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  EL VALLE DE BAZTÁN 
  Del 6 al 10 de DESEMBRE 2017 

 
Dia 1. BARCELONA — LA VALL DE BAZTAN  
Inici del viatge cap a Navarra. SORTIDA des de Pl.. Drassanes a les 06 hores del matí, fent diverses parades per 
descansar. Arribada a l'hotel situat en ple Valle de Baztan. Registre d'entrada. Dinarr. Per la tarda, visita al PARC 
NATURAL DEL SENORÍO DE BERTIZ, singular 
espai protegit, tant per les seves característiques naturals, com per la seva història que compta amb 126 espècies 
d'arbres i plantes de tot el món. Després, visita a ELIZONDO capital administrativa, jurídica, i cultural del Valle de 
Baztan. Sopar a l'hotel i allotjament. 
 
Dia 2. PAMPLONA — MIRADOR DE BAZTAN- FORMATGERIA ECOLÒGICA 
Esmorzar i sortida cap a PAMPLONA per conèixer la ciutat amb una VISITA GUIADA (inclosa) pels llocs mes significatius 
com el nucli antic, escenari dels famosos "Sanfermines". Dinar en restaurant concertat. A la tarda, gaudirem de les 
vistes panoràmiques des del MIRADOR DE BAZTAN situat a Ziga i després es visitarà una FORMATGERIA ECOLÒGICA, 
per conèixer el procés d'elaboració on es farà una degustació dels seus productes. Sopar a l'hotel i allotjament. 
 
Dia 3. — TREN DE LA RHUNE-SAINT JEAN DE LUZ 
Esmorzar ben d'hora per sortir cap a França, per fer una increïble excursió amb el TREN CREMALLERA DE LA RHUNE 
(tiquet inclòs) que condueix al cim del Mont La Rhune, amb unes magnífiques vistes de tota la comarca. Dinar en el 
restaurant concertat. Per la tarda, visita a SAINT-JEAN-DE-LLUM bonica població de la Costa francesa, que posseeix 
mansions d'estiueig que han anat creixent en mig de les cases de Bigues de fusta pintades, les casonas dels armadors i 
palaus del segle XVII. Sopar a l'hotel i allotjament. 
 
Dia 4. - BAIXA NAVARRA – MUSEU PERU HARRI 
Esmorzar i excursió a la Baixa Navarra situada en terres franceses, passant per l'impressionant port de muntanya 
d'Izpegui des d'on es pot gaudir d'unes fantàstiques vistes); visita a SAINT-JEAN—PIED—DE PORTuna encantadora 
població, una de les mes boniques de la zona. Si es disposa de temps, visita a Saint Etienne de Baigorry. Dinar a l'hotel. 
Sortida per dirigir-nos a Leizza, per visitar el MUSEU PERU-HARRI (entrada inclosa) del famós aixecador de pedres Iñaki 
Perurena. Sopar a l'hotel i allotjament. 
 
Dia 5. —viatge DE RETORN  
Esmorzar. Sortida de l'hotel per iniciar el viatge de retorn. Si es disposa de temps, es podrà fer una breu visita a la 
Basílica del Pilar a Saragossa. Dinar en restaurant concertat. Continuació del viatge. Fi de l’activitat. 
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PREU PER PERSONES AMB MES DE 2 ANYS JUBILADES, FAMILIARS I ALTRES PERSONES I                           

ACOMPANYANTS............................................................335 EUROS PERSONA 
 
PREU PER FUNCIONARIS I LABORALS EN ACTIU, PERSONES AMB MENYS DE 2 ANYS JUBILADES I UN                               

ACOMPANYANT RESPECTIVAMENT...................200 EUROS PERSONA 
 
EL PREU INCLOU 
- Viatge en autocar. 
- Hotel 2* [habitacions dobles). 
- Pensió completa amb aigua i vi. 
- Entrada al Museu Peru-Harri 
- Guia local a Pamplona. 
- Visita a formatgeria ecològica. 
- Tren de la Rhune. 
- Parc del “Señorio de Bertiz”. 
- 3 menjars en restaurants concertats. 
- Assegurança de viatge. 
- Guia acompanyant. 
  
EL PREU NO INCLOU:  
-Entrades a recintes o museus no especificats 
-Suplement habitació individual: 70 € 
-Extres personals dels clients. 
 
DATA D’INSCRIPCIONS:  
 
DIES: A partir de les 14:00 hores de dia 6 de novembre fins les 00:00 hores del dia 10 de novembre  
 
Forma d’inscripció: Llegiu informació al full annex adjunt 
 
NOTA: El personal en actiu i el seu acompanyant tindran preferència per damunt de les persones                
de menys de 2 anys jubilades i els seus acompanyants.  
Aquesta activitat està subjecta a possibles canvis que per raons alienes o de força major es puguin                 
donar des de l’empresa organitzadora. 
 

!!!!!!!! PLACES LIMITADES !!!!!!!! 
Enllaç per accedir al formulari per realitzar la inscripció:  

 
https://goo.gl/forms/q5n9Kr9q1e4Tjibc2 
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