.
-Bidaiaren guztizko zenbatekoaren % 60a, bidaia hasteko eguna baino 4 
eta 3 egun (biak barne) bitarte lehenago jakinarazten badu bidaia bertan 
behera utzi duela.
-Bidaiaren guztizko zenbatekoaren % 100, bidaia hasteko eguna baino 
48 ordu lehenago jakinarazten badu bidaia bertan behera utzi duela edo 
bidaiara agertzen ez bada.
Aurreko hiru kasuetan, bertan behera uzteko unean kontratatuta zeuden 
bisen, aseguruen eta ikuskizunetarako sarreren prezioa osorik ordaindu 
beharko da.
EKITALDI BEREZIETARAKO antolatutako BIDAIA KONBINATUAK BERTAN 
BEHERA UZTEGATIK SORTUTAKO GASTUAK:
Ekitaldi berezietarako (kirol txapelketetako ekitaldiak eta finalak, esaterako) 
antolatutako bidaia konbinatua izanez gero, bezeroak bidaia bertan 
behera uzteagatik VIAJES EROSKI SAri ordaindu beharreko gastuak bidaia 
kontratatzerakoan jakinaraziko zaizkio eta kasu bakoitzean baliatutako 
hornitzaileen ezaugarrien eta baldintzen araberakoak izango dira.
Penalizazioak aurreko atalean ezarritakoak izango dira.
BERTAN BEHERA UZTEAK SORTUTAKO GASTUAK HOTELETAN “EGONALDIA 
SOILIK” MODUKO ZERBITZU SOLTEENGATIK.
Bertan behera uzteko gastuak kasu bakoitzean dagokion hotelak 
ezarritakoak izango dira, eta bidaia agentziak erreserba formalizatzeko 
unean jakinaraziko dizkio bezeroari.
PENALIZAZIOAK: Bezeroak honako irizpìde hauek aplikatzearen ondoriozko 
zenbatekoa ordaindu beharko dio VIAJES EROSKI SAri penalizazioen 
kontzeptuan:
- Bidaiaren guztizko zenbatekoaren % 5, bidaia hasteko 
eguna baino hamar eta hamabost egun bitarte lehenago jakinarazten badu 
bidaia bertan behera utzi duela.
- Bidaiaren guztizko zenbatekoaren % 15, bidaia hasteko 
eguna baino hiru eta hamar egun bitarte lehenago jakinarazten badu bidaia 
bertan behera utzi duela.
- Bidaiaren guztizko zenbatekoaren % 25 bidaia hasteko 
eguna iritsi aurreko 48 orduko epean jakinarazten badu.
Ondorio horietarako, ezinbesteak bultzaturiko arrazoitzat joko da 
kontsumitzailearen edo harekin bizi den norbaiten heriotza, istripua edo 
gaixotasun larria. Bidaia bertan behera uzteak eragina izango du Agentziak 
horren berri jakiten duen unetik aurrera. Bidaia konbinatua kontratazio 
baldintza ekonomiko bereziei lotuta balego, esaterako hegazkinak edo 
ontziak pleitatzea, edo prezio bereziak, kudeaketa gastuak, ezeztatze 
gastuak eta zigorrak bidaia horren liburuxkak berariaz adierazitakoak izango 
dira, edo, bestela, kontratuaren dokumentuan adostutakoak.
E) IRTEERA EGUNEAN EZ EGOTEA.
Kontsumitzailea edo erabiltzailea ez balitz agertuko irteera egunean, bidaia 
osoa ordaindu beharko du, nahitaez eta, hala badagokio, ordaindu gabe 
geratzen zaizkion zenbatekoak ordainduko ditu, aldeek bestela adosten 
dutenean izan ezik. Nolanahi ere, ez agertzea ezinbesteak bultzaturiko 
arrazoi batek eragin badu, kontsumitzaileak eskubidea izango du emandako 
zenbatekoak jasotzeko, betiere kudeaketa eta ezeztatze gastuak kenduta. 
Horrekin lotuta, ezinbesteak bultzaturiko arrazoitzat joko dira aurreko d) 
idatz zatian adierazitakoak:

 
5.- BEHIN BIDAIA HASITAKOAN KONTRATUA EZ BETETZEA EDO OKER BETETZEA.
Bidaia egiten ari dela, kontsumitzaileak egiaztatuko balu akatsen bat 
dagoela edo kontrataturiko zerbitzuren bat eman ez dela, lekuan bertan eta 
lehenbailehen jakinarazi beharko dio VIAJES EROSKI, SAri eta, hala badagokio, 
dagokion zerbitzua eman duenari. Jakinarazpena idatziz edo jasota geratuko 
dela bermatuko duen beste edozer modutan egin beharko da. Jakinarazpena 
jaso ostean, VIAJES EROSKI, SAk arduraz jokatuko du konponbide egokiak 
aurkitzeko. Bidaia hasi ostean, VIAJES EROSKI, SAk ez badu ematen edo 
egiaztatzen badu ezin duela eman kontratuan aurreikusitako zerbitzuen 
zati handi bat, dagozkion konponbideak bilatuko ditu antolaturiko bidaiak 

jarraitu ahal izan dezan, kontsumitzaileari/erabiltzaileari prezioa gehitu 
gabe eta, hala badagokio, hari ordainduko dio aurreikusitako prestazioen 
eta emandakoen arteko diferentzia. Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak 
VIAJES EROSKI, SAk emandako konponbideekin jarraitzen badu bidaia, 
proposamenak onartu dituela joko da. VIAJES EROSKI, SAk hartutako 
konponbideak bideraezinak balira, edo kontsumitzaileak/erabiltzaileak ez 
balitu onartuko arrazoizko motiboak direla eta, elkarteak helmugara iristeko 
erabilitako garraiobidearen baliokidea izango den garraiobide bat eskaini 
beharko dio kontsumitzaileari/erabiltzaileari jatorrizko puntura itzultzeko, 
edo, bestela, bi aldeek adostutako beste edozer garraiobide, dagokion kalte 
ordainak jasotzeko aukera gorabehera. 
6.- KONTRATUA EZ BETETZEAGATIKO EDO OKER BETETZEAGATIKO 
ERANTZUKIZUNA.
Indarrean dagoen legeriarekin bat etorriz, bidaia konbinatuen antolatzaileek 
eta txikizkariek erantzungo dute kontsumitzailearen eta erabiltzailearen 
aurrean, bidaia konbinatua kudeatzeko alorrean dauzkaten betebeharrei 
eta kontratutik eratorritako betebeharrei modu egokian erantzunez, 
betebehar horiek bidaia konbinatuen antolatzaileek eta txikizkariek berek 
edo zerbitzu emaileek beteko dituztela, eta antolatzaileek eta txikizkariek 
zerbitzu emaile horien aurka jotzeko duten eskubideari kalterik eragin 
gabe. Kontsumitzailearen aurreko erantzukizuna kontratuan batera 
agertzen diren enpresaburu guztiena izango da, solidarioa, antolatzaileak 
izan ala txikizkariak izan, eta euren arteko harremanak edozein direla ere. 
Era berean, bidaia konbinatuen antolatzaileak eta txikizkariak erantzungo 
dute kontratua ez betetzeagatik edo oker betetzeagatik kontsumitzaileak 
eta erabiltzaileak jasan ditzakeen kalteen aurrean. Erantzukizun hori bertan 
behera geratuko da ondorengo zirkunstantziaren bat gertatzen baldin bada:
a) Kontratua betetzeko garaian hautemandako okerrak 
kontsumitzaileari eta erabiltzaileari egozteko modukoak baldin badira.
b) Oker horiek kontratuan aurreikusitako prestazioak ematen 
dituen elkarteaz besteko hirugarren bati leporatu baldin badakizkioke eta 
ezin aurreikusi edo ezin gainditu badaitezke.
c) Adierazitako arrazoiak ezinbesteak bultzatutako arrazoiak 
baldin badira. Ezinbesteak bultzatutako arrazoiak dira proposamena 
egiten duenaz kanpo dauden zirkunstantzia anormalak eta ezin aurreikusi 
daitezkeenak, horien ondorioak ezin saihestu izan direnak, nahiz eta jardun 
behar zen prestutasunarekin jardun. 
d) Okerrak txikizkariak edo, hala dagokionean, antolatzaileak, 
egin beharreko guztiak egin arren, ezin aurreikusi ez gainditu zezakeen 
gertaera baten  ondorio baldin badira.
b), c) eta d) paragrafoetan aurreikusitako zirkunstantziaren bat dela-eta 
erantzukizunik ez dagoen ustezkoetan, kontratuaren atal diren antolatzailea 
eta txikizkaria behartuta daude zailtasunetan dagoen kontsumitzaileari 
eta erabiltzaileari behar duen laguntza ematera. Ez da laguntza emateko 
betebehar hori izango kontratuaren gauzatzean zehar gertatutako akatsak 
soilik kontsumitzailearen jarrera axolagabeari edo jarrera zabarrari egotz 
badakizkioke.
Bidaia konbinatuan sartutako prestazioen ez betetzetik edo okerreko 
gauzatzetik eratorritako kalteen ordainketa aipatutako prestazioak arautzen 
dituzten nazioarteko hitzarmenetan aurreikusitakora mugatuko da.
7.- KONTRATUTIK ERATORRITAKO ERREKLAMAZIOAK ETA EKINTZAK.
A) ERREKLAMAZIOAK VIAJES EROSKI, SA-RI, ETA 
KONTSUMITZAILEARI ARRETA EMATEKO ZERBITZUA.
Kontsumitzaileak VIAJES EROSKI, SAren aurkako erreklamazioak egin ahal 
izango ditu, idatziz, kontratua ez betetzeagatik edo oker betetzeagatik, 
bidaiak amaitu behar zuen egunetik kontatzen hasita gehienez ere 30 
eguneko epean. Kontsumitzaileari gomendatzen zaio lehenik zuzenean 
jotzeko bidaia konbinatuen kontratua sinatu zuen bidaia agentziara.
B) JURISDIKZIOA.
Bidaia konbinatuen kontratu honetatik eratorritako edozer gatazka 
konpontzeko eskumena duten jurisdikzio organoen esku jarriko da auzia, 
indarreko legediak ezarritakoari jarraikiz. Kontratu honetan aitorturiko 
eskubideetatik eratorritako ekintzen preskripzio epea bi urtekoa izango da. 
Bidaia konbinatuaren kontratu honetatik eratorritako edozer erreklamazio 
jartzeak ez du, inongo kasutan, bidaiaren ordainketa egin beharretik 
salbuesten.
8.- TXANGOAK HELMUGAN.
VIAJES EROSKI, SAk adierazten du ez dela bezeroak bere helmugako 
egonaldian zehar kontratatu dezakeen txango edo jarduera bakar baten 
erantzule, eta beraz, txango edo jarduera horien antolatzailearena izango da 
erantzukizun osoa ezbehar edo istripuren bat gertatuz gero. VIAJES EROSKI, 
SAk bezeroei gomendatzen die aipatu txangoak edo jarduerak egiteko 
baldintza orokorrak eta aseguruak arretaz irakur ditzatela.

Katalogo honen argitalpen data: 2020ko martxoa.
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Ihes egin eta gozatu 
kezkarik gabe

• Hotelean egonaldia luzatzea gertatzezko gaixotasun edo 
istripuagatik: 90 €/egun. Gehienez 10 egun.

• Gaixoen eta zaurituen osasun lekualdeta. Gorpuzkien garraioa. 
Barne.

• Aseguratutako laguntzaileen aurretiazko itzulera. Barne

• Pertsona baten lekualdaketa ospitaleratutako aseguratuari 
laguntzeko. Barne.

• Ospitaleratutako aseguratuari laguntzeko pertsona baten 
egonaldi gastuak: 90 €/egun. Gehienez 10 egun.

• Aseguratuaren itzuilera familiarteko zuzen bat ospitaleratzearen 
edo hiltzearen kasuan.

• Aseguratuaren aurretiazko itzulera istripu larria gertauz gero 
ohiko helbidean. Barne.

• Adingabekoen edo desgaituei konpainia. Barne.

• Atzerrira botikak bidaltzea, dokumentuak eta objektu pertsonalak 
atzerrira bidaltzea. Barne.

• Informazio medikoko zerbitzua, bai eta ekipajea bilatzekoa eta 
lokalizatzekoa, eta mezu urgenteak helaraztekoa ere. Barne.

• Atzerriko bidaian pasaportea galtzearen edo lapurtzearen ondoriozko 
gastuak: 300 euro.

• Ekipajea galtzea, kalteak izatea edo lapurtzea.

• *Ekipajea 12 orduz atzeratzea.

• *Bidaia 6 orduz atzeratzea.

• Hegaldien konexioa galtzea.

• *Gozatu gabeko oporraldien dirua itzultzea.

• Erantzukizun zibila: 30.000 €.

• Atzerrian fidantza penalaren zenbatekoaren aurrerapena.

• Atzerrian egindako laguntza juridikoko (abokatua eta prokuradorea) 
gastuen aurrerapena: 3.000 €.

*Kontsultatu estalduraren zenbatekoa bidaia bakoitzaren aseguru modalitatearen arabera.

Mediku gastuak Espainian 2.500 € eta atzerrian, 
12.000 €

Hasi gabeko bidaiaren ezeztatze gastuak: Espainian 
700 €; atzerrian 1.500 €

Mediku gastuak 15.000€.

Hasi gabeko bidaiaren ezeztatze gastuak: 3.000 €

“Inork ez zaitu zainduko bidaian laguntzeko gure aseguruak beste”

Estaldura eta berme 
handienak, bidaia 
asegurua barne

Inklusio laguntza asegurua eta 
distantzia luzea.

Inklusio laguntza asegurua eta 
ezeztatzea distantzia ertaina.

Zeuk aukeratu noiz, non eta nola. Txat, email, whatsapp, 
facebook, messenger, telefono… bidez, edo gure 

bulegoetako batean. Zeuk aukeratu.

ZURE AMETSEI 
LOTURIK

Bilatu, kontsultatu, erabaki, erreserbatu, ordaindu…  

nonahi egonik ere.

Gure bidaia agenteetako 
batek hartuko zaitu, 

nonahi zaudelarik ere. w w w . v i a j e s e r o s k i . e s
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(1) Santander Consumer Finance SAk eskainitako finantzaketa, EROSKI club Mastercard eta EROSKI red Visa txartelen bitartez, 90 €-tik gorako erosketetarako. Bulego fisikoetan eta 
telefono bidez egindako erreserbetarako. Finantza erakundeak onartzearen mende. EROSKIK diruz lagundutako interesak. Baliagarria 2020/12/31.
(2) Ez dira sartzen hipermerkatuetan eta haietako gasolindegietan, supermerkatuetan eta haietako gasolindegietan edo janari dendetan egindako erosketak, jokoarekin edo apustuekin 
erlazionatutako erabilerak, eta eskudirua ateratzeko eragiketak, ez direlako ondasunak edo zerbitzuak erosteko eragiketak. Itzuli beharreko zenbatekoa erosketa garbiaren arabera 
kalkulatzen da (abonuak eta itzulketak kenduta), saltokiak adierazitako jarduera motaren arabera.
(3) 300 €-ra arte egunero zure muga erabilgarriaren kontura eta ohiko ordainketa moduarekin.
(4) Likidazio egun bakoitzean gelditzen den saldoaren % 5 gutxienez. Interes, komisio eta gastuei buruzko informazioa zure txarteleko baldintza orokorretan (11. puntua).  
Santander Consumer Finance SAk onartu beharreko eragiketak.

Eskatu zure bulegoan EROSKI club 
kreditu txartelarekin 3 hilabetetan doan 
ordaintzeko aukera, % 0-ko UTBarekin. (1)

Finantzatu doan zure 
bidaia 3 hilabetetan 
(% 0 UTB)

Oraindik ez daukazu?
informazio+
944 942 962
www.eroski.es/tarjeta-de-credito-eroski

Santander Consumer Finance, SAk jaulkitako txartela

Eskatu gertuen duzun 
EROSKI denda.

Abantailaz betetako txartel bat, doan, 
baliagarria mundu osoan, komisiorik gabe 
dibisa aldaketagatik, istripu asegurua 
barne, eta askoz gehiagorekin...

% 1
bueltatuko dizu (2)

Txartela jaulkitzeko 
eta mantentzeko 
komisiorik gabe.

Txartel 
bakar bat
EROSKIn

Eskudirua 
komisiorik (3)

gabe

Doan 
bizi
osorako

Aurreztu EROSKItik 
kanpo erosten 
duzunean, direla 
zapata batzuk, 
direla zinemako 
sarrerak..

Atera eskudirua 
komisiorik 
gabe EROSKI 
hipermerkatu eta 
supermerkatuetako 
kutxetan.

Abantaila guztiekin 
eta, gainera, Oro 
bazkidea bazara, 
Oro Aurrezkia ere 
bai.

EROSKI club-en kreditu txartelarekin banku helbideratzea egin dezakezu nahi bezala eta, gainera, 
ordaintzeko modua aukeratu dezakezu: berehalakoa, hilerokoa edo kuota finkoa .. 4.



40 Años  
de Sueños 
Cumplidos

40 Urte 
Ametsak 
Betearazten

40 urte hauetan, 
errealitate bihurtu ditugu  
milaka amets.
Eta zurea izan da beti
 garrantzitsuena.

En estos 40 años, 
hemos hecho realidad  
miles de sueños.
Y siempre,  
el más importante, 
ha sido el tuyo.



Erreserbak / Reservas

943 771 685
viajesLK@viajeseroski.es


