
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

De la ma del nostre professor
endinsarem en el mon Abertzale.
Programem conferencies 
claus per conèixer i entendre millor els 
situació actual del nacionalisme basc en concret i de la 
societat d’Euscadi en general.
Serà sense dubte un viatge diferent 
culturals i gastronòmics

Central del PNB a Bilbao
Vitòria - Casa de Juntas
Vitòria. 

 
El professor
conferencia 
visites als llocs 
  

 

 

 

 

Vols *Teses Aéreas * Guies y autocar

règim d’allotjament i esmorzar

del professor JOAN B. CULLA

viatge * 

Viatje organitzat per una agència degudament legalitzada.  El programa 

El País Basc ofereix moltes raons i 
argument per viatjar
gastrònoma, el paisatge
aquest cas ens hem fixat en la seva 
historia i concretament en la 
historia del nacionalisme Basc. 

professor, Joan B. Culla ens 
en el mon Abertzale. 

Programem conferencies diàries i visites als llocs 
entendre millor els orígens, evolució i 

actual del nacionalisme basc en concret i de la 
societat d’Euscadi en general. 
Serà sense dubte un viatge diferent però que no oblidarà aspectes

gastronòmics. Us hi esperem! 
 
PRINCIPALS VISITES 
Monestir de Lazkao. 
Arxiu històric del 
nacionalisme Basc - 
Sabin Etxea. Seu 

Central del PNB a Bilbao - Parlament Basc a 
untas a Guernica. - Centres històrics

professor JOAN B. CULLA pronunciarà
conferencia diària respecte al tema i ens 
visites als llocs esmentats. 

INCLOS EN EL PREU 
autocars privats pel nostre grup  * Hotel Hesperia Zubialde

esmorzar * Mitja pensió par a tot el viatge * Conferències

JOAN B. CULLA * Totes les visites i les entrades necessàries

* Acompanyament permanent de Cetres* 
 

El programa esta subjecte a possibles canvis, sempre per raons alienes a Cetres.  El preu final  p

definitives. 

Basc ofereix moltes raons i 
argument per viatjar-hi. La seva 

paisatge, l’art..  En 
aquest cas ens hem fixat en la seva 
historia i concretament en la 
historia del nacionalisme Basc.  

aspectes artístics, 

històrics de Bilbao i 

pronunciarà una 
respecte al tema i ens guiarà en les 

Hesperia Zubialde 4* en 

ències y explicacions 

sàries * Assegurança de 

final  pot variar en funció de les teses Aéreas 


