
BILBAO, UN MUSEU A L’AIRE LLIURE 
En ocasió del 25è aniversari del Museu Guggenheim 

 

 
 

 Del 21 al 23 de gener de 2023 
 

        Especialista acompanyant: Mercè Riera 
   Historiadora de l'art i divulgadora cultural 

 

 
 
 

DISSABTE, 21 DE GENER 
 
Presentació a l’aeroport Barcelona - El Prat (T1) a l’hora convinguda, per agafar el vol de les 09.05 h. 
amb destinació Bilbao. Arribada a les 10.20 h.  
En arribar, anirem en autocar fins la Basílica de Begoña, el santuari de la patrona del Territori Històric 
de Bizkaia, coneguda com la “Amatxu”, i considerada tot un símbol pel poble bilbaí.  
Trasllat a l’hotel, acomodació i dinar en grup. 
En acabar continuarem les nostres visites tot descobrint la zona del Casc Vell de Bilbao, acompanyats 
d’un guia local. 



Iniciarem un recorregut a peu pel centre històric, que ens permetrà fer un viatge en el temps fins als 
orígens de la Vila de Bilbao, fa més de 700 anys, quan la població es trobava dividida en els dos marges 
del riu: d'una banda, la marge esquerra o Bilbao la Vella, que era una zona minera on es treballava el 
ferro a les fargues. I l'altra, la població de la marge dreta, anomenada nucli antic, dedicada al tràfic 
mercantil i portuari. El cor d'aquest nucli antic estava envoltat de muralles i format per tres carrers 
paral·lels. Temps després es va fer necessari enderrocar les muralles i traçar quatre carrers més 
perpendiculars a la ria que, juntament amb les tres primeres, componen el que avui es coneix com 
“Las siete Calles”. 
 

Des de l'any 1979, aquesta zona és de 
vianants, esdevenint un figurat centre 
comercial de 240.000 metres quadrats, 
amb centenars d'establiments 
comercials, bars i restaurants. 
Tot passejant pel centre històric podrem 
visitar l’interior de la catedral de 
Santiago, les façanes dels palaus Gómez 
de la Torre, Cortázar, Arana, Allende 
Salazar, la Biblioteca de Bidebarrieta, la 
casa Mazarreta, la Bolsa, la Casa Cuna, 
l’Estació Atxuri, el Banco BBVA, el 
Kiosko Arenal, i els ponts antics de San 

Antón, Ribera, la Merced, del Arenal i de l’Ajuntament. 
 
Sopar lliure i allotjament al Hotel Ercilla de Bilbao, Autograph Collection 4*. 
 
DIUMENGE, 22 DE GENER 
 
Esmorzar a l’hotel 
Avui farem un recorregut a peu per 
la zona del Museo Guggenheim i la 
ria per descobrir la importància de 
Bilbao com a port fluvial, així com 
la transformació de tota aquesta 
zona les últimes dècades del segle 
XX, donant un nou ús a la ria i 
aixecant edificis signats pels grans 
noms de l’arquitectura 
contemporània. Començant pel 
Puente de la Salve, ens trobarem 
amb l’impressionant edifici de 
titani del Museu Guggenheim de 
l’arquitecte estatunidenc Frank 
Gehry; la Biblioteca Deusto, 
inaugurada l’any 2009 amb un projecte de l’arquitecte Rafael Moneo; el Paraninfo de la Universidad 
del País Vasco, de l’arquitecte Ávaro Siza, Premi Pritzker d’Arquitectura l’any 1992; l’ Hotel Sheraton 



Melià Bilbao creat per l’arquitecte 
mexicà Ricardo Legorreta, qui s’inspirà 
en l’obra d’ Eduardo Chillida per 
dissenyar l’edifici, el Centro comercial 
Zubiarte concebut com si es tractés d’un 
carrer comercial d’una ciutat per 
l’arquitecte nord-americà Robert Stern; 
el Museo Marítimo de Bilbao, inaugurat 
el 2003 segons projecte de l’arquitecte 
Juan Francisco Paz, realitzat amb 
materials com la pedra, l’acer I la fusta, 
amb una clara inspiració amb els 
materials de construcció naval. També 

veurem el polèmic pont Zubizuri de Santiago Calatrava i les torres bessones d'Isozaki Atea. 
Dinar en grup. 
 

Ja a la tarda, visitarem l’interior i la col·lecció del Museo 
Guggenheim, que enguany celebra el seu 25è. aniversari, amb 
una ambiciosa exposició de la Col·lecció Pròpia repartida per 
totes les sales del museu. 
 
També farem un recorregut per les obres i instal·lacions que es 
troben a l’exterior: Puppy i Tulipes de Jeff Koons; Maman, de 
Louise Bourgeois, o Escultura de boira núm. 08025 de Fujiko 
Nayaka entre d’altres. 
 
Sopar lliure i allotjament. 

 
 
DILLUNS, 23 DE GENER 
 
Esmorzar a l’hotel. 
Avui dedicarem al matí a visitar el Museo de Bellas Artes de Bilbao, realitzant una visita a la col·lecció 
permanent i a l’entorn de la Plaza Euskadi, inaugurada al març de 2011 i dissenyada per l’arquitecta 
paisatgista Diana Balmori, professora de la Universitat de Yale, on es troba la Torre Iberdrola, amb 
165 metres d’alçada i 41 plantes. Projectada per l’arquitecte César Pelli, constitueix l’edifici més alt 
d’Euskadi amb una façana recobertes per 4.800 unitats de vidre, dissenyat exclusivament per aquest 
edifici. També el bloc d’habitatges dissenyat per Carlos Ferrater així com els accessos a les estacions  
del Metro de Bilbao, dissenyades per Norman Foster. 
Dinar en grup. 
Temps lliure fins l’hora acordada per anar a l’aeroport i agafar el vol de les 19.50 h. amb arribada a 
Barcelona a les 21.00 h. 



 
HOTEL 

Ercilla de Bilbao, Autograph Collection 4* 
Aquest hotel contemporani es troba entre les botigues i els 
restaurants del barri cèntric d'Indautxu. 
A l'hotel hi ha un restaurant elegant, una cocteleria, una 
sauna i un gimnàs amb solàrium. 
 
 

 
 

 
 

 

El preu inclou: 
 Vols Barcelona – Bilbao – Barcelona amb la companyia Vueling. 
 Confortable autocar amb aire condicionat pels desplaçaments necessaris. 
 Hotel 4* cèntric a Bilbao 
 Esmorzars a l’hotel. 
 Mitja pensió (dinars amb begudes incloses) 
 Assessorament cultural, conferències i explicacions durant el viatge a càrrec de la historiadora 

de l’art Mercè Riera. 
 Dossier d’art. 
 Guies locals a les visites que ho requereixin. 
 Entrades als monuments i museus. 
 Transmissors amb auriculars 
 Propines a guies i conductors. 
 Assegurança de viatge i cancel·lació. 

El preu no inclou: 
 Extres en els hotels, tal com minibar, bugaderia, telèfon... 
 Àpats no especificats (sopars). 
 Tot allò no especificat al programa. 

       Pagaments: 
Al compte: ES63 0182 4619 61 0200392538 - D.OPERATRAVELLER 
Consultar disponibilitat: culturals@doperatraveller.net 

 Dipòsit de 360 € per persona en hab. doble / 400 € en hab. individual.  Abans del 30 de 
novembre de 2022 

 Resta de 530 € per persona en hab. doble / 610 € en hab. individual. Abans del 30 de 
desembre de 2022 
 

Preu per persona en habitació doble:  890 € 
Suplement habitació individual:                     120  € 
Grup mínim necessari: 20 persones / màxim 30 persones 



Important: 

 Indicar nom complet persones inscrites 
 DNI (enviar escanejat o foto per mail) 
 Mòbil de contacte 

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

Qualsevol anul·lació d’un participant afecta les reserves i pagaments realitzats per al conjunt del 
grup.  

Per això, a més de regir-se per les condicions generals de la normativa vigent, les cancel·lacions 
tenen les següents despeses d’anul·lació: 

 A partir del pagament de la reserva del viatge, el 100% del preu del bitllet de transport. 
En cap cas es possible retornar l’import dels bitllets emesos i de l’assegurança de viatge. 

 Més els següents percentatges sobre l’import total: 

1. Despeses d’anul·lació en cas de cancel·lació per part del client. 

-Entre 90 i 45 dies abans de la sortida del viatge: el càrrec serà del 20% sobre la bestreta    
pagada en concepte de reserva. 
- Entre 44 i 30 dies: el càrrec serà del 50% sobre el preu total del viatge. 
- Entre 29 i 15 dies: el càrrec serà del 75% sobre el preu total del viatge. 
- Entre 14 dies i la sortida: el càrrec serà del 100% del preu total del viatge. 

- No presentació: No presentar-se a l’hora de sortida comporta la pèrdua del 100% de  
l’import, qualsevol que sigui la causa. 

Coneguda la desestimació, l’agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués 
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, si s’escau, les despeses d’anul·lació justificades i les 
penalitzacions. 

Una vegada efectuada una reserva d’un viatge, qualsevol modificació, canvi o cancel·lació té 
unes despeses de gestió que dependran de cada viatge. 

ASSEGURANÇA DE VIATGE 

-Tots els assistents tenen inclosa en el preu l’assegurança AON VIP 2021 d’AXA amb cancel·lació 
de viatge per una causa mèdica (no preexistents) o emergència familiar justificada. 

Es demanarà entrega de documents, oficials o mèdics, sense els quals no es podrà iniciar cap 
reclamació. 

- Ens poden sol·licitar la pòlissa per conèixer les cobertures amb detall. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA 
D.Opera.Traveller 
www.doperatraveller.net 
culturals@doperatraveller.net 
Rambla de Catalunya, 125, 3r.-2a. 
08008-Barcelona 
Núria García – mòb. 617385799 

ORGANITZACIÓ CULTURAL                                   
Te de Tertúlia 
info@tedetertulia.com 
www.tedetertulia.com 
Conxita Vera 
tel. 93 757 81 01 
mòb. 600470077  


