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SortidES: 20 d’octubre de 2021

4 de novembre de 2020

Un apassionant viatge entre vinyes i la Selva de Irati, la considerada segona fageda-avetar 

més extensa i millor conservada d'Europa. Un viatge on trobaràs els vincles entre cellers, 

turisme, gastronomia, arquitectura, art i natura en estat pur. 

Farem un recorregut per la Rioja Alabesa, visitant i tastant vins al celler Marquès de Riscal i al

Fabulista. Visitarem la Catedral de Logronyo i alguns dels seus casalots i esglésies més belles;

sense oblidar-nos de la travessia per selva d’Irati entre espesses fagedes, pastures, avets i

fresques aigües, incloent la valuosa població d'animals salvatges.

Perquè t’encantarà

• Viatjaràs en grup reduït i guia acompanyant

especialitzat.

• Allotjament en Eco Hotels o Cases Rurals, la majoria 

reservats en la seva totalitat pel nostre grup.

• Descobriràs la Selva d'Irati i realitzaràs una travessia 

entre els seus boscos.

. 

• Visitaràs i tastaràs els vins dels Cellers de Marquès

de Riscal i el Fabulista.

• Visitaràs i dinaràs un menú gastronòmic al museu del

vi de Villa Lucía.

• Realitzaràs una visita a la Catedral de Logronyo i

algun dels seus casalots i esglésies més belles.

05 dies / 04 nits

Vinyes de la Rioja 
i Boscos de 
Fagedes 
a Navarra 595€

p.v.p per persona
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Serveis inclosos

• Trasllats en furgoneta de 6-9 places segons el programa. 

• Guia especialista local durant tot el recorregut. 4 nits 

d'allotjament a Eco hotels / cases rurals. (2 nits a 

Laguardia + 2 nits a Roncesvalles) 

• Règim de Mitja Pensió (incloent 4 sopars i un dinar extra 

gastronòmic el 2n dia) 

• Recorregut didàctic per la Rioja Alabesa emmarcat en la 

Ruta del Vi.

• Visita i tast de vins als cellers de Marqués de Riscal i El 

Fabulista. 

• Travessia fàcil per la Selva d’Irati. 

• Visita a la catedral de Logronyo. 

• Visita de Logronyo pels seus casalots i esglésies més 

belles. 

• Visita i menú gastronòmic al Museu del Vi de Villa Lucía.

• Assegurança d'Assistència en viatge bàsic. Més 

informació a: http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/

Serveis no inclosos

• Consulteu directament amb ServiTravel en cas de 

necessitar transport regular des de la vostra ciutat 

d'origen.

• Contractació d'una assegurança de cancel·lació incloent  

Força Major per 32 €. 

• Suplement Individual 190 €

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

ALLOTJAMENTS: En tots els nostres tours i circuits

utilitzem allotjaments singulars i/o hotels i cases

rurals. La major part de les vegades reservats en

exclusiva. Tots els establiments testats i amb certificat
de COVID-free.

COTXES PROPIS: Fem servir cotxes limitats a 6 o 9

places, acompanyats amb un guia. Ens permet tant

garantir la seguretat del grup com la total llibertat de
moviments

MATERIAL I NETEJA: Durant les sortides comptem

amb una farmaciola sanitària, alcohol i gels

desinfectants, així com guants i mascaretes per

complir amb les recomanacions de prevenció i sanitat.

Els vehicles seran esterilitzats amb una làmpada
ultraviolada dos cops al dia.

GRUPS REDUÏTS: 

Grups reduïts, entre 6 i 14 persones en 2 furgonetes, 

amb guia acompanyant i un guia local. Animador 
infantil a partir de 6 nens 

GARANTIA: ServiTravel complirà amb la normativa

actualitzada dels viatges combinats i amb aquelles

altres que poden ser imposades per les autoritats

competents en cada moment i en cadascuna de les
ciutats, comunitats i regions visitades.

Seguretat COVID-19

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

Esmorzar a l'hotel. A l'hora indicada continuarem el nostre viatge fins a Logroño, on pararem per

passejar per la bella capital de La Rioja i apropar-nos a alguns dels llocs més famosos de la Senda

dels Elefants. Banyada pel riu Ebre, Logroño ha estat històricament un lloc de pas i encreuament de

camins, com ara el Camí de Santiago, i de fronteres, disputada entre els antics regnes de la

península ibèrica durant l'edat mitjana. Visitarem La Catedral i alguns dels seus casalots i

esglèsies més belles. A l'hora indicada seguirem el nostre camí fins a Roncesvalles. Sopar i

allotjament.

DIA

3

ORIGEN – BARCELONA - LAGUARDIA

Sortida des de Barcelona i trobada amb el guia a l'hora indicada per sortir en direcció a Laguardia,

capital de la Rioja Alabesa. El nucli de la població es troba en un capritxós altell que simula el casc

d'un vaixell navegant cap al nord. Els voltants de la vila van ser poblats des de temps immemorials,

així ho testifiquen les restes arqueològiques trobades, com el jaciment de la Hoya i els nombrosos

dòlmens. Avui dia Laguardia manté l'urbanisme típic dels pobles medievals, tres carrers principals,

estrets i allargats, travessen la població de nord a sud. S'uneixen entre ells per carrerons o places i

la població se cenyeix amb una monumental muralla. Tot el poble es troba perforat per cellers o

coves familiars que fan que els seus carrers siguin totalment pels vianants. Sopar i allotjament.

DIA

1

LAGUARDIA – RIOJA ALABESA - LAGUARDIA

Esmorzar a l'hotel. Després de l'esmorzar dedicarem el dia a recórrer alguns dels enclavaments

vitivinícoles i paisatgístics més bonics de la Rioja Alabesa. La nova Ruta del Vi, amb el seu peculiar

traçat i les seves múltiples activitats, s'ha consolidat a la Rioja Alabesa com a destí inexcusable per

al viatger que busca sabors, paisatges i sensacions diferents. Durant el recorregut visitarem i farem

un tast de vi en els cellers de Marqués de Riscal i del Fabulista. Després de les degustacions

ens desplaçarem al Museu del Vi de Villa Lucía per a realitzar un dinar gastronòmic típic alabès.

Posteriorment farem una visita al museu. Finalitzada la visita retorn a l'Hotel. Sopar i allotjament.

DIA

2

Origen LaguardiaBarcelona

Laguardia LaguardiaRioja Alabesa

Laguardia RoncesvallesLogroño
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RONCESVALLES – SELVA D’IRATI - RONCESVALLES

Esmorzar a l'hotel. Després de l'esmorzar sortirem per a realitzar un passeig fàcil per alguns dels

racons perduts en l'espessor dels boscos, o en les lluminoses pastures de les zones altes que

serveixen de refugi i hàbitat a valuoses poblacions d'animals salvatges. La Selva d'Irati és la

segona fageda-avetar 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. A la nostra arribada farem una ruta fàcil de senderisme per conèixer el bosc d'Irati. En

l'actualitat, faigs i avets conviuen amb til·lers, avellaners, oms, salzes, aurons, boix, ginebre,

falgueres, líquens, molses, patxaran i solitaris roures que recorden que va ser l'arbre majoritari en

els seus orígens. L'alt índex de pluges que registra aquesta zona pirinenca provoca que el paisatge

estigui poblat de rierols i torrents que solquen el seu abrupte relleu. Finalitzada la visita tornarem a

Roncesvalles. Sopar i allotjament.

DIA

4

Roncesavelles RoncesvallesSelva  d’Irati

RONCESVALLES – BARCELONA - ORIGEN

Esmorzar a l'Hotel. A l'hora indicada emprendrem el nostre camí de tornada. Durant el trajecte

pararem en alguns dels mercats i pobles locals fins arribar a Barcelona.

DIA

5

Roncesvalles OrigenBarcelona
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CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 14 persones. 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 amb un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la sortida.

• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament de el dipòsit.

• Cal disposar del DNI en vigor en els viatges dins de la Unió Europea. En el cas que sigui necessari disposar de passaport, aquest ha de tenir una data de caducitat

de, al menys, 6 mesos. Consultar amb ServiTravel per conèixer la necessitat de visat i el tràmit d’aquest segons la destinació.

• Canvis i cancel·lacions: Les despeses generades per qualsevol canvi en la reserva es veuran reflectides en l'últim pagament i seran comunicades en el moment que

el canvi sigui efectiu. La indemnització a abonar en cas de cancel·lació de la reserva serà d'un màxim del 10% del total de la reserva en concepte de despeses de

gestió més les despeses reals que es generin de la cancel·lació de la mateixa.

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

HOTELS PREVISTOS

Hotel Ciutat

Sercotel LAGUARDIA

Hotel rural Roncesvalles RONCESVALLES

INFORMACIÓ IMPORTANT

Vols o Transport Regular a Barcelona i retorn  NO inclosos.

Consulteu-nos per sortides des de Madrid

Des de ServiTravel et podem gestionar el transport regular des de la teva ciutat d’origen

fins el punt de sortida

AVANTATGES DE VIATJAR EN FAMÍLIA  Dte.

Primer nen * 50 %

Segon nen * 40 %

* Menors de 12 anys compartint amb dos adults

* Famílies monoparentals acreditades compartint amb un adult

Famílies nombroses (dte no acumulable sobre el preu d’adult) 5 %

Guia acompanyant

Guia local especialista

Serveis privats amb un mínim de 6 persones

Animador infantil en les visites (6 nens)


