
Visita al País Vasc Euskadi 

Aquest estiu hem anat amb la família al País Basc. Us farem 4 ratlles del que hem visitat per si us és 
d’interès... ara bé... compteu que hem anat amb una nena d’un any, en cotxe i de càmping. 

PRESSUPOST GENERAL i APROXIMAT PER A 7 DIES DUES PERSONES: 

6 nits de càmping amb cotxe i electricitat 240€1 

Àpats  300€2 

Transport (gasolina) 150€3 

Entrades i altres 50€4 

TOTAL 740€ 
 

1Nosaltres hem anat a càmping propers a ciutat per tal de no fer tants 
quilòmetres en cotxe, però és possible que hi trobeu algun de més barat. 
24 al dia; algun de restaurant i algun de càmping 
3El País Basc compta amb una bona xarxa de busos, però per estalviar 
temps nosaltres hem preferit desplaçar-nos en cotxe. 
4 No som molt de museus.... 

Nosaltres hem visitat la costa, bàsicament Bilbao i San Sebastián. Com ja és ben sabut, és una zona 
agraïda ja que combina a la perfecció la ciutat, la muntanya i la costa, el bon menjar i la cultura. I 
també, com ja és ben sabut, el temps és variable, per tant, cal que duguem sempre roba per a tot 
tipus de temps, sobretot si hi anem a l‘estiu: polar i sac de dormir per a la nit, tirants i crema solar 
durant el migdia, cangur i botes de muntanya per a la pluja... una mica de tot! A més, pels que 
tingueu nens petits a la família, la majoria de poblacions del País Basc compten amb parcs infantils 
diversos i ben originals, sovint amb ombres i adaptats per a minusvàlids i aptes per a diferents edats. 
 
Ens hem allotjat en dos càmpings: 
Càmping Sopelana des d’on hem visitat Bizkaia que es troba a 10 minuts a peu de la platja (zona de 
penya-segats, s’ha de pujar i baixar bastant de desnivell per arribar-hi), i tot i que és una mica 
atapaït per la reduïda mida de les places, és tranquil. Compta amb rentadores, lavabos nets, dutxes 
no gaire còmodes, piscina, bar, supermercat, una zona d’acampada lliure ideal per a tendes petites 
des d’on es pot veure una preciosa posta de sol a l’horitzó, taules de pícnic,... Preu per nit amb tenda 
gran, dos adults, cotxe i electricitat = 37€ (temporada alta 2018). 
Camping Igueldo des d’on va visitar Donostia i que es troba a 15 minuts en cotxe de San Sebastián i 
just al costat del restaurant Akelarre*** de Pedro Subijana. És un càmping el qual s’hi està molt bé, 
amb lavabos amb molt bones condicions, molts serveis i parcel·les àmplies, però que aparenten més 

http://lavidaambunames.wordpress.com/
https://www.campingsopelana.com/
http://www.campingigueldo.net/home/
https://www.akelarre.net/


del que són, sobretot amb les fotografies de la web i el preu (40€ per nit, dues persones, tenda gran, 
electricitat i cotxe, temporada alta 2018). 
LLOCS D’INTERÉS A VISITAR: 

Vitória-Gasteiz: Aquesta va ser la nostra primera parada al País Basc i va ser un passeig molt 
agradable. Vitòria compta amb un encant especial, com la majoria de poblacions del País Basc, que 
cuiden l’estètica de les façanes dels seus edificis i dels seus carrers empedrats que donen una certa 
pau i tranquil·litat tot i ser grans ciutats. Com a moltes poblacions del País Basc cal tenir en compte 
els forts desnivells i que, a vegades, els carrers no estan del tot adaptat per a cotxets, cadires de 
rodes... En el cas de la ciutat de Vitòria, en alguns punts, hi ha ascensors i escales mecàniques per 
tal de reduir aquests dos inconvenients, per tant, si teniu dificultats de moviment us podeu informar 
d’aquests trajectes. En la seva pàgina web podeu informar-vos de diferents itineraris i punts 
d’interès, el més destacat, el casc antic i la Catedral de Santa María, actualment per entrar a la 
Catedral cal reservar la visita prèviament per internet (sense pagament previ necessari) o al centre 
de visitants, “abierto por obras” es tracta d’una visita que es realitza amb casc d’obrer i es visita la 
Catedral juntament amb els treballs d’obres que s’estan realitzant i que acabaran al 2020. Nosaltres 
vam dinar a un lloc d’slices de pizza que es troba en ple centre, a la plaça de la Verge Blanca  o 
plaça Vella, sabem que no és un lloc de típic menjar Basc, però era un lloc tranquil, que ens 
permetia dinar amb la nena sense problemes i era un lloc barat tenint en compte que estàvem a ple 
centre. Al centre de la plaça, hi ha una estàtua en commemoració de la fugida de les tropes franceses 
de Vitòria, durant la batalla de Vitòria (1813) durant la guerra d’independència o guerra del francès 
(1808-1814) en la que França volia apropiar-se del territori espanyol i volia posar al tro el germà de 
Napoleó, José Bonaparte. Espanya es trobava aliada amb Portugal i el Regne Unit. Es considera que 
l’exèrcit francès va ser expulsat del territori espanyol després de la batalla de Vitòria, però la guerra 
va continuar ja que l’exèrcit aliat va travessar els Pirineus, paradoxalment, Catalunya seguia sent 
territori envaït pels francesos fins el maig de 1814... dos mesos després que el Rei Ferran VII ja 
hagués tornat a Espanya i un mes després que Napoleó abdiqués.  

Visita a Vitòria Molt recomanable: passeig pel casc antic 

Durada: 1 dia 
Recomanable: itineraris i visita a la 

Catedral de Santa María 

Pressupost aproximat 
Aparcament gratuït evitant zona blava 

Dinar: 15€ per persona 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&accion=home
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u42a28001_1259b4eec2f__7f7d
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u42a28001_1259b4eec2f__7faa
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u42a28001_1259b4eec2f__7faa
https://www.catedralvitoria.eus/


Visita a la Catedral: 10€ per persona 
 

Bilbo: Una de les altres ciutats per excel·lència és Bilbao coneguda pel museu d’art modern 
Guggenheim i també pel seu casc antic. Em van agradar gratament els entorns del museu, just al 
costat del riu Nervión, i no només per la forma del famós edifici obra de l’arquitecte canadenc, 
Frank Gehry, autor de la cansa dansant de Praga, l’escultura del peix daurat del Port Olímpic de 
Barcelona o el gratacels de Gehry de NY, que es planteja com una escultura més del patrimoni 
cultural que alberga el museu i resplendeix lluentment amb la llum del sol, sinó també perquè s’hi 
poden observar algunes obres, en el nostre cas, el gos Puppy, de Jeff Koons, assombrosament replet 
de flors naturals de colors que es mantenen impressionantment vives, l’horripilant aranya Maman de 
Burgeois i el divertit Pop Galo de Joana Vasconcelos en motiu d’una exposició temporal. Cal 
destacar que l’entorn del museu no és només això, és la ribera de la riu, el parc infantil del costat, 
els múltiples i originals “artistes ambulants”, l’ambient, l’amplitud... a nosaltres també ens va 
agradar passejar pel parc de Doña Casilda Iturrizar i pel casc antic. Vam dinar, altra vegada, per 
comoditat per la nena, a un Foster’s Hollywood (Gran Vía Don Diego) gens típic de la gastronomia 
Basca.  

Visita a Bilbao 

Molt recomanable: entorn del museu 
Guggenheim i passeig pel casc antic. 

Visita a l’oficina de turisme propera al 
museu per aconseguir mapa i dades 

actualitzades. 

Durada: 1 dia 
Recomanable: combinar la visita de la 

ciutat amb Getxo. 

Pressupost aproximat 

Aparcament a Bilbao: 7,25€ per 4h al 
pàrquing El Arenal, 1 

Metro a Getxo: 3€ 
Dinar: 15€ per persona 

Museu Guggenheim: 16€ per persona 
Pont de Bizkaia: 10€ per persona 

Agafant el metro o el cotxe es pot arribar a Getxo, que recomanem visitar el mateix dia que es visiti 
Bilbao. La zona de Getxo és una zona costera que sembla ser que utilitza la gent més adinerada del 

http://4porelmundo.com/2016/01/06/alrededores-del-museo-guggenheim-bilbao/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/obras/mama-2/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/obras/mama-2/
http://www.getxo.eus/es


País Basc per a tenir-hi la seva segona residència. L’ideal pensem que és anar en metro (parada: 
Neguri L1 vermella) o cotxe, fer el passeig marítim veient la costa i les cases senyorials (2,3 km – 
30 minuts), i veure el pont penjant o pont de Bizkaia (1893), patrimoni de la humanitat (2006), que 
es pot utilitzar per creuar el riu Nervión només per 40 cèntims i 2€ el cotxe o 8€ si es volen veure 
les vistes des de dalt de la passarel·la + 2€ de l’audioguia. La resta d’itineraris per la zona de Getxo, 
per nosaltres, són totalment prescindibles. 

Visita de la costa (I): Recomanem dedicar un dia a la zona de costa cantàbrica i recomanem 
realitzar les següents parades: 

 San Juan de Gaztelugatxe: Es tracta d’un petit itinerari en un espai natural protegit que 
arriba a una ermita situada al capdamunt d’un illot que permet contemplar la bellesa de 
l’escarpada costa cantàbrica. L’itinerari està més detalladament explicat aquí. Nosaltres 
vam dinar a Bakio, just a l’aparcament de l’inici de l’excursió. 

 Bermeo-Mundaka-Portuondo: Al llarg del litoral hi ha un carril bici (o ruta del colesterol) 
que uneix tots els pobles de la costa, és un camí molt agraït en el sentit que no és dificultós 
degut als desnivells, es pot fer amb qualsevol tipus de calçat i, fins i tot, en cadira de rodes 
o carro d’infant... l’inconvenient és que en dies molt assolellats no hi ha cap ombra i cal dur 
protecció solar (gorra i crema) a consciència. Aquest és el tros que nosaltres vam realitzar i 
ens va permetre conèixer la localitat pesquera de Bermeo, l’ambient de tabernes al carrer de 
Mundaka i les vistes a l’estuari així com el moviment de la marea de la ria de Mundaka des 
de Portuondo. Les tres coses em van agradar, però també ho podríem haver fet en cotxe. En 
tot cas, recomano, si teniu ganes de caminar una mica, fer algun tros qualsevol d’aquest 
sender, el mateix tram que vam fer nosaltres o un altre. 

 Urdaibai: Es tracta d’una reserva de la Biosfera (UNESCO, 1984). El millor és resseguir la 
carretera costera, encara que secundària i parar-se en un dels múltiples miradors que hi ha 
per observar el paisatge. Des del centre d’interpretació de la biosfera d’Urdaibai (torre 
Madariaga) us facilitaran un mapa amb els punts d’interès de la zona i els millors miradors 
per veure l’estuari, el paisatge és realment preciós. Per cert, és molt recomanable la visita al 
centre de la biosfera si esteu interessats en conèixer aquest concepte o el concepte de 
l’ecologia (no del moviment social, sinó del concepte científic) i, també, si aneu amb 
infants de qualsevol edat, gaudiran! Pels interessats en l’ornitologia hi ha un bird center i la 
possibilitat d’anar a un avistador d’aus de la ria de Mundaka des de San Cristóbal, deixant 

http://aficionatsalssenders.wordpress.com/
http://www.turismourdaibai.com/
http://www.birdcenter.org/


el cotxe prop d’una zona infantil i un camp d’esports, prop de l’estació de tren i travessant 
la via del tren caminant, hi surt un sender a mà esquerra (després d’haver creuat la via), una 
mica frondós al principi, però que s’obre completament en poc temps. Cal dur calçat 
adequat ja que el sender transcorre en una zona dunar i, per tant, és incòmode. Nosaltres 
només vam tenir l’oportunitat de veure un Bernat Pescaire ja que hi havia gent a fora de 
l’avistador amb un gos i era evident que, si hi havia algun ocell, ja havia fugit. L’itinerari 
dura uns 30 minuts i és circular i molt planer. Si no sou fans dels ocells, no el faria i 
prioritzaria veure l’estuari des de diferents punts de vista anant a diferents miradors. Pels 
amants dels senders també hi ha múltiples opcions que permeten gaudir del paisatge. 
 

Visita a San Juan de 
Gaztelugatxe + 
Urdaibai 

Molt recomanable:  
- San Juan de Gaztelugatxe 

- Carretera de costa + miradors a Urdaibai 

Durada: 1 dia (+ o -) 
depèn dels senders 
que feu i les visites 
que realitzeu 

Recomanable: Visita a la Torre Madariaga  
(centre d’interpretació d’Urdaibai) 

Pressupost aproximat 
Dinar de pinxos a San Juan de 

Gaztelugatxe: 8€ per persona (2,2€ per 
pinxo) 

 

Gernika: La famosa ciutat de Gernika, degut a un quadre de Pablo Picasso inspirat en el 
bombardeig, mereix una visita. Passejar-hi tranquil·lament i fer-hi uns pinxos és obligat. El més 
destacat, entre d’altres: el parc dels pobles d’Europa, la casa de juntas, el màxim ordre institucional 
de Bizkaia, i l’arbre de Gernika, un roure amb un gran simbolisme on, per exemple, s’hi fa el 
jurament i possessió del Lehendakari. El lloc més barat que vam trobar per menjar va ser la Jatetxea 
on vam fer un menú de pollastre per 10€. 

Gernika Molt recomanable: Passejar pel casc antic 

Durada: ½ dia 
- Parc de la Pau 
- Casa de juntas + arbre de Gernika 

http://www.turismourdaibai.com/es/senderismo
http://caminandoentresonrisas.blogspot.com/2013/01/el-arbol-de-gernika.html
https://www.facebook.com/GernikaJatetxea/


Pressupost aproximat 
Dinar de pinxos: 15€ per persona 
Menú: 10€ per persona 

 

Visita de la costa (II): En aquest cas, no sé si vam fer una bona selecció o no... us expliquem el què 
vam veure i què ens va semblar, però potser ens vam deixar alguna cosa interessant pel camí: 

 Lekeitio: Lekeitio és una població per perdre-s’hi i per passejar-hi, sobretot per la costa, el 
casc antic i l’esglèsia Asunción de Nuestra Señora. El dia que hi vam anar plovia, així que 
no us podem recomanar cap ruta en concret. Des de la platja Isuntza, la platja principal de 
Lekeitio, i en marea baixa, es pot arribar caminant a l’illa de San Nicolás (Garraitz); cal 
tenir en compte dues coses: el malecón, mur per on es camina per arribar a l’illa rellisca i, 
en segon lloc, està cobert d’aigua quan la marea no és baixa... tingueu-ho en compte per 
poder tornar... La llegenda diu que durant l’edat mitjana, l’illa s’utilitzava per desterrar-hi 
els leprosos,... actualment és un bonic mirador i el fet d’arribar-hi d’aquesta manera tan 
peculiar fa que la visita sigui imprescindible. 

 Zumaia: Una altra població per passejar i fer una parada. Teniu més informació aquí. 
Nosaltres vam dinar a la Taberna Zalla, molt bo i bé de preu, uns plats combinats.  
 

Visita a Lekeitio + 
Zumaia 

Recomanació: passejar i 
Pujar al capdamunt de l’illa de San 

Nicolás. 
Durada: 1 dia  
Pressupost aproximat Dinar: 13€ per persona 

 

San Sebastián: És imprescindible passejar per la costa, la platja de la concha, tot i que és un 
passeig llarg (1,5 km) i pot ser molt calorós en certes èpoques de l’any ja que no està dotat 
d’ombres, s’ha de fer. A més, diuen que ara canviaran la barana, la qual se subhasta entre els veïns. 
Cal visitar també el peine del viento i pujar el monte Urgull per a admirar les vistes. A banda de la 
costa, us heu de perdre pel casca antic, al costat del monte Urgull. Recomanem fer el Monte Urgull 
pel matí (obren a les 8h i tanquen a les 19:30h), dinar pintxos pel casc antic i passejar per la Concha 
fins al peine del viento per la tarda. 

https://www.euskoguide.com/es/lugares-pais-vasco/espana/lekeitio-turismo/
https://zumaia.eus/es/turismo/zumaia-turismo
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1026464-d13000301-Reviews-Bar_Zalla-Zumaia_Province_of_Guipuzcoa_Basque_Country.html


El peinde del viento és una escultura que es troba en un dels extrems de la platja de la Concha de 
San Sebastián realitzada per Eduardo Chillida. És un molt bon lloc per admirar el mar. Per la seva 
banda, el Monte Urgull va ser en époques passades una fortificació militar. Hi ha diferents itineraris 
per pujar el Monte Urgull, però en general es recomana començar per la plaça Zuloaga, prop del 
Museu de San Telmo, d’on surt un itinerari asfaltat. Recomanen, però no baixar pel mateix itinerari, 
sinó fer-ho fins a arribar al passeig Nou. 

Nosaltres a San Sebastián vam conèixer la cadena “Taberna Aralar”, unes tabernes amb molt de 
tipisme i molta varietat. Allí on aneu, si en trobeu una, entreu-hi, però aneu amb compte, hi ha 
pinxos especials que gairebé doblen el preu habitual i no ho tenen marcat! 

+ Tolosa: a 30 minuts de San Sebastián es troba aquesta petita i tranquil·la població on passejar-hi i 
perdre’s pels carrers es converteix en un passeig molt agradable. A més, hi ha botigues d’un encant 
especial, nosaltres vam trobar una botiga de joguines d’aquelles que ens agrada tant, Minimaliak. 
Però el més destacat d’aquesta població, per a nosaltres, va ser el museu Topic, el museu 
internacional de les titelles inaugurat al 2009, és un museu únic en tota Europa. i dissenyat per Dani 
Freixes, el mateix arquitecte de MiraMiralls, una de les atraccions més emblemàtiques del Tibidabo. 

 

Visita a San 
Sebastián 

Molt recomanable: platja de la concha, 
peine del viento, vistes i casc antic. 

Visita a l’oficina de turisme per 
aconseguir mapa i dades actualitzades. 

Durada: 1 dia 
Recomanable: combinar la visita de la 

ciutat amb Tolosa. 

Pressupost aproximat 

Menú: 10-15€ per persona 
Pintxos al casc antic: 10€ per persona (2€ 

el pinxo) 
Museu Topic: 4€ per persona 

 

Visita de la costa (III): La part més propera a França i la que ens va agradar més. Vam visitar: 

https://www.sansebastianturismo.com/es/hacer/que-ver-san-sebastian/monte-urgull
https://www.sansebastianturismo.com/es/
https://www.facebook.com/MINIMALIAK/
http://www.topictolosa.com/
http://www.varisarquitectes.cat/ca/projectes/museografia/museu-de-la-titella-de-tolosa-15/fitxa/?o=1&v=1
http://www.varisarquitectes.cat/ca/projectes/museografia/museu-de-la-titella-de-tolosa-15/fitxa/?o=1&v=1


 Pasai Donibane: Es troba a la població de Pasaia i és un dels indrets més bonic que hem 
visitat per la zona. Es tracta d’un passeig molt humid, on les pedres tenen molta vida i on 
l’arquitectura es camufla amb la natura i la muntanya amb el mar. És un indret realment 
màgic. Al princpi, el passeig es realitza sota els porxos (cases-pont), però més endavant 
continua per endinsar-se al mar. Nosaltres vam començar el recorregut a l’esglèsia 
parroquial de San Juan Bautista, teniu més informació del sender aquí. 

 Hondarribia:És una població amb molt de carisma, jo no n’he vist cap de semblant, les 
pintoresques edificacions no són mai de més de 4 pisos i compten amb façanes típiques de 
l’arquitectura basca, són cases blanques amb falses bigues pintades de diferents colors. 
Passejar-hi és imprescindible. Teniu més informació a la pàgina web d’Hondarribia o a la 
pàgina de turisme d’Euskadi. 
 

Visita a Pasai 
Donibane i 
Hondarribia 

Recomanem visitar Pasai Donibane pel 
matí i poder caminar i dinar a Hondarribia 
on l’oferta és molt àmplia i passejar-hi per 

la tarda. 
Durada: 1 dia  
Pressupost aproximat Dinar: 18€ per persona 

 

 

http://aficionatsalssenders.wordpress.com/
http://www.hondarribiaturismo.com/el-casco-antiguo-de-hondarribia/
https://www.euskoguide.com/es/lugares-pais-vasco/espana/hondarribia-turismo/

