DIA 29 DE MARÇ: ORIGEN-ELIZONDO
Sortida dels nostres punts d'origen a l'hora assenyalada. Esmorzar en ruta (a càrrec del
client). Continuació de trajecte fent parada en ruta per dinar en restaurant. Arribada al
nostre hotel situat a Elizondo (Navarra). Instal·lació a l'hotel, copa de benvinguda. Sopar
i allotjament.
DIA 30 DE MARÇ: ELIZONDO-SAINT JEAN DE PIED DE PORT-BERTIZ-ELIZONDO
Esmorzar i sortida cap a Saint Jean de Pie de Port, típic poble medieval emmurallat.
Tornada cap al nostre hotel per dinar. A la tarda farem una passejada pel "señorio de
Bertiz", parc natural de 2.000 hectàrees de terreny i on s’hi troben diferents tipus
d’arbres, roures, faig, arbres tropicals etc. Tornada cap a l'hotel, sopar i allotjament.
DIA 31 DE MARÇ: ELIZONDO-ESPELETTE-ASCAIN-GRUTES SARE -ELIZONDO
Esmorzar i sortida cap a la població francesa Espelette, coneguda pels seus pebrots
vermells, així com l'església de Sant Etienne. Allà visitarem la xocolateria Antton, on ens
faran una demostració d'elaboració de bombons i dolços, amb degustació inclosa.
Temps lliure. Seguidament anirem a Ascain on farem un dinar típic. A continuació
anirem a Sare, per tal de conèixer el mon subterrani de les seves coves de gran bellesa a
traves d'una visita guiada. Temps lliure i tornada cap a l'hotel, sopar i allotjament.
DIA 1 D'ABRIL: ELIZONDO-BAYONNE-SAINT JEAN DE LUZ-BIARRITZ -ELIZONDO
Sortida desprès d'esmorzar (canvi d'hora nit anterior) cap a Bayonne, destaca la plaça
de la llibertat, els carrers per vianants rodejats d'altres mansions etc. Saint Jean de Luz,
localitat d’estiueig considerat el racó més bonic de la costa basca francesa. Allà farem
una passejada. Dinar. Seguirem camí fins a Biarritz, població que acull una llarguíssima
platja, edificis senyorials, la platja del port vell amb la imatge de la verge dins les roques.
Dinar en restaurant. Tornada cap a l'hotel, sopar i allotjament.
DIA 2 D'ABRIL: ELIZONDO-ALFAJARIN-ORIGEN
Sortida de l'hotel desprès d'esmorzar fent breus aturades. Arribada a Alfajarin i dinar de
cloenda. Continuació de trajecte fins arribar als nostres punts d'origen.
Preu per persona: 555€
Supl. single: 90€

Inscripcions: Prèvia paga i senyal de 155€. La resta
s'haurà de fer efectiva abans del 16 de març 2018.

Inclou: Allotjament hotel 3* situat a Elizondo, pensió completa des del dinar del primer
dia fins el dinar de l'últim, entrades especificades segons programa, visites guiades,
còmode autocar, guia acompanyant 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.

