
 

      

                         
 

 
 

 

 

Burgos – Santander – Bilbao – Rioja – Vitoria – Gijon – Oviedo – San Sebastian - Biarritz – 

Pamplona – Guernica – Valadolid – Palencia – Santillana del Mar     

Program Senior Voyage 

 

 
SENIOR VOYAGE este conceptul gratie caruia 
cetatenii europeni de peste 55 ani (si nu numai) – 

implicit si romanii – pot beneficia de un program 

complet pentru a-si petrece vacanta in cele mai 
cunoscute locuri turistice pline de istorie in perioada 

sezonului turistic redus octombrie-mai. 

Ai intrat in Senior Voyage Club? Nepaipomenit! 
Inseamna ca poti pleca intr-o vacanta premium la 

preturi incredibil de mici.  

Vei avea ocazia sa vezi una dintre cele mai incarcate de 
istorie zone, Tara Bascilor (Spania si Franta) si sa 

impartasesti experienta cu alti seniori din toate colturile 

Europei. Pentru ca totul sa fie usor si accesibil pentru 
toti, grupul de companii care activeaza sub umbrela 

Memento Holidays subventioneaza si negociaza 

costurile calatoriei facand produsul Senior Voyage unic 
pe piata din Europa. 

Aceasta initiativa se incadreaza in sfera asa numitului 

turism social, oferind ocazia tuturor sa descopere 
lumea! 

Modul de obtinere al  SENIOR VOYAGE CLUB 

CARD, precum si regulamentul dupa care ele 
functioneaza este disponibil la adresa seniorvoyage.eu 

SENIOR VOYAGE CLUB CARD se acorda 

GRATUIT oricarui client care a calatorit pana in 
sezonul 2015/2016  prin programele noastre pentru 

seniori sau contra cost (25 euro/card) la achizitionarea 

primului pachet SENIOR VOYAGE, pentru a putea 
beneficia de avantajele cardului.   

 
 

395 euro/ pers  in DBL 

 
 

100 Euro 
 

 
 

Bucuresti 
 

 
        

 

01.10, 03.10, 05.10, 08.10, 10.10, 12.10, 

15.10, 17.10, 19.10, 22.10, 24.10, 29.10, 

02.11, 16.11, 23.11, 07.03, 14.03, 04.04, 

07.04, 09.04, 11.04, 14.04, 16.04, 18.04, 

21.08, 23.04, 28.04, 05.05, 07.05, 09.05, 

12.05, 14.05, 16.05, 19.05, 21.05, 23.05, 

26.05, 28.05 
*Pentru plecarile din luna mai se va achita 

un supliment de 30 euro/pers 
 

 

 
 

7 nopti 

 
 

 
 

Senior Voyage va ofera posibilitatatea sa 

vizitati una dintre regiunile romantismului 

clasic, frecvent mentionata in marile opere 

literare si nu numai – Tara Bascilor, Pais 

Basque cum e cunoscuta in franceza, sau 

Eskadi Herral in dialectul spaniol basc. In 

prezent acoperind atat partea de coasta 

spaniola, cat si franceza, regiunea ofera o 

istorie bogata si complexa, cu o constanta 

regala. Incepand de la primii regi spanioli si 

intalnirile lor mai mult sau mai putin 

prietenoase cu conducatorii mauri, la 

legendarul El Cid, la regatul Navarrei si 

intrigile nascute aici, pana la dezvoltarea 

statiunilor de pe coasta in destinatii de lux, 

preferate ale caselor regale din Europa si nu 

numai.  

Tara Bascilor ofera celor care o viziteaza 

istorie si civilizatie, cu unele dintre cele mai 

vechi sit-uri arheologice, cum ar fi Pestera 

Altamira si ale sale picturi rupestre foarte 

bine conservate. Imbratisata de peisaje 

mirifice, parfumata de aromele delicateselor 

culinare si iubita de milioane de turisti din 

intreaga lume…nu este o descriere desprinsa 

din povesti, ci o destinatie de vacanta ideala 

pentru care nu exista grad de comparatie: 

Tara Bascilor.  

Pe principiul ca “esentele tari se tin in 

sticlute mici”, Tara Bascilor, in pofida 

suprafetei sale de doar 8218 km patrati, se 

individualizeaza prin vinurile rosii si seci, 

prin gastronomia in care piesa de rezistenta 

este coada de taur (“rabo de torro”), prin 

reteaua de restaurante traditionale Lizaran 

care exista in aproape toate orasele mari ale 

lumii, dar si prin fanatismul locuitorilor care 

a trecut de granitele tarii (echipa de fotbal 

Bilbao). 

 

De-a lungul secolelor, bascii au 

dezvoltat o mitologie bogata si plina 

de culoare. In antichitate, se crede ca 

tara lor ar fi fost populata de o rasa 

de giganti numita „jentillak”, care a 

trait alaturi de localnici pana la 

venirea lui Hristos. La acea vreme au 

disparut, lasand in urma doar unul 

dintre ei pe nume Olentzero. Astazi, 

Olentzero este un fel de simbol sau 

mascota a tarii care apare sub forma 

de papusi in procesiuni, case si 

uneori biserici. 
 

Bilbao - Orasul Bilbao este 

reprezentantul modern al Tarii 

Bascilor. Acesta a reusit cu succes sa 

combine cultura traditionala basca cu 

noua viziune pentru viitor. Este o 

destinatie obligatorie pentru iubitorii 

de desing si cultura si este o 

destinatie indragita datorita locatiei 

sale apoape de mare si a dealurilor 

verzi care o inconjoara.  

Bilbao este inima Tarii Bascilor si 

cel mai mare oras din aceasta 

regiune. Este unul dintre cele mai 

cosmopolite orase din zona si este 

intr-o continua evolutie. Printre noile 

proiecte din planul de dezvoltare al 

orasului se regaseste apreciatul 

Muzeu Gunggenheim proiectat de 

catre arhitectul Frank Gehry. Astazi, 

Bilbao este sofisticat si vibrant. 

Indiferent ce anume iti doresti, fie ca 

e bucataria savuroasa basca, cultura 

basca, shopping, viata de noapte, arta 

etc., aici le vei gasi pe toate. 
 

Biarritz - La fel de stralucitor 

precum sugereaza numele, acest 

orasel de coasta plin de stil si-a 

pornit aventura ca statiune turistica 

incepand cu sfarsitul secolului 18 

cand Napoleon III si sotia sa de 

origine spaniola, Eugenie, il vizitau 

cu regularitate. De-a lungul tarmului 

dantelat se regasesc marci 

arhitecturale din epoca de aur a 

statiunii si din perioadele „La belle 

epoce” si „art deco” care i-au urmat.  

Avans la inscriere 

Durata 

Pret 

 

Plecari din   

Date de plecare   



 
 

 

Excursii gratuite:   

 

1.  Burgos – „Tarmul Castelelor” 

Burgos a fost fondat in 884 si mostenirea sa 

istorica este imediat evidenta vizitatorilor. Este 

un oras monumental, fermecator prin acea 

atmosfera medievala nord-castiliana.  

Extraordinara catedrala gotica din Burgos este 

una dintre bijuteriile cele mai apreciate ale 

Spaniei in materie de arhitectura religioasa si 

domina orizontul orasului. Aceasta este inclusa 

in obiectivele protejate Unesco World 

Heritage. La suprafata, conservatorul Burgos 

pare sa detina toate stereotipurile unui oras 

spaniol din zone central-nordica, cu arhitectura 

traditionala din piatra gri, mancaruri 

consistente si un climat al extremelor. Dar 

acest oras isi recompenseaza exploratorii si 

exista si un iz de legenda al acestui loc: sub 

maiestuasele spire ale catedralei se afla unul 

dintre cei mai apreciati fii ai sai, El Cid. 

Aceasta minunata excursie o vom efectua in 

prima sau in ultima zi, in drum spre aeroport 

sau hotel, in functie de orarul de zbor. 
 

 
 

2.  Santander  

Construit in jurul Golfului Sandander (Bahia de 

Santander) si langa Golful Biscay, acest 

modern si popular oras spaniol este locatia 

unuia dintre cele mai aglomerate porturi. Insa 

cele care atrag atentia si turistii sunt frumoasele 

plaje din Santander, in special in eleganta 

statiune El Sardinero unde „Playa Primero de 

El Sardinero” este o plaja superba, lata si cu 

nisip fin, care isi mentine popularitatea fara 

efort.  

Cu origini foarte vechi, orasul Sandander si-a 

inceput existenta datorita locatiei ideale oferita 

de Golful Santander, protejata de vanturile 

puternice de pe coasta si de forta marii pe timp 

de iarna. Cele mai timpurii dovezi ale asezarii 

dovedesc o ocupatie romana indelungata, cu 

ocazionale incursiune ale razboinicilor nordici, 

urmata de dezvoltarea portului mai intai pentru 

pescarii locali, vanatorii de balene, si 

ocazionalii pirati, ulterior transformandu-se in 

oras-port cu trafic naval mare dispre Castilla 

catre Lumea Noua. Din nefericire, un incediu a 

devastat orasul medieval din centru in 1941, 

ramanand in urma sa foarte putine cladiri 

istorice care sa aminteasca de trecutul bogat al 

orasului. 

 

Insa aceasta a fost si o ocazie de care 

Santander a profitat pentru a se 

dezvolta, incepand cu construirea 

resedintei de vara a monarhiei spaniole, 

comandata de regele Alfonso XIII la 

inceputul secolului 20. Palatul de la 

Magdalena ramane unul dintre 

principalele obiective de vizitat.  

 

Aceasta excursie este BONUS pentru 

posesorii de SENIOR VOYAGE 

CLUB CARD. 

 

Nu ratati excursiile optionale:  

 

1.  Bilbao- Guggenheim -Guernica   

La numai 14 km de Oceanul Atlantic, in 

estuarul creat de Nervion, este capitala 

provinciei Vizcaya; port si centru 

industrial, unul dintre cele mai moderne 

orase din Europa de sud (in 2010 a 

primit premiul Nobel pentru urbanism). 

Intr-un tur panoramic de-a lungul apei 

vom admira podurile, unul dintre  

acestea fiind construit de marele arhitect 

spaniol contemporan Santiago 

Calatrava, Universitatea Deusto, 

Primaria, cartierul cel mai vechi, numit 

“Las siete calles” – cele 7 strazi. Vom 

continua  pe Gran via, admirand palate, 

teatre, sedii ale unor institutii 

importante. Ne oprim apoi la Muzeul 

Guggenheim, un edificiu emblematic 

(premiul Pritzker pentru arhitectura) – o 

sculptura gigantica din titan, calcar si 

cristal, situata in zona industriala, pe 

malul apei Nervion. Localnicii vorbesc 

propria limba - euskera - limba care nu 

are nicio legatura cu spaniola si cu nicio 

alta limba din lume. Si nu doar limba 

este ciudata, ci si gastronomia, arta, 

muzica si sporturile, toate facand din 

aceasta regiune un taram cu adevarat 

special. Bascii originari sunt priviti ca 

fiind ultimii supravietuitori ai triburilor 

aborigene care au populat odata Europa. 

Acestia sunt cu adevarat speciali - de la 

grupa sanguina pana la trasaturile fizice. 

Guernica – Pablo Picasso a prezentat in 

tabloul cu acelasi nume , masacrul 

produs de aviatia germana asupra Nord 

–Estului Spaniei. Lucrarea a fost multa 

vreme prezenta in sediul Natiunilor 

Unite de la New ´York, acum aflandu-

se la Madrid , in Centrul de arta Reina 

Sofia. 

 

 

 

Biletul de avion  
Bucuresti-Madrid-Bucuresti 

Transfer aeroport– hotel– aeroport 

7 nopti de cazare hotel 4*  

Mic dejun + cina + 1 pahar de apa si 

vin la masa 

1/2 zi excursie optionala (Burgos cu 

pranz inclus) 

Asistenta turistica pentru intreaga 

perioada 

 

 
 

1. Excursie optionala  BONUS pentru  

posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB 

CARD (Santander) 

2. Reducere 10% la pachetul de excursii 

optionale la achizitionarea a 3 excursii 

optionale pentru posesorii de SENIOR 

VOYAGE CLUB CARD 
3. Reducere 5% la pachetul de excursii 

optionale la achizitionarea a 3 excursii 

optionale pentru cei care nu sunt posesori 

de SENIOR VOYAGE CLUB CARD 

4. Posesorii de SENIOR VOYAGE 

CLUB CARD nu achita suplimentul de 

50 euro de non-senior . 
 

 
 

 

Taxele de aeroport - 125 euro/ 

persoana 

Intrarile la obiectivele turistice si alte 

taxe si cheltuieli personale. 

Asigurare medicala si asigurare 

storno. 
 

 

 
 

Turistii se vor prezenta la aeroport cu 2 ore 

inainte de plecare. Limita de bagaj admisa 

pentru bagajul de cala este de 20 Kg/ pasager 
si pentru bagajul de mana este de 7 Kg/ 

pasager (dimensiunile sunt: 55x40x20 cm). 

Pasagerii ce urmeaza a calatori in baza acestui 
contract beneficiaza, in mod gratuit, de prima 

piesa de bagaj de cala/segment de 

zbor/pasager. Pasagerii care vor avea mai mult 
de o piesa bagaj de cala, vor achita taxa 

aferenta acestui serviciu auxiliar, in 

conformitate cu conditiile de calatorie. Nu 
trebuie sa introduceti in bagajele dvs. obiecte 

care ar putea pune in pericol siguranta 

aeronavei sau a pasagerilor. 
Orarul de zbor se poate modifica, si va fi 

comunicat inainte de plecare. 

Clasificarea hotelurilor este data de institutiile 
autorizate locale. 

 

 
 

La frontiera  este obligatorie detinerea unei 

carti de identitate sau a unui pasaport valabil 

minim 6 luni. Nu sunt obligatorii asigurarea 
medicala de calatorie si  asigurarea storno, 

insa, agentia va recomanda sa le aveti. Pentru a 

putea iesi din tara, copiii sub 18 ani trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele conditii: sa 

calatoreasca cu cel putin un adult insotitor, sa 

aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al 
parintelui care nu-i insoteste) legalizat la 

notariat; adultul care ii insoteste, in cazul in 
care nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba 

cazier judiciar pe care sa il prezinte la 

frontiera. 

Servicii incluse 

Bine de stiut 

Tariful nu include 

Formalitati 

BONUS !!! 



 

 

 

2. Vitoria, Rioja, Pamplona –  „In vino 

veritas” 

Vitoria - Capitala celei mai mari 

provincii basce Alava, este sediul oficial 

al Parlamentului si la institutiilor regiunii 

autonome basce Euskadi. Este asezat in 

inima unui podis semanand mai degraba 

cu Castilia decat cu colinele umede ale 

coastei cantabrice, in apropiere de doua 

lacuri artificiale.  Intram in orasul vechi, 

in Plaza Virgen Blanca – centrul orasului 

– si admiram casele nobiliare cu fatadele 

impodobite cu blazoane, cu “miradores” 

(verande) si cu vitralii, biserica San 

Miguel, sub porticul caruia se afla statuia 

protectoarei orasului, Maria Blanca.  

Ajungem apoi in Plaza de España sau 

Plaza Nueva conceputa pentru a uni 

centrul vechi cu partea noua a orasului si 

pentru a crea un spatiu adecvat pestru 

fieste, coride si piete populare. Una 

dintre cele mai importante constructii 

este Casa Consistorial.  
 

 
 

Vinurile Rioja, dintre cele mai renumite 

sunt vinuri usor aromate cu un buchet 

excelent si se obtin din podgoriile ce se 

afla in regiunile autonome La Rioja, Pais 

Basco si Navara. Degustarea la una din 

crame v-a confirma calitatea deosebita a 

acestor vinuri.  

Continuam excursia noastra cu marele 

oras al Pirineilor spanioli, Pamplona, 

veche capitala a regatului Navarei, care a 

pastrat aspectul unui vechi oras fortificat. 

Sunt renumite coridele de San Fermino, 

care se desfasoara intre 6-14 iulie, toata 

Spania urmarind cu pasiune acest 

spectacol plin de emotie.  Puncte turistice 

de interes sunt incluse in vizita in 

Pamplona: Plaza del Castillo, Palacio de 

Navarra, Casa Consistorial, Catedral de 

Santa María – monumentul emblematic 

al orasului. Iesind din catedrala si 

strabatand o straduta ingusta, ajungem la 

poarta fortificata  si bastioanele zidului 

de aparare, cu o imagine a meandrelor 

raului Arga si a muntelui Cristobal. 

 

4.Valladolid -  Palencia – „Capitalele 

regionale” 

Incepem excursia noastra cu vizitarea 

orasului Valladolid. Capitala a Castiliei 

y Leon, si, timp de cinci ani, capitala 

Spaniei, Valladoid este azi o metropola 

moderna si comerciala; aici s-au casatorit 

regii catolici, aici s-a nascut Filip II, cel 

care a transferat capitala la Madrid, si tot 

aici s-a nascut Ana de Austria, viitoarea 

regina a Frantei. Vom vizita Muzeul 

national de sculptura policromatica, 

adapostit in Colegiado San Gregorio – 

cel mai important monument isabelin al 

orasului, fondat la sfarsitul sec.al XV-lea 

de confesorul Isabelei Catolica, Plaza 

Mayor, Catedrala, in interiorul careia 

statuile par sa converseze, la Antigua, 

Universidad. Vom incheia plimbarea in 

oras cu Casa de Cervantes, care a ramas 

aproape intacta cu ceea ce era la sfarsitul 

sec. al XVII-lea.  

Palencia, capitala provinciei cu acelasi 

nume,  asezata la 750 m altitudine, este 

unul dintre cele mai sustenabile si curate 

orase din Spania. In Plaza de la 

Immaculada  se afla Catedral San 

Antolin, una dintre cele mai mari din 

Spania, Calle Mayor si Plaza Mayor, 

Palacio de la Diputacion, Casa del 

Cordon – unicul monument civil 

renascentist din oras. Cristo de Otero 

este o sculptura de mari dimensiuni, 

reprezentandu-l pe Isus, una dintre cele 

mai mari din lume, asezata pe ocolina 

din apropierea orasului; la baza statuii se 

afla o mica biserica si un mirador sau loc 

de panorama. 
 

4. Oviedo, Gijon, Santillana del Mar – 

„Descoperind coasta Cantabrica” 

Incepem minunata noastra excursie cu 

vizita orasului Oviedo, capitala 

economica si culturala a Asturiei, centru 

religios, administrativ, universitar al 

principatului si capital a regatului de 

Asturia in sec. al IX-X-lea. Casco antigo, 

zona veche a orasului, acolo unde aroma 

trecutului si a istoriei va imbie sa 

fotografiati unul dintre cele mai 

frumoase orase asturiene. Catedral San 

Salvador, Palacio de Valdecarzana, 

sediul pentru Audiencia Provincial, 

vechea universitate, fondata de 

inchizitorul general al Spaniei, Palacio 

Regional – Parlamentul, sau Palacio de 

Congressos, construit de arhitectul 

spaniol contemporan, Santiago 

Calatrava. 

Capitala Costei Verde Asturia, orasul 

Gijon este al saptelea oras ca numar de 

locuitori din Spania si este considerat a 

fi capitala maritima a Asturiei. Aici 

vom vizita cartierul Cimadevilla, o 

zona pietonala in zona istorica a 

orasului, situat pe o colina intre plaja 

San Lorenzo si portul sportiv. 

Incheiem ziua cu vizita satului 

Santillana Del Mar, de pe Coasta 

Cantabrica, cu palate nobiliare, cu o 

faimoasa Collegiata si, la o distanta de 

mai putin de 2 km, pestera Altamira, 

declarata de UNESCO patrimoniu al 

umanitatii pentru ca Altamira 

reprezinta unul dintre cele mai 

faimoase situri de arta preistorica. 

Centrul istoric pastreaza, aproape 

complet, mare varietate de stiluri, 

astfel incat vom alege un traseu 

medieval si un altul, renascentist si 

baroc. 
 

5.   San Sebastian si Biarritz – “Pe 

plaja Regilor” 

San Sebastian -  Donostia - in limba 

basca, este cunoscut drept “perla 

Cantabriei”, asezat intr-un golf in 

forma de scoica, strajuit de munti, are 

doua plaje cu nisip fin, care formeaza o 

curba aproape perfecta: Concha si 

Ondarreta. Dupa o plimbare pe malul 

oceanului, vom urca pe muntele 

Igueldo, din apropiere, pentru o 

panorama deosebita. 

Biarritz - la mai putin de 25 km de 

granita cu Spania, asezata pe malul 

Oceanului Atlantic pe o lungime de 4 

km, eleganta statiune balneara din sud-

vestul Frantei era altadata locul de 

vilegiatura preferat de nobili, oras 

imperial cu palatul daruit imparatesei 

Eugenie de catre Napoleon III, azi – 

capitala europeana pentru surf. Stanca 

Fecioarei este una dintre emblemele 

orasului, o pasarela lucrata in atelierele 

Eiffel, leaga tarmul de stanca. 

Cazinoul este in stil Art Deco si este 

asezat aproape de plaja. 
 

 



 
 

 

Hotel Santos Santemar 4* / similar 
www.hotelsantemar.com 

-demipensiune- 

 

     
 

Localizat langa exclusivista plaja El Sardinero intr-o zona privilegiata, Hotel Santemar combina stilul traditional cu cel 

modern, experienta cu eficienta si este deosebit prin stilul nord-spaniol in intreaga sa splendoare.  

Hotel Santemar se afla foarte aproape de plaja a carui nume il poarta, dar si de Palatul Magdalena si de cazinou, cu o 

varietate de posibilitati care permit oaspetilor sai sa descopere zona. 

Multumita capacitatii mari pe care o are, este cel ami mare hotel din nordul Spaniei. Din acest motiv, reprezinta locul ideal 

pentru organizarea oricarui tip de eveniment.  

Facilitatile hotelului: Printre facilitatile oferite de catre acest hotel este Gradina Japoneza, o oaza de liniste pentru plimbari, 

restaurantul care ofera mancaruri din zona Cantabria pregatite cu produse locale si regionale, un cafe-bar cu bauturi si 

gustari. La receptie se pot inchiria masini sau se pot achizitiona bilete la spectacole locale. Parcarea este disponibila contra 

cost.  

Facilitatile camerelor: Hotelul fost amenajat cu grija pentru a oferi comfort si relaxare in camerele sale elegante si 

contemporane, echipate complet cu tot ce este necesar pentru a transfora vacanta intr-una odihnitoare. Facilitatile camerelor 

includ aer conditionat individual, telefon, muzica, seif, TV satelit, mini bar, birou, posibilitate conexiune internet wi-fi, baie 

complet echipate cu cada, oglinda de machiaj, uscator de par, telefon si articole de baie. 

 

 

 
Supliment SGL 150 euro maxim 2 SGL/grup 

Reducere a 3-a persoana 30 euro 

Copil 0-1.99 ani plateste taxele de aeroport 125 euro 

Copil 2-11.99 ani reducere 100 euro in camera cu doi adulti 

Supliment plecare Paste (28.04) – 70 euro/persoana – (nu se serveste cina festiva) 

 

 

 

Brasov 12 €/pers/sens 

Ploiesti 12 €/pers/sens 

Constanta 12 €/pers/sens 

Pitesti 12 €/pers/sens 

Buzau 12 €/pers/sens 
 

 

 

 
*Persoanele care nu au insotitor cu varsta peste 55 ani platesc supliment 50 euro/sejur.  

BONUS! Pentru posesorii SENIOR VOYAGE CLUB CARD nu se percepe acest supliment. 

*Excursiile optionale pot suferi modificari , iar programul concret, desfasurat pe zile, al excursiilor optionale se va primi la destinatie. 

*Excursiile optionale gratuite se vor organiza in prima sau in ultima zi, in drum spre aeroport sau hotel, in functie de orarul de zbor. 

*Grupul minim pentru a se organiza excursiile optionale este de minim 20 persoane.  

*Hotelurile mentionate in acest program pot fi modificate, oferindu-se alternative similare. 

*Tarifele afisate pot suferi modificari in functie de fluctuatiile de pret ale taxelor sau ale petrolului, impuse de compania aeriana. 

*Toti turistii care vor calatori pe acest program vor trebui sa achite direct la hotel o taxa de oras/statiune. Valoarea acesteia poate varia 

intre 1-2 euro/persoana/zi. 

 
 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii 
 

 

Reduceri si suplimente  

Observatii 

Transferuri valabile pentru minim 4 persoane 

http://www.hotelsantemar.com/


 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Limbi oficiale: limba spaniola, dialect basc  

Moneda nationala: Euro              

Ora locala: GMT + 1 

 

Clima: Muntii Basci despart ariile climatice distincte ale Tarii Basce. Vaile nordice din Biscay si Gipuzkoa, dar si valea Ayala din Alava, 

sunt parte a Spaniei Verzi unde climatul oceanic este predominant, cu umiditate constanta si temperaturi moderate. Precipitatiile medii 

sunt de 1200 mm. 

Zona centrala este influentata de climatul continental, dar cu oscilatii catre cel oceanic, ceea ce cauzeaza verile uscate si calde si iernile 

reci si cu zapada. Valea Ebro are o clima pur continentala, iernile sunt reci si uscate si verile foarte calde si uscate, cu precipitatii 

primavara si toamna, in jur de 300 mm. 

Temperaturi medii  

Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai 

16°C 12°C 10°C 9°C 9°C 12°C 13°C 14°C 
 

Bucatarie nationala: Bucataria basca este o parte importanta a culturii basce. Conform chef-ului Ferran Adria, San Sebastian „in ceea ce 

priveste calitatea medie a mancarii, dar si a ceea ce primesti in orice local in care ai intra, este probabil cel mai bun din lume”.  

Cele mai apreciate mancaruri sunt cele cu fructe de mare, paste (de exemplu marmitako) si pinxtos. Ceea ce în restul Spaniei este 

cunoscut sub termenul generalist de tapas, adică gustări delicioase, în Ţara Bacilor le regăsim sub titulatura de pintxos, 

dovezi apetisante în privinţa dragostei bascilor pentru arta gastronomică. Mancarea basca este unul dintre motivele pentru care 

oamenii aleg Tara Bascilor ca si destinatie de vacanta, in special pentru pintxos. Un mod popular de socializare este „ir de pintxos” sau 

txikiteo, o varianta basca a pub-urilor „crawl”, dar mult mai civilizate. Nu te abţine de la Porrusalda, o reţetă foarte populară din linte, 

cartofi şi legume. Alubias, fasole neagră înnabuşită cu budincă neagră de cereale, omleta cu brânză de capră şi ciuperci de Orduna, Pisto 

ala Bilbaina- cod la grătar cu ardei iuţi, roşii, cartofi, Txangurro - adică crab păianjen asezonat cu un sos a cărui reţetă nu a depăşit 

graniţele Ţării Bascilor, murena Aguinaga cu sos de lămăie. Nu ocoli nici friptura de miel în stil basc, sau El Sulkaki- o tocăniţă înăbuşită 

cu carne de vită şi legume. La desert puteţi cere Cuajada - o budincă de orez şi iaurt cu miere şi diverse condimente, pâine prăjită cu 

Intxaursada (un sos dulce de nuci), sau compoturi de fructe care se servesc cu diverse soiuri de brănzeturi preparate în stil basc. Daca nu 

vă este teama să vă scrântiţi limba, cereţi şi o porţie de Gerezi beltza ammo gorriakin, o supă unică din cireşe, care se serveşte fierbinte 

sau rece, după preferinţe, asezonată cu o lingură de smântână şi un amestec de ierburi aromate. 

Bacsisul: Bacşişul este parţial inclus în TVA. Cu toate acestea, cei ce lucrează în servicii îl consideră un lucru de la sine înţeles. Cel mai 

frecvent se dă ospătarilor, taximetriştilor şi cameriştilor. 

 

Consulatul General al Romaniei in Bilbao:  

Adresa: Plaza Circular  nº.4, 48001 Bilbao 

Web: bilbao.mae.ro  

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii 

 

Util si practic 

http://bilbao.mae.ro/
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