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Sortides: 28 de setembre de 2021

26 d’octubre de 2021

• Sentiràs com els sentits s'aguditzen a

Pamplona (Iruña), quan descobreixis la seva

història entre carismàtics carrerons medievals,

els seus frondosos parcs i el seu pintoresc

centre urbà.

• Et sorprendrà la silueta harmoniosa d'Olite i del

seu colossal Castell–Palau, considerat un dels

pobles d'interior més bonics d'Espanya.

• T'endinsaràs a la Vall de Baztan, sens dubte un

dels més enigmàtics on descobriràs la seva

arquitectura senyorial, palaus i caserius de

grans balconades i ponts medievals sobre

sorollosos i gelats rius.

• T'encantarà Roncesvalles, una localitat on el

temps sembla haver-se detingut. El monestir és

impressionant, i l'ambient pelegrí acabarà per

trapar-te!

• Descobriràs els misteris, la seva caça de

bruixes i les coves heretges que han fet famós

al poble de Zugarramurdi

6 dies / 5 nits

Perquè t’encantarà:

Busquis el que busquis ho trobaràs a Navarra.

Tot influeix en una terra que mai és el que sembla, que sempre deixa espai a l'aventura, i que ha de

conquistar-se a poc a poc, recorrent els seus enigmàtics boscos, memoritzant les seves llegendes i

deixant que parli la història en cadascuna de les seves pedres centenàries.

Navarra també és territori de pelegrins: durant segles els devots han creuat el port de Roncesvalles des

de França per a posar rumb a Santiago de Compostel·la.

Navarra, mites i 
cultura 745 €

p.v.p per persona
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Serveis inclosos

• Grup reduït, màxim 25 persones

• Guia acompanyant durant tot el viatge

• Servei d'autocar exclusiu segons programa

• 5 nits d'allotjament en Hotel 3* cèntric

• 5 esmorzars, 3 dinars i 1 sopar

• Visites a:

• - Panoràmica de Pamplona amb guia local

• - Roncesvalles

• - Visita de Tudela amb guia local

• - Excursió Vall del Roncal i del Salazar amb entrada a 

l'Ermita d’Ochagavía

• - Excursió Vall de Baztán i entrada a les Coves 

Zugarramurdi i caseriu

• - Entrada Monestir Leyre

• - Entrada castell Javier

• - Entrada Señorío de Bertiz

• - Entrada al Palau d'Olite

• 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 195 €

• 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 – TUDELA – PAMPLONA

Presentació en el punt de trobada i sortida en autocar per a per a iniciar el nostre
viatge cap a Navarra. Efectuarem una parada a Tudela, ciutat monumental dominada
pel monument al Sagrat Cor, erigit sobre les ruïnes del castell. Dinar. Visitarem el seu
centre històric en el qual encara es respira l'ambient dels seus antics habitants àrabs,
jueus i cristians. Destaca la seva catedral, l'interior de la qual és d'estil cistercenc i
guarda un bell claustre romànic, un gran retaule major amb pintures del segle XV i
innombrables capelles amb retaules gòtics, renaixentistes i barrocs, la talla romànica
de la Verge Blanca, la gòtica de Santa Ana i un bell cadirat renaixentista. Continuació
fins a Pamplona i ens dirigirem a l'hotel on ens allotjarem durant tot el viatge. Sopar i
Allotjament

DIA

2
PAMPLONA - RONCESVALLES - PAMPLONA

Esmorzar. Iniciarem el dia realitzant un recorregut guiat on podrem conèixer la Plaça
de l'Ajuntament i els principals monuments de la capital navarresa; la Catedral, Plaza
del Castell, carrer Estafeta, Capella de Sant Fermín i Ciutadella, i aprofitarem per a
visitar la famosa església de San Cernin o San Saturnino. Prosseguirem la nostra ruta
fins a Roncesvalles, del qual destaquen les seves famoses llegendes, i per ser el lloc
triat pels pelegrins per a iniciar el camí de Santiago conegut com el Camí francès.

Sorprèn el petit que és aquest poble del Pirineu Navarro, tan sols té 30 habitants, però
posseeix gran importància en la història; va ser via de pas utilitzada des de la
prehistòria per a endinsar-se en la península Ibèrica. Però el realment important són
les seves construccions.
El que més impacta en arribar a aquest poble, recer de caminants i de trobada de
cultures, és el seu conjunt artístic monumental medieval com la Col·legiata, la tomba
del Rei Sancho VII, el Fort i l'antic hospital de pelegrins. Finalitzada la visita, breu
temps lliure i retorn a Pamplona. Allotjament

Barcelona PamplonaTudela

Pamplona PamplonaRoncesvalles
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DIA

3
PAMPLONA - VALLE DEL RONCAL I DEL SALAZAR

Esmorzar. Sortida cap al Pirineu on es situa la Vall del Roncal, compost per set
pobles únics, els principals recursos dels quals són l'explotació forestal, ramaderia i
turisme. Visitarem el poble de Roncal, centre geogràfic de la vall, destaquen els seus
carrers empedrats, l'església i la Casa Museu del tenor Julián Gayarre i el seu
mausoleu en el cementiri de la localitat. La nostra excursió ens portarà a la vall de
Salazar, aquest s'enclava en el cor del Pirineu navarrès i ofereix una estampa amb
múltiples perspectives. Petits pobles de cuidada arquitectura remunten el riu Salazar
fins a arribar a Ochagavía, la localitat més pintoresca de la vall, en la qual destaca
l'ermita de Ntra. Sra. de Muskilda. Retorn a Pamplona. Allotjament

DIA

4
PAMPLONA - MERINDAD DE SANGÜESA

Esmorzar. Avui ens dirigirem cap al Monestir de Leyre per a realitzar la seva visita;
és un dels conjunts monàstics més importants d'Espanya i tomba de reis navarresos.
Continuarem amb el Castell de Javier, lloc de naixement del patró de Navarra San
Francisco Javier. En finalitzar la visita del mateix coneixerem l'eclèctica basílica en la
façana de la qual es recullen motius de la vida de Javier. Dinar. Després del mateix
ens dirigirem a Sangüesa, per a realitzar la visita d'aquesta localitat coneguda pel
camí de Santiago i per una de les seves joies arquitectòniques: la portada de l'església
de Santa María, cim del romànic i monument nacional. A l'hora acordada tornarem a
Pamplona. Allotjament

Pamplona PamplonaValls del Roncal i Salazar

Pamplona PamplonaMerindad de Sangüesa
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DIA

5
PAMPLONA - EXCURSIÓ VALLE DE BAZTAN
Esmorzar. Dedicarem el dia a endinsar-nos a la Vall de Baztan, començant per 
conèixer Elizondo, localitat principal de la Vall. Aquesta població s'estén a banda i 
banda del riu que dóna nom a la vall i que està replet de construccions 
nobiliàries, casones senyorials i l'església de Santiago; també visitarem les ruïnes de la 
fàbrica d'armes Eugi, que va aconseguir la seva màxima esplendor en el segle XVIII. 
En finalitzar, ens acostarem a Zugarramurdi, conegut com el “Poble de les Bruixes”. 
La seva cova conserva un atractiu únic. Seguidament ens acostarem a un caseriu i 
descobrirem el dia a dia d'aquestes explotacions ramaderes. Ens explicaran la seva 
història, les seves vivències i ens parlaran de les seves ovelles. Després, un gos 
pastor ens farà una demostració de com guia a les ovelles. A continuació, coneixerem 
el procés d'elaboració del famós formatge Idiazábal i finalitzarem amb una degustació. 
De retorn a Pamplona realitzarem una parada en Oronoz per a visitar el Señorío
de Bertiz, on podrem adonar-nos com l'entrada presenta un interessant "jardí zaharra", 
que reuneix 126 espècies d'arbres i plantes de tot el món. Arribada a l'hotel. 
Allotjament

DIA

6
PAMPLONA – OLITE – BARCELONA

Esmorzar. Sortida cap a Olite on visitarem el seu conjunt històric artístic. El seu
principal atractiu resideix en el seu ric i variat patrimoni artístic: Palacio Real dels reis
de Navarra, esglésies de Santa María i Sant Pere, convents de San Francisco i
Santa Engracia, recintes galeries medievals i l'entramat urbà, tot això constitueix una
visita sorprenent i inoblidable. Seguirem la nostra ruta amb una parada per a efectuar
el Dinar i continuació cap a la nostra ciutat d'origen.

Pamplona PamplonaVall de Baztan

Pamplona BarcelonaOlite
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HOTELS PREVISTOS

Hotel Ciutat

HOTEL SERCOTEL LEYRE 3* (o similar)

HOTEL TRES REYES 4* (salida 28 Sep.)
PAMPLONA

17/6/2019

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.


