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Costa i muntanya basca. 
Tots els colors del verd vora el mar i 
dalt dels cims.
www.bonviure.com

Un viatge per una de les zones amb més personalitat de la península, on el paisatge, la
geologia, la història i la cultura s’amalgamen formant un país excepcional.

Caminant per aquest país ens enriquirem amb tot allò que ens trobarem al llarg del camí:
els verds intensos, les vistes del mar, les muntanyes tan apreciades pels bascos, les immenses
fagedes, els indicis de vells oficis de pastors i carboners i, per últim però no menys important, la
gran riquesa de la cultura basca.

Punts Forts
Els millors recorreguts de costa del Cantàbric: senders sinuosos per praderies verdes fins els
capritxosos penya-segats de pel•lícula.

Els cims de muntanyes amb tota la paleta de verds ribetejades de fagedes. Farem el cim més
alt del País Basc l’Aizkorri 1551 m.

La cultura basca, idioma, esports, danses, tradicions. Els poblets bascos i la seva gastronomia,
les seves sidreries…i…

El nostre guia basc, que ens ha acompanyat per diferents llocs del món, ara ens rep a casa
seva. El perfecte amfitrió per gaudir del viatge en tots els sentits.

El Geoparque UNESCO de la Costa Basca, la història feta roca i paisatge.

Eco Bonviure: un viatge en què podeu arribar a l’inici i acabar-lo sense emprar cotxes privats.

Ben  allotjats  en  un  hotel  al  cor  d’Euskal  Herria,  a  Tolosa,  ens  permetrà  fer  radialment  les
sortides i tornar al bonic i castís casc antic de la població.
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Dia a Dia
Dia 1, 31/07. Pasaia-Donostia. Un passeig per l’Atalaya.

Recepció a l’estació d’autobusos de Donosti. Començarem amb bon peu creuant el poble de
Pasai San Pedro vorejant el port. Prendrem el camí de la costa (Camí de Sant Jaume del Nord –
Volta a Guipuzkoa pel GR121). Passarem pel costat del far de la Plata, que vigila l’entrada a la
badia de Pasaia. Aquest camí és una magnífica talaia per observar el Golf de Biscaia i podrem
prendre algun petit sender que treu el cap als penya-segats de roca arenisca. Podrem fer una
passejada pel Passeig Nou i la Part Vella de la ciutat. A la fi de la caminada des de Donostia
anirem a Tolosa en tren de rodalies o vehicles privats depenent de quin transport s’hagi usat per
arribar a Euskadi.

Desnivells aproximats: + 350 m – 350 m. Recorregut: 10km. Hores efectives de caminada: 4 h

Dia 2, 1/08. Sierra de Aralar. Boscos i prats de pastoreig.

Sortim des de Lizarrusti, al límit de Nafarroa. Caminant per un frondós bosc de faigs seguirem
un camí planer, antiga via de vagonetes per treure mineral, cap a l’amagat embassament de
Lareo. Més endavant a l’arribar a Uidui, lloc de descans de pastors, visitarem el petit dolmen de
Jentillarri. Quan el bosc

Desaparegui  començarem a caminar  pels  prats on pasturen ramats d’ovelles  i  petits  grups
d’egües.  Som al  cor d’Enirio-Aralar,  la  mancomunitat  de l’Aralar  Guipuscoà.  Baixarem cap a
Laraitz vorejant el Txindoki, una de les icones de la muntanya de Guipúscoa, al vessant nord de
la serra.

Desnivells aproximats: + 750 m – 900 m. Recorregut: 12km. Hores efectives de caminada: 6h

Dia 3, 2/08. Zumaia – Deba. El Flysch.

És probablement la ruta més espectacular de la costa guipuscoana. El GR 121 ens portarà des
de Zumaia a Deba recorrent gran part del Geoparc de la costa basca en el qual podem observar
el fenomen geològic del Flysch i depenent de l’altura de la marea veure la rasa mareal a la
plataforma rocosa costanera.

Desnivells aproximats: + 700 m – 700 m. Recorregut: 14km. Hores efectives de caminada: 6h

Dia 4, 3/08. Tolosa.

Ens  prendrem  el  dia  amb  calma  i  començarem  amb  un  agradable  passeig  per  la  vall  de
Lizarbakarra, caminarem prop de la riera a l’ombra d’un espès

bosc de ribera. Més endavant pujarem per la fageda per arribar al barri

de Montezkue, magnífiques vistes del vessant nord de la serra d’Aralar.

Baixarem a Tolosa seguint en alguns trams l’antic sender empedrat que unia aquesta localitat
amb Azpeitia.
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Tarda lliure o petit passeig per senders i bosc passant pels pobles d’Ibarra i Leaburu (2h).

Desnivells aproximats: + 360 m – 360 m. Recorregut: 10km. Hores efectives de caminada: 4 h

Dia 5, 4/08. Aiako Harria. El Pirineu Cantàbric.

Es diu d’Aiako Harria (Penyes de Faig) que és l’últim bastió del Pirineu abans de caure al mar
Cantàbric.  Vist d’una altra perspectiva podríem dir  que aquí comença el Pirineu,  en aquesta
muntanya de vell  granit  que treu el  cap a la  desembocadura  del  riu Bidasoa.  És el  massís
muntanyós més antic d’Euskal Herria. Pujarem a un dels seus cims i passejarem pel bosc on
treballaven els antics carboners.

Desnivells aproximats: + 650 m – 750 m. Recorregut: 9km. Hores efectives de caminada: 6h

Dia 6, 5/08. Aizkorri. El sostre de Gipuzkoa.

Creuarem la serra d’Aizkorri, la muntanya més alta de Guipúscoa i de la

Comunitat Autònoma Basca. Travessarem el pas de Sant Adrià, cova per la

que discorria l’antiga calçada medieval que unia Castella amb França. Avançant per la fageda
arribarem  a  les  Campas  de  Urbia,  pletes  de  pastors.  El  nostre  camí  acabarà  al  Santuari
d’Arantzazu, lloc de devoció i peregrinació, i també un exponent de l’art i la cultura. Artistes com
Oteiza,Txillida o Basterretxea van participar en la construcció de la nova església.

Desnivells aproximats: + 500 m – 650 m. Recorregut: 14km. Hores efectives de caminada: 7h

Dia 7, 6/08. Jaizkibel. Labetxu, la vall de colores.

Senderisme matinal on visitarem les espectaculars formacions rocoses situades en els penya-
segats  de  la  muntanya  de  Jaizkibel.  L’erosió  de  vent  i  l’aigua  han  esculpit  múltiples  i
capritxoses formes a la roca arenisca. A l’amagada vall de Labetxu la natura s’ha entretingut a
pintar  la  roca  d’intensos  colors  vermells,  taronges  i  ocres  esquitxats  de  grocs  i  roses.
Organitzarem la tornada cap a casa segons els horaris dels participants i els seus transports
públics o privats.

Desnivells aproximats: + 500 m – 500 m. Recorregut: 10km. Hores efectives de caminada: 4 h

Per tal de garantir la seguretat dels participants i el correcte desenvolupament de l’activitat, Bonviure es
reserva el dret de modificar els itineraris si les condicions atmosfèriques o l’estat del terreny o qualsevol
altra causa així ho requereixen.
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FITXA TÈCNICA
Preus

915€, inclou 3 sopars i trasllats per fer els itineraris diaris

Suplement grup de 6 a 11 persones: 55€

Suplement habitació individual: 255€ (places limitades, si us plau, consulta’ns disponibilitat)

Nombre mínim de participants: 8
Nombre màxim de participants: 17

La mida màxima del grup dependrà de la normativa Covid vigent durant els dies del viatge.

Inclou

 Allotjament amb esmorzars de tots els dies (6 nits).
 El sopar de 3 nits.
 El guia titulat de muntanya de Bonviure durant tota l’estada.
 Desplaçaments en transferts fins al punt d’inici de les caminades i la tornada.
 Tastet Bonviure de productes locals.
 Assegurança d’accidents de muntanya
 Assegurança bàsica de viatge i trekking
 Direcció i gestió tècnica del viatge.
 L’IVA.

No Inclou

 El desplaçament d’anada i tornada fins al punt de trobada al País Basc.
 El sopar de 3 nits.
 Els pícnics, que podeu comprar al mateix allotjament, a les botigues del poble o dur des

de casa.
 Les begudes no incloses en els menús.
 Les entrades a museus o monuments.
 Tot allò no especificat en l’apartat “Inclou”.

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com GC-1829



31 Juliol – 6 Agost 2022
Costa i muntanya basca. Tots els colors del verd vora el mar i dalt dels cims.
www.bonviure.com

Transports

Aquesta sortida està pensada per fer-la sense cotxe, ja que no és imprescindible per desplaçar-
se  al  punt  de  trobada  del  grup  ni  pels  desplaçaments  fins  a  l’inici  dels  itineraris.  El
desplaçament fins al punt de trobada es podrà fer amb transport públic (autocar) o bé amb
cotxes particulars.

Unes setmanes abans de marxar us informarem del punt i hora de trobada així com dels horaris
de busos recomanats.

Nivell

Desnivells diaris mitjans (de pujada i baixada) entre 550m i 600m.

Camins de muntanya, fressats i sense dificultat tècnica.

Temps efectiu de caminada entre 4 i 7 hores diàries.

Material

 Botes de senderisme.
 Vestimenta de muntanya per capes amb impermeable-paravent.
 Bastons per caminar, recomanats.
 Motxilla petita per les excursions.
 Bossa de viatge on podreu posar la resta de la roba i objectes personals.

Setmanes abans del viatge us enviarem un llistat exhaustiu del material.

Allotjament

En hotel al centre de Tolosa, en habitacions dobles amb bany. Allotjament de qualitat i amb bon
tracte.

Si voleu més informació sobre els allotjaments no dubteu en demanar-nos-ho.

A  l’hora  de  compartir  habitació  òbviament  es  prioritzaran  les  preferències  personals  de  compartició
(parelles, amics/gues, afinitats sorgides en el primer dia de coneixença, etc…). Si no hi ha cap preferència
d’aquesta mena, el guia buscarà el consens dels participants per trobar la millor solució possible a la
distribució, podent-se donar el cas d’alguna habitació compartida per persones de diferent sexe.

Assegurances

Bonviure  inclou,  en  aquest  viatge  una  assegurança  d’accidents  en  muntanya,  que  cobreix
únicament els primers auxilis  i  trasllat  de l’accidentat  a un centre hospitalari  o mèdic (amb
quanties de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).
És una pòlissa de reemborsament que podeu emprar en cas d’accident,  primer abonant  els
diners i després amb les factures i informe mèdic pertinent us retornaran les quanties incloses
per l’assegurança. 
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En aquest viatge també està inclosa una assegurança bàsica de viatge i trekking (amb quanties
de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).

Si  voleu  ampliar  l’assegurança,  nosaltres  us  ho  podem  gestionar:  consulteu-nos  les
assegurances que us podem oferir.

Les diferents pòlisses de cancel·lació optatives ofereixen una cobertura que assegura el retorn
del preu del viatge, entre d’altres per positiu en Covid-19 i el confinament per contacte amb un
positiu segons l’import total del vostre viatge. Escolliu la pòlissa que millor s’ajusti al preu del
viatge i als vostres interessos.

Igualment,  si  esteu  interessats  en  contractar  una  assegurança  de  cancel•lació  del  viatge,
Bonviure us la pot proporcionar. Per tal que tingui validesa legal, cal que ens la sol•liciteu al
mateix moment en què feu el pagament de la primera bestreta o com a màxim 4 dies més tard.

Reserves
Podeu fer-ho clicant al botó RESERVA que trobareu dins el viatge.

Per telèfon trucant al 93 823 0527 o bé al 626 887 243.

Per e-mail escrivint a bonviure@bonviure.com 

Contactarem amb vosaltres per e-mail o per telèfon i us direm si disposem de places per aquest
viatge.

Un cop sapigueu si disposem de places en aquest viatge i voleu reservar-ne una/es cal fer un
ingrés d’una bestreta de 150 € per persona al compte corrent que us indicarem.

Fet l’ingrès, envieu un mail a bonviure@bonviure.com o truqueu-nos per poder confirmar-vos
que l’hem rebut. La resta de diners els ingressareu posteriorment,  aproximadament un mes
abans de la data de sortida. Quan ens apropem a la data del viatge, rebreu per mail les últimes
informacions com el lloc i hora de trobada del grup, material que cal dur, el temps que es preveu
etc.

A Bonviure realitzem la immensa majoria de viatges, també amb places inferiors a les mínimes. si vols,
pots saber el nombre de participants apuntats en el moment de la teva reserva. Per la realització d’aquest
viatge és necessita un grup mínim. En cas de no arribar a aquest mínim, o per alguna causa de força
major, l’agència podrà a anul·ar el viatge fins a 20 dies abans de la sortida, quan el viatge és de més de 6
dies,  i  10 dies abans de la sortida  quan el  viatge  és de 2 a 6 dies.  en aquest  cas reemborsaríem al
participant el total de les quantitats prèviament abonades a Bonviure.

En cas de cancel·lació per part del client s’intentarà ocupar la plaça amb un altre client per reduir al màxim
les despeses que se’n puguin derivar. Consulteu les condicions generals de contractació.

Segons el reial decret–llei 23/2018, els preus establerts en el contracte només es poden revisar, fins a 20
dies abans de la sortida, per incorporar variacions del preu dels transports, inclòs el cost de carburant, les
taxes i impostos relatius a determinats serveis i els tipus de canvi aplicats al viatge organitzat.
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