
 

 

  

 

 

 

DIA 20 D'AGOST: ORIGEN-ALFARO-PAMPLONA 

Sortida al matí, parada per esmorzar a càrrec del client. Seguirem ruta fins a Alfaro, on 

dinarem en un conegut restaurant. Continuació fins a Pamplona, acomodació a l'hotel, 

sopar i allotjament. 

 

DIA 21 D'AGOST: PAMPLONA-RONCESVALLES-OTSAGAVIA 

Sortida al matí desprès d'esmorzar cap a Roncesvalles, conegut per la seva col·legiata, camí 

de Sant Jaume etc. Breus parades per contemplar llocs d'interès com el Pantà d'Irati. Dinar 

en restaurant a Garaioa. Continuarem ruta dins la Vall de Salazar, fent una passejada per la 

bonica població d'Otsagabia. A l'hora convinguda tornada cap al nostre hotel, sopar i 

allotjament. 

 

DIA 22 D'AGOST: PAMPLONA-FOZ DE LUMBIER-JAVIER-LEYRE-PANTA DE YESO 

Esmorzar i sortida amb direcció a Lumbier, per visita la Foz de Lumbier. Es tracta d'un canó, 

de roca calcària, excavat pel riu Irati. A continuació ens dirigirem cap a Javier, per visitar el 

seu castell on va néixer Sant Xavier patró de Navarra. Seguirem camí fins a la localitat de 

Leyre, on dinarem, per a continuació visitar el seu monestir acompanyats d'una degustació 

de "torta de chanchigorri" i un licor elaborat pels mateixos monjos. També ens oferiran una 

audició d'òrgan. A la sortida farem una panoràmica de l'embassament de Yeso de 10km de 

longitud. Tornada a l'hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 23 D'AGOST: PAMPLONA 

Esmorzar i visita guiada de Pamplona a peu pel centra històric, gaudirem de la ruta 

santferminera, la cuesta de Santo Domingo, l'ajuntament, la corba de Mercaderes, el carrer 

Estafeta, l'església de San Nicolás etc. Temps lliure per anar a degustar els típics pinxos. 

Dinar a l'hotel. Tarda lliure a la capital navarresa. Sopar i allotjament. 

 

DIA 24 D'AGOST: AZPEITIA-TREN VAPOR-TOLOSA 

Sortirem desprès d'esmorzar cap a terres donostiarres, la nostra primera parada serà a 

Azpeitia, al museu del ferrocarril, allà agafarem el tren de vapor històric de Lasao que ens 

portarà per un recorregut de 6km per bonics indrets, ponts, túnels etc. Seguidament ens 

retornarà al nostre lloc de sortida. Dinar en un restaurant de les afores. A la tarda farem una 

parada a la població de Tolosa, que fou l'antiga capital de Guipúscoa, travessada pel riu Oria 

i famosa per les seves mongetes. Coneixerem el museu de la titella, únic a Europa. 

Contemplarem una representació de titelles (consta de 5 plantes). Seguidament farem una 

passejada per la població on s'hi troben diferents palaus, esglésies etc. Tornada a l'hotel, 

sopar i allotjament. 

 

DIA 25 D'AGOST: PAMPLONA-OLITE-ORIGEN 

Sortida al matí amb direcció a Olite, localitat turística que gaudeix d'un bonic castell. Visita 

del castell d'Olite. Parada a Saragossa per fer dinar de cloenda a Alfajarín i continuació de 

trajecte fins a casa nostra. 

 

Preu per persona: 625€ 

Supl. single: 110€ 

 

Inclou: Hotel Andia a Pamplona (afores), pensió completa, visites especificades segons 

programa: visita guiada a Javier, Leyre, Pamplona, castell d'Olite, bitllet de tren, museu de 

titelles, degustacions. Guia acompanyant, còmode autocar i assegurança de viatge. 

Grup mínim 25 persones. Condicions generals i especials segons normes autonòmiques vigents  en el 

lloc de celebració del contracte de viatge combinat i en el seu defecte, segons el R. Decret Legislatiu 

1/2007 de 16 de novembre de la llei estatal, per la defensa del consumidor i usuari. Podeu consultar 

les nostres condicions generals a la pàgina web www.domustravel.com. 

Inscripcions: A la mateixa agència, prèvia paga i senyal de 

125€. La resta s'haurà de fer efectiva abans del 14 d'agost. 

 

 

 

 

 


