Del 2 al 7 de Agosto 2022
PRIMER DÍA: Sortida de les diferents poblacions a una hora convinguda direcció Elizondo (Navarra). A meitat de camí parada
per esmorzar (lliure). Arribada a Elizondo, allotjament i dinar en Hotel de 3***. A la tarda coneixerem la Vall de Baztan ,
també conegut com la "Suïssa Navarra". Visitarem el Parc Natural del Señorio de Bertiz , un
dels jardins botànics més bonics d'Espanya , i la població d’ Elizondo , amb les seves nombroses
cases senyorials i palaus . Sopar a l'Hotel
SEGON DÍA: Sortida després d’esmorzar direcció Roncesvalles. Entre les muntanyes pirinenques
desdibuixats per la boira , la pedra dóna forma a la història hi ha les llegendes a través de la
Col·legiata de Roncesvalles, enclavament destacat del Camí de Sant Jaume , alberg - hospital i ,
per a la gran majoria de pelegrins , punt de partida de la Ruta
Jacobea cap a Santiago de Compostel·la. Aquest petit racó del nord de Navarra , marc en el qual
es va desenvolupar la llegendària Batalla de Roncesvalles , glossada en el poema medieval " La
chançon de Roland " , no s'oblida fàcilment . La desbordant bellesa del seu entorn fa que el
visitant aturi els seus passos per sucumbir al seu encant. Visita guiada a la Col·legiata. Dinar en
ruta. Per la tarda, visitarem la població francesa de Sant Joan de Pied de Port. Sopar a l’Hotel.
TERCER DÍA: Al matí , després d'esmorzar , sortida direcció Ascain , al Pirineu Basc - Francès , per
agafar el " Petit train de la Rhune " , per realitzar un recorregut espectacular fins a arribar al cim
del mateix nom . Dinar a l'Hotel. A la tarda , anirem a la població de Zugarramurdi, el poble de
les bruixes , per visitar les coves , conegudes pels famosos akelarres . Sopar a l’Hotel .
QUART DÍA: Sortida després d'esmorzar direcció Lumbier, on veurem la major concentració de
“Buitres leonados” de tot Europa. A continuació visitarem el Castell de Javier. Dinar en ruta . A
la tarda , visitarem el Monestir romànic benedictí de Leyre . Sopar a l'Hotel .
CINQUE DÍA: Sortida després d'esmorzar, per visitar la capital de la província que ens acull,
Pamplona, coneguda per los "famosos encierros”. Realitzarem una visita guiada. Dinar a l’Hotel. Per la tarda, Temps lliure.
Sopar a l’Hotel.
SISE DÍA: Sortida després d'esmorzar i carregar les maletes a l'autocar , direcció Olite , on visitarem el Castell-Palau Reial , joia
dels castell gòtics europeus . Dinar en ruta . A la tarda , continuació del viatge fins arribar a casa .

PREU PER PERSONA: 535.-€
Suplement habitació individual: 125.-€
Seguro de cancelación y Covid: 25.-€
El preu inclou: Autocar, Guia acompanyant, Hotel 3***, Pensió complerta vi i aigua inclosos, Assegurança bàsica de viatge Entrades: Guía
oficial a Pamplona, Señorío de Bertiz, Col·legiata Roncesvalles, Train de la Rhune, Coves de Zugarramurdi, Castell de Xavier i Monestir de
Leyre.
El precio no incluye: Extras en el hotel, ni nada no mencionado anteriormente.

