
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIA 8 DE JUNY: ORIGEN-BADARAN 
Sortida amb direcció a La Rioja, parada per esmorzar. Continuació de trajecte. Parada per dinar. 
Desprès seguirem fins arribar a l'hotel, acomodació a les habitacions. Temps lliure, sopar i 
allotjament. 
 
DIA 9 DE JUNY: BADARAN-VITORIA-HARO-BADARAN 
Esmorzar i sortida cap a Vitòria, una de les ciutats més boniques del País Basc, que compta amb 
un valuós patrimoni monumental. Visita guiada. Dinar a l'hotel. Seguirem cap a Haro, on farem 
una visita pel centre de la població. Tornada a l'hotel, sopar i allotjament. 
 
DIA 10 DE JUNY: BADARAN-VALVANERA-YUSO-NAJERA-BADARAN 
Sortida desprès d'esmorzar per visitar el Monestir de la Verge Valvanera, patrona de la Rioja, 
situat en un lloc privilegiat. Seguirem cap a San Millan de la Cogolla, per fer una visita guiada a 
Yuso, Patrimoni de la humanitat. Dinar a l'hotel. A la tarda visita de Nájera, del monestir de 
Santa Maria la Real, declarat monument nacional des de l'any 1889. Tornada cap a l'hotel, sopar 
i allotjament. 
 
DIA 11 DE JUNY: BADARAN-LOGROÑO (FESTA MAJOR) -BADARAN 
Esmorzar i sortida amb direcció a Logroño que avui celebra la festa major de Sant Bernabé. 
Farem una visita guiada de la ciutat i assistirem a la celebració d'entrega del "el Pan, el Pez y el 
Vino" que la Confraria del Peix ofereix als assistents a la processó. Dinar en restaurant. A la 
tarda disposarem de temps lliure i ens podrem apropar a la famosa calle Laurel, la zona de 
tapes. Tornada a l'hotel, sopar i allotjament. 
 
DIA 12 DE JUNY: BADARAN-EZCARAY-SANTO DOMINGO CALZADA -BADARAN 
Esmorzar i sortida cap a Ezcaray, sota la serralada de Demanda i de l'estació d'esqui de 
Valdezcaray. És un municipi eminentment turístic i de tradició tèxtil. És molt atractiva la plaça 
de la Verdura.  A continuació visita de les bodegues Moreno, a Badaran (amb degustació 
inclosa). Dinar a l'hotel. Seguidament visitarem Santo Domingo de la Calzada, a la vora del riu 
Oja, lligat al camí de Sant Jaume i amb la història del miracle de la gallina. A la catedral s'hi 
troba un gall i una gallina viva. Sopar típic de la comarca. Allotjament.  
 
DIA 13 DE JUNY: BADARAN-SARAGOSSA-ORIGEN 
Esmorzar i sortida amb direcció a Saragossa on pararem una estona. Dinar en restaurant a les 
afores. Continuació de viatge fent les parades habituals fins arribar als llocs d'origen. 
 
Preu per persona: 475€   
Supl. single: 100€ 
 
Inclou: Pensió completa, aigua i vi als àpats, guia acompanyant, còmode autocar, entrades 
incloses segons programa, hotel a Badaran, sopar típic, visita i degustació a bodegues, 
assegurança de viatge. L’agència es reserva el dret d’alterar l’ordre de les visites si causes de 
força major ho aconsellessin. 
 
Grup mínim 25 persones. Condicions generals d’acord amb el decret 168/1994 de la 
Reglamentació Catalana d’AAVV i la llei estatal 7/1998.  
Podeu consultar les nostres condicions generals a la pàgina web www.domustravel.com. 
 

Inscripcions: Prèvia paga i senyal de 150€. La resta 

s'haurà de fer efectiva abans del 26 de Maig 2015. 

 

 

 

 

 


