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               BUS 6 DIES                        

SORTIDA: 07/10/23                        

PREU: 695€                               
Suplement individual: 165€                                

Paga i senyal: 100€                                                

Resta 30 dies abans de la sortida           
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Dia 1: Origen – Badaran -  Valvanera 

Sortida direcció Badaran, però abans farem 

una parada per esmorzar a càrrec dels Srs. 

Clients, arribada a Sant Millan per dinar i fer 

el checking a l’hotel, després de dinar Visita 

al Monestir de Valvanera situat en un esclau 

privilegiat, seguidament anirem a l’hotel per 

sopar i allotjament. 

Dia 2: Haro – Bodegues David Moreno  

Sortida direcció Haro denominada la capital 

de vi, aquesta població es un autèntic museu 

al aire lliure amb un seguit de palaus 

construïts entre els segles XVI i XVIII, 

tornarem a dinar a l’hotel i a la tarda anirem 

a visitar les Bodegues David Moreno, després 

de la visita guiada a les bodegues tindrem un 

tastet de dos vins acompanyats de xoriço, 

llonganissa i pa, el acabar tornarem a sopar i 

allotjament a l’hotel. Després de sopar Bingo. 

Dia 3 : Ezcaray - Logronyo  

Sortida després d’esmorzar per anar direcció 

Ezcaray primer municipi d’interès turístic de 

la Rioja que ha conservat la arquitectura 

tradicional en el seu casca antic, dinarem a 

l’hotel, després de dinar anirem direcció 

Logronyo capital de la Rioja, a on un guia local 

ens farà un recorregut panoràmic i acabarem 

visitar el seu centre històric, al acabar 

tindrem temps lliure, el sopar serà lliure 

perquè es pugi gaudir de la animada nit de 

Logronyo fent unes tapes al famós carrer 

Laurel, seguidament allotjament a l’hotel. 

Dia 4 : Yuso – Suso - Najera  

Després d’esmorzar ens quedarem a San 

Millan per fer una visita guiada els Monestirs 

de Yuso i Suso, declarats patrimoni de la 

Humanitat per la Unesco,  dinarem a l’hotel i  

 

 

 

 

 

 

a la tarda anirem a població de Najera per fer 

un recorregut a peu amb la nostre guia, al 

acabar sopar i allotjament a l’hotel.  

Dia 5 : Santo Domingo de la Calzada - Briones 

Sortida després d’esmorzar direcció Santo 

Domingo de la Calzada població que està dins 

la Ruta de Santiago, en una visita guiada 

veurem la Catedral i centre històric, anirem a 

dinar a l’hotel i a la tarda  anirem a Briones 

població declarada Conjunt històric Artístic 

per la seva trama urbana Medieval, amb la 

nostre guia farem un recorregut y 

seguidament sopar i allotjament a l’hotel. 

Després de sopar tindrem ball.  

Dia 6 : St. Millan – Laguardia - Origen 

Sortida després d’esmorzar direcció 

Laguardia, un poble medieval que està 

rodejat d’una muralla amb 5 portes, visita 

guiada per la població, seguidament anirem a 

dinar a Tudela, al acabar de dinar 

continuarem la ruta fins el punt d’origen. Fi 

del viatge. 

 

EL VIATGE INCLOU 

• Autocar anada i tornada  

• Guia acompanyant 

• 5 nits hotel  3*** Badaran 

• Tots els àpats menys l’esmorzar del dia de sortida 

amb aigua i vi i el sopar lliure a Logronyo. 

• Guia local i Entrades previstes en el programa 

• Assegurança Viatge i Anul·lació 

 

 


