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Sortida: 4 de novembre de 2019

• Gaudirà de la cultura vitivinícola i de bells

paisatges de la mà d'un guia especialista

etnogràfic.

• Visitarà la Selva d’Irati, o Iratiko Oihana, la

segona fageda més gran d'Europa i un

paradís tardorenc de fulles vermelles i verda

molsa.

• Veurà la fauna i flora del territori navarrès.

Pari atenció, en qualsevol moment podria

veure pit-rojos, guineus, senglars, martes i

cabirols!

• Recorrerà la Ruta del Vi de la Rioja alabesa,

una de les comarques més atractives del

panorama vitivinícola internacional

• Degustarà els meravellosos vins dels

reconeguts cellers Marquès de Riscal i El

Fabulista.

• Passejarà per Laguardia, una pintoresca i

petita població amb carrers empedrats,

velles muralles i amb el toc de distinció

medieval que tant apassiona als viatgers.

5 dies / 4 nits

Per què t’encantarà

En arribar la tardor el paisatge verge de la Selva d’Irati es vesteix de colors vermells i verds

per a sorprendre a tot aquell que la visiti. A La Rioja és el moment indicat per a assaborir els

deliciosos vins de la seva famosa Ruta del Vi. Un viatge per als 5 sentits que li farà somiar i

enamorar-se d'una de les regions més belles de la Península.

Trobades

Tardor a la 

selva d’Irati

915 €Preu Family Sénior:
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Serveis inclosos
• Autocar Barcelona – Laguardia – Roncesvalles –

Barcelona.

• Grup exclusiu de clients CaixaBank.

• Guia acompanyant especialitzat en etnografia des de 
l'inici del recorregut.

• 4 nits d'allotjament en hotel 4* i a l’Alberg de 
Roncesvalles.

• Pensió completa des del dinar del primer dia fins al 
dinar de l'últim dia. Begudes no incloses.

• Visites a:

• Ruta del Vi a Laguardia, Labastida i Elciego.

• Tast al Celler Marquès de Riscal – Elciego 
amb guia local.

• Tast al Celler El Fabulista – Laguardia amb 
guia local.

• Logronyo amb guia local.

• Entrades a:

• Museu del Vi.

• Senderisme nivell inicial a la Selva d’Irati amb guia 
local

• Assegurança d'Assistència en viatge bàsic. Més 
informació a: 
http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/

SERVEIS NO INCLOSOS

• Consulteu directament amb ServiTravel les connexions 
des de les diferents zones d'origen, així com la 
contractació d'una assegurança de cancel·lació per 
10€.

• Res que no estigui especificat en l'apartat anterior.

BARCELONA – LAGUARDIA

Presentació a Barcelona, assistència personalitzada per a sortir en autocar direcció a
Laguardia. Dinar en ruta. En arribar ens traslladarem a l'hotel. Sopar i allotjament.

DÍA

1

LaguardiaBarcelona

LAGUARDIA - RIOJA ALABESA – LAGUARDIA

Esmorzar a l'hotel. Després d’esmorzar dedicarem el dia a recórrer la Ruta del Vi i els
enclavaments paisatgístics més bells de la Rioja Alabesa, una de les comarques més
atractives del panorama vitivinícola internacional pel vincle entre cellers, turisme,
gastronomia, arquitectura i art. Laguardia, la capital de la zona, és una pintoresca i petita
població amb carrers empedrats, velles muralles i amb aquest toc de distinció medieval
que tant apassiona als viatgers. A la nostra Ruta del Vi ens detindrem a tastar el
deliciosos vins de Marqués de Riscal i el celler El Fabulista. Dinar gastronòmic en el
museu del vi de Villa Lucia i posterior visita. En acabar la jornada tornarem a l'hotel. Sopar
i allotjament.

DÍA
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LaguardiaLaguardia Rioja Alabesa

http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/
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LAGUARDIA – LOGRONYO – RONCESVALLES

Esmorzar a l'hotel. En acabar d’esmorzar ens dirigirem a Logronyo, on passejarem per
la bella capital de La Rioja i els seus indrets més rellevants com la Senda dels Elefants, o
el carrer de Laurel, conegut d'aquesta manera per la possibilitat de sortir amb una trompa i
a quatre grapes després de visitar els seus 60 bars. També visitarem la catedral de la
ciutat, les seves belles casones i alguns dels seus monuments més emblemàtics com la
Porta del Revellín, l'edifici de Tabacalera, l'Església de Santiago, el Palau dels Chapiteles,
la Cocatedral de Santa Maria de la Rodona, el Espolón, la Plaça de Abastos i els carrers
Portales i San Juan. Dinar. En acabar de dinar continuarem el nostre camí cap a
Roncesvalles. Sopar i allotjament.

DÍA
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RoncesvallesLaguardia Logronyo

RONCESVALLES – SELVA D’IRATI - LA FOZ DE LUMBIER – RONCESVALLES

Esmorzar a l'hotel. Dedicarem la jornada a passejar pels racons perduts a l'espessor dels
boscos o als lluminosos pasturatges de les zones altes de la Selva d’Irati. En el nostre
recorregut si parem atenció veurem als protagonistes de la tardor a la Selva d’Irati:
reietons, pinsans, pit-rojos, truites, guineus, senglars, martes i cabirols. La Selva d’Irati és
la segona fageda - avetars més extensa i millor conservada d'Europa, després de la
Selva Negra d'Alemanya. Una immensa taca verda d'unes 17.000 hectàrees que es
manté en estat gairebé verge, un tresor natural amb gran valor ecològic en el qual
conviuen diferents figures de protecció com les reserves naturals de Mendilatz i
Tristuibartea i la reserva integral de Lizardoia. La varietat cromàtica que regala un
paisatge tan divers aconsegueix la seva màxima esplendor a la tardor quan marrons
càlids, grocs intensos o embriagadors vermells tenyeixen les copes dels arbres. Dinar a
una masia. A la tarda farem un passeig per aquest bosc mil·lenari, detenint-nos a la Foz
de Lumbier per a veure el vol del Trencalòs. Sopar i allotjament.

DÍA
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RoncesvallesRoncesvalles Selva de Irati La Foz de Lumbier
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CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 22 persona. En el supòsit que no s'assoleixi el nombre mínim, l'Organitzador avisarà de la

possible cancel·lació de la sortida o la possibilitat de mantenir els efectes d'un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la

sortida.

• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament efectiu de la mateixa. Dins de les 48 hores següents

l'Organitzador contactarà amb el contractant.

• Es necessari disposar del DNI en vigor.

• En el supòsit de contractació de serveis addicionals no inclosos en el preu, aquests serveis es facturaran amb posterioritat a produir-se el

pagament efectiu del mateix i per separat, d'acord amb les tarifes vigents en el moment de la contractació.

• Per a qualsevol informació per a persones amb mobilitat reduïda, contacti directament amb Servitravel

AUTOCAR

Data Des de Fins H. Sortida H. Arribada

04/11/2019 Barcelona Laguardia 09:00 18:00

08/11/2019 Roncesvalles Barcelona 09:00 18:00

HOTELS PREVISTOS

Data Hotel Ciutat

Del 4 al  6 de novembre Hotel Sercotel Villa de Laguardia 4* Laguardia

Del 6 al  8 de novembre Hotel – Alberg de Roncesvalles Roncesvalles

RONCESVALLES – BARCELONA

Esmorzar a l'hotel. Al matí a una hora prudencial tornarem cap a Barcelona realitzant
parades a alguns dels mercats i pobles locals. Dinar en ruta. A la tarda reprendrem el
retorn a Barcelona.

DÍA
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BarcelonaRoncesvalles


