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Sortida: 19 d’octubre de 2021

28 d’abril, 23 de juny, 22 de setembre

i 19 d’octubre de 2022

• Gaudiràs de la majestuosa ciutat vinícola de

Logroño, amb un nucli compost de places arbrades,

carrers estrets i racons ocults.

• Descobriràs el Monestir de Yuso, un imponent

recinte renaixentista que s'erigeix en una vall als

afores de San Millán de la Cogolla.

• Et sorprendrà veure com a Cellers amb dissenys

avantguardistes s'han convertit en les noves icones

d'aquesta regió

• Passejaràs per Sajazarra, com tret d'un conte. Situat

en la confluència dels rius Aguanal i Ea i abraçat per

vinyes i camps de cultiu.

• Coneixeràs Briones, amb el riu Ebre com a fidel

company, s'aixeca sobre un vessant i, des del seu

punt més alt, s'aconsegueix distingir el traçat

medieval, vorejat per les restes de la muralla i el

castell.

6 dies / 5 nits

Perquè t’encantarà:

Paisatge, art, gastronomia i vi són una combinació perfecte per a aquesta fantàstica escapada.

Tot això ho trobem a La Rioja, una regió amb nom i aroma a vi que ha inspirat a nombrosos artistes. Meca del

enoturisme al nostre país, la seva tradició vinícola és una de les principals raons que animen a visitar aquesta

terra, la història de la qual va unida al cultiu de la vinya.

La nostra ruta es llisca entre castells, vinyes i monestirs fins a aconseguir serres de gran valor natural i cultural.

També coneguda com "la dels 7 valls" pels 7 rius que des de les seves muntanyes es dirigeixen a l'Ebre.

Històricament terra de pas, de fronteres, encreuament de camins, camp de lluites, i trobada de gents, cultures i

civilitzacions, posseeix un dels patrimonis culturals i històrics més rics d'Espanya.

Una terra on el vi no és una beguda, sinó que és part d'una cultura que s'exporta al món.

Brindem?

La Rioja, 
terra de vins 
i monestirs 955€

p.v.p per persona
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Serveis inclosos

• Grup reduït, màxim 25 persones

• Guia acompanyant exclusiu

• Servei d'autocar exclusiu segons programa

• 5 nits d'allotjament en Hotel 3* cèntric

• 5 esmorzars, 3 dinars i 1 sopar, en els quals destaquem:

• Dinar degustació al Restaurant Echurren Tradición 

(begudes no incloses)

• Dinar típic de La Rioja (vi i aigua inclòs)

• Visites a:

• Logroño amb guia local i entrades Cocatedral

• Monestirs San Millán de la Cogolla amb entrades i 

visita guiada

• Ezcaray

• Catedral Santo Domingo de la Calzada amb entrades

• Nájera amb entrada Monestir i guia local

• Sajazarra

• Briones i San Vicente de la Sonsierra

• Laguardia

• Haro amb guia local amb entrades esglésies

• Visita i degustació de vi al Celler d'Haro

• Entrada al museu del vi a Dinastia Vivanco

• Visita i degustació de vins a Dinastia Vivanco

• Visites guiades per guies oficials

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic i cobertures

COVID. Més informació a: 
http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

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 26 €

• Begudes en dinars / sopars

• Suplement Individual 215 €

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

HOTELS I RESTAURANTS:
• Check-in. Aforament controlat en la zona de recepció. Les claus

de les habitacions seran desinfectades abans del seu lliurament.
• Neteja. Dispensadors de gel hidroalcohòlic a casa pis i a les

entrades i sortides
• Menjadors. Es prioritzarà l'ús d’estovalles d’un sol us. Es retiraran

els elements decoratius i d’autoservei (tovallons, setrilleres, etc.)
i es substituiran per monodosis a petició dels viatgers. Els serveis
de buffet es faran en emplatats individuals i tapats

• Zones comunes. S'informarà de les mesures implementades i les
pautes a seguir. Ascensors amb reducció de la capacitat.

• Habitacions. Desinfecció diària de les habitacions, interruptors,
comandaments, etc. Garantia de desinfecció de la roba i llençols.
Es reduiran els objectes decoratius i tèxtils.

AUTOBUSOS:
• Aforament limitat, mantenint una fila lliure entre passatgers
• Material higiènic. Els autobusos estan equipats amb dispensadors

de gel hidroalcohòlic i material de protecció addicional.
• Neteja i desinfecció. Els autobusos es netegen i desinfecten

diàriament.
• Equipatge. Exclusivament el conductor, equipat amb mascareta i

guants, serà l’encarregat de la col·locació de l’equipatge,
desinfectat abans de la carrega a la bodega de l’autobús.

• Accés i seients. L’accés a l’autobús es realitzarà ordenadament
per la porta posterior i el viatgers ocuparan la mateixa plaça
durant tot el viatge.

GUIES:
• Informació. Els guies donaran informació de l protocols i normes

de seguretat aplicables durant el viatge.
• Temperatura. Es prendrà la temperatura a tots els viatgers

diàriament abans de pujar a l’autobús.
• Emergències. Suport als viatgers per qualsevol emergència que

es pugui produir

VISITES:
• Auriculars. Utilització d’audioguies amb auriculars individuals

d’un sol us.
• Entrada. Garantia d’accés sense cues als museus i monuments.
• Aforament. Visita de museus i monuments que disposin d’un

control d’aforament adequat.
• Mascaretes. Us obligatori de mascaretes en tots els recintes

tancats i informació de les mesures especifiques en cada visita

Seguretat COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DIA

1
BARCELONA – LOGROÑO

Presentació al punt de trobada i sortida en autocar direcció a La Rioja. Dinar en un restaurant

local. A la tarda ens dirigirem a l'hotel i realitzarem el check in. Resta de la tarda lliure per

passejar i gaudir de la màgia d’aquest ciutat al nostre grat. Sopar i allotjament.

DIA

2
LOGROÑO

Esmorzar a l'hotel. Al matí procedirem a realitzar a peu una visita guiada pel barri antic de

Logroño per a conèixer la seva part històrica. Començarem per la Cocatedral de Santa Maria

la Redonda, on veurem una pintura de Miguel Angel, Església de Sant Bartolomé la més

antiga de la Ciutat, El Espolón amb el seu monument al Espartero, el Parlament, Església

Imperial de Santa Maria de Palacio etc. Disposarem de la tarda lliure per a continuar coneixent

la ciutat i els seus racons com l'església de Santiago o els ponts de pedra i ferro, sense

oblidar-se d'asseure's en l'emblemàtic Cafè Modern, amb més de 100 anys d'antiguitat i un

himne propi que es canta els caps de setmana. A la nit, acompanyats del nostre guia, i qui ho

desitgi podrà gaudir OPCIONALMENT d'un sopar amb un bon i variat assortiment de tapes i

“pinchos” al carrer més típic i famós de Logroño, el carrer del Laurel, el nom del qual ve,

perquè antigament, les dones que exercien la prostitució, vivien en aquest carrer i perquè els

clients sabessin quines estaven disponibles, penjaven als balcons un ram de llorer. Retorn a

l'hotel i allotjament

Barcelona Logroño

Logroño Logroño



Organització tècnica i formalització de reserves: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank és aliena als termes i condicions d’aquesta promoció, i a 
les relacions comercials o contractuals que d’ella es derivin, limitant-se a facilitar l’accés a les mateixes. Per a qualsevol informació, consulta o reclamació 
relacionada amb la promoció, truqui al 900 89 77 77 
ServiTravel està situada al carrer Balmes, 89 de Barcelona. CIF: B63913586

DIA

3
LOGROÑO – SAN MILLÁN DE LA COGOLLA – SANTO DOMINGO DE LA CALZADA –
EZCARAY - LOGROÑO

Esmorzar a l'hotel. A l'hora convinguda sortirem cap a San Millán de la Cogolla per a

començar les visites programades del Monestir de Suso (a dalt) i Yuso (a baix), tot això

declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Continuarem cap a Santo Domingo de la

Calzada per a veure la seva Catedral del Salvador. A l'interior sobresurt el seu retaule major

d'estil plateresc, així com el sepulcre amb la talla romànica del Sant. A més de les capelles, el

cor o el claustre, crida l'atenció entre les seves estades un galliner, que recorda un dels

miracles del sant. Seguidament ens dirigirem a la típica i muntanyesa Ezcaray, localitat

nomenada “Primera Vila Turística de la Rioja” i en la qual podrem admirar el seu casc vell

que encara conserva la seva arquitectura tradicional i construccions fabrils del S. XVIII. Dinar

degustació en el famós Restaurant Echaurren Tradición*. Breu temps lliure per a fer una

passejada per aquest encantador poble de muntanya. Retorn a Logroño. Allotjament

*subjecte a disponibilitat

Logroño LogroñoSan Millan de la 
Cogolla

EzcaraySanto Domingo 
de la Calzada
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DIA

4
LOGROÑO – NAJERA – HARO – SAJAZARRA - LOGROÑO

Esmorzar a l'hotel. Sortida cap a Nájera, on visitarem el Monestir de Santa Mª la Real del

segle XI amb un preciós Claustre dels Cavallers (segle XVI), que combina els estils gòtic,

plateresc i renaixentista. Per una de les portes accedirem a l'Església gòtica amb el seu gran

Retaule Major. A un costat podem veure el Panteó Real, on es troben els sepulcres d'una

trentena de reis navarresos i els seus familiars. I en la part posterior accedim a la cova que va

donar origen al Monestir amb la Verge de La nostra Senyora de la Rosa. Continuem fins a

Haro, capital del vi, on començarem fent amb el nostre guia una visita pels llocs més

emblemàtics, Palacio de Bendaña, Palacio dels Comtes d'Haro, Palacio de les Bezaras,

Ajuntament, Parròquia de Sant Tomàs Apóstol de gòtic tardà situada als peus del turó de La

Mota, nucli primitiu de la ciutat, actualment conegut com “La Atalaya” i construïda sota la

protecció dels Conestables de Castella. Ens dirigirem a una dels múltiples i famosos cellers

situats en el Barri de l'Estació. Visita i degustació de vins. Temps lliure per al Dinar. A l'hora

acordada sortida cap a Sajazarra, és el típic poble de conte, res més arribar el seu petit pont i

els seus estrets carrers empedrats et submergeixen en la seva atmosfera. Aviat divises

l'espectacular castell, caminant per aquest passeig s'albira un dels racons favorits del castell,

la porta Nord-oest. Breu temps lliure i retorn al nostre hotel a Logroño. Allotjament

Logroño LogroñoNajera SajazarraHaro
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DIA

5
LOGROÑO – LAGUARDIA – EL CIEGO – SAN VICENTE DE LA SONSIERRA – BRIONES -
LOGROÑO

Esmorzar a l'hotel. Iniciarem el dia rumb cap a Laguardia. Visita de la població situada a la

comarca de la Rioja Alabesa, també inclosa en la llista de pobles més bonics d'Espanya. És el

bressol del famós fabulista Samaniego. Diuen que tot el subsòl és un infinit celler i si alguna

cosa ens deixarà sense alè és la portada de l'església de Santa María dels Reis i el traçat

medieval dels estrets carrers, les portes d'accés a la vila i les restes de muralles que ens

traslladen a un altre temps. Seguint cap a La Rioja Alta farem una parada fotogràfica en El

Ciego on es troba el famós hotel d'arquitectura futurista dissenyat per l'arquitecte canadenc

Frank O.Gehry. Arribem a Dinastia Vivanco, on gaudirem de la visita del seu celler amb

degustació de vins, el seu museu de la cultura del vi. Finalitzem el matí amb un Dinar típic

de La Rioja. La tarda la dedicarem a conèixer dos petits pobles, símbol de la tradició i cultura

de La Rioja conservant un autèntic aspecte medieval: Briones i San Vicente, tots dos amb

vistes sobre el riu Ebre i paisatges de vinyes i destacant conjunts arquitectònics. En el primer

la muralla amb l'església parroquial i el Palau del Marquès de Sant Nicolás i, en el segon,

destaca el castell-fortalesa medieval amb la torre del rellotge, l'Ermita de la Vera Cruz i

l'església parroquial de Santa María la Major amb el seu perfecte retaule renaixentista d'estil

manierista. Retorn a Logroño. Allotjament

DIA

6
LOGROÑO - BARCELONA

Esmorzar a l'hotel. A l'hora prevista sortida en autocar cap a la nostra ciutat d'origen.

Logroño LogroñoLaguardia San Vicente 
de la Sonsierra

El Ciego Briones

Logroño Barcelona
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CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 20 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.

HOTEL PREVIST

Hotel Ciutat

Hotel Murrieta 3* LOGROÑO


