DEL 24 AL 30 DE MAIG 2020
DIUMENGE, 24 DE MAIG – PALLARS/ BARCELONA – ESTELLA –
PAMPLONA
Sortida del Pallars i Barcelona a primera hora del matí direcció a Lleida,
Saragossa, Tudela i fins arribar a Estella, ciutat que deu molt al rei Sancho el
Mayor, qui va fer passar per aquesta zona la ruta compostel·lana. Dinar en
restaurant i visita guiada d’Estella, població que atresora un gran patrimoni
monumental i que li ha valgut el sobrenom de “la Toledo del nord”. Podrem
veure la plaça de Sant Martí, l’antic Ajuntament, el Palau dels Reis de Navarra,
l’església de Sant Pere de la Rúa, la de Sant Miquel Arcàngel, la del Sant
Sepulcre, entre altres coses més. Continuació del viatge cap a Pamplona, la
capital de Navarra, fundada pels romans, travessada pel Camí de Santiago, i
mundialment coneguda per ser la seu dels internacionals Sanfermins. Arribada a
l’hotel, acomodació, sopar i allotjament.
DILLUNS, 25 DE MAIG – PAMPLONA
Després de l’esmorzar dedicarem el matí a conèixer la ciutat de Pamplona.
Iniciarem la visita guiada realitzant una panoràmica general amb autocar,
recorrent els barris moderns de la ciutat, les Universitats, la zona hospitalària, el
Planetari i parc Yamaguchi, i el segon eixample. Seguirem la visita a peu per la
part antiga de la ciutat descobrint part del conjunt emmurallat i durant la qual
coneixerem el Parc de la Taconera, l’Ajuntament, la Plaça de Toros, i els
famosos carrers per on discorren els encierros, com el carrer Santo Domingo,
Mercaderes, Estafeta, etc. Visitarem el monument més representatiu de la
capital: la Catedral de Santa Maria la Reial, construïda entre els segles XII i XV,
i que darrera de la seva façana neoclàssica, amaga un dels claustres gòtics més
bells d'Europa. Finalitzada la visita, dinar en restaurant i tarda lliure al centre on
podrem passejar o realitzar compres de productes típics com formatges, dolços,
productes d’artesania o les característiques botes de vi de pell curtida, entre
altres coses. Retorn a l’hotel pel sopar i l’allotjament.
DIMARTS, 26 DE MAIG – PAMPLONA – SAINT JEAN PIED DE PORT
– BURGUETE – RONCESVALLES – PAMPLONA
Esmorzar a l’hotel i sortida direcció nord fins la vila francesa de Saint Jean de
Pied de Port, darrer poble francès pel que passa el Camí de Santiago abans
d’entrar a la península. És la capital de la Baixa Navarra i un poble de gran

bellesa on destaca la imponent ciutadella a la seva part alta i des de la que
s’observa una esplèndida vista de les muntanyes i del pla en el que s’assenta la
localitat. Farem un recorregut pels carrerons de la vila, contemplant la muralla,
les cases antigues, el vell pont sobre el riu Nive, etc. Refent el viatge de retorn
ens aturarem a la vila de Burguete, un enclavament típicament jacobeu, amb un
carrer principal i monumentals cases als seus costats. Després de dinar en un
restaurant seguirem el nostre trajecte cap a Roncesvalles on es troba la Reial
Col·legiata construïda al segle XIII per assistir en aquella època als nombrosos
pelegrins que creuaven els Pirineus de camí cap a Santiago de Compostel.la, i on
també reposen les restes de Sancho el Fuerte. Durant la visita guiada podrem
veure l’altar major presidit per la imatge de Santa Maria, el claustre, les diferents
capelles, i la cripta. Retorn cap a Pamplona, sopar i allotjament a l’hotel.
DIMECRES, 27 DE MAIG – PAMPLONA – ZUGARRAMURDI –
ELIZONDO – PARC NATURAL DE BERTIZ – PAMPLONA
Esmorzar i sortida de Pamplona en direcció a la Vall de Baztán, la zona més
nord-occidental de Navarra, una vall esquitxada de masies i boscos de faigs,
roures i castanyers. Arribada a Zugarramurdi on es troben les famoses coves on
les bruixes celebraven els seus akelarres segons diu la tradició, i on quaranta
veïnes van ser jutjades sota acusació de bruixeria l’any 1610. Visita de la cova i
continuació cap a Elizondo, capital i centre comercial de la Vall de Baztán.
Visita de la vila on destaquen les seves casones d’estil basc i alguns palauets
d’estil indià ja que foren construïts pels emigrants que tornaren d’Amèrica.
Dinar en restaurant i a la tarda, visita del Parc Natural de Bertiz que compta amb
més de mil hectàrees de faigs, roures i castanyers, i on troben refugi nombroses
espècies animals. La visita és un jardí botànic a la vora del riu Bidasoa,
ambientat amb cascades i llacs artificials, ànecs, paons, un casalot baztanés del
segle passat i una capella modernista. Tornada cap a Pamplona, sopar i
allotjament a l’hotel.
DIJOUS, 28 DE MAIG – PAMPLONA – MONESTIR DE LEYRE –
CASTELL DE JAVIER – PAMPLONA
Després d’esmorzar sortida cap al Monestir de Leyre, un dels conjunts
monàstics més importants d' Espanya per la seva rellevància històrica i
arquitectònica, i on després de més de mil anys d'existència, la vida monàstica
continua a ritme de l'ora et labora. Està situat a la serra de Leyre i sobre el pantà
de Yesa. Va construir-se entre els segles XI i XV i en ell estan enterrats els
primers reis de Navarra. Visita guiada de la Cripta, l’antic claustre, el Mur dels
picapedrers, l’ Església i la Porta Speciosa. Continuació de ruta cap al poble de
Javier i dinar en restaurant. A la tarda, visita guiada al Castell de Javier fundat al
voltant d’una torre del segle XI, finalitzat al segle XV i que, situat a la frontera

amb el Regne d’Aragó, arribà a ser un dels més emblemàtics de Navarra.
Després de la vista, tornada a Pamplona, sopar i allotjament a l’hotel.
DIVENDRES, 29 DE MAIG – PAMPLONA – RONCAL – ISABA –
OCHAGAVÍA – FOZ DE ARBAYÚN - PAMPLONA
Després d’esmorzar, i acompanyats del nostre guia local, sortirem cap a la Vall
de El Roncal, a la part més nord-oriental de Navarra i famosa pels seus
formatges d’ovella. Aturada durant el camí per visitar una formatgeria artesanal
que elabora els seus formatges Roncal d’una forma tradicional transmesa de
pares a fills pels pastors roncalesos. Continuació de la nostra ruta per aquesta
vall fins arribar a la seva capital: El Roncal, poble natal del tenor Julián Gayarre,
un dels més reconeguts del segle XIX, i les restes del qual descansen en un
mausoleu d’aquesta localitat. Visita guiada del poble, magnífic exemple de
poble de muntanya. Trasllat fins a la localitat veïna de Isaba, la més poblada
d’aquesta vall i on tindrem el dinar en un restaurant. Seguidament, ens dirigirem
cap a la vila de Ochagavía, considerada com una de les més belles de Navarra,
amb els seus carrers empedrats, les boniques cases de pedra i el vell pont
medieval sobre el riu Anduña. De camí de retorn cap a Pamplona ens aturarem a
la Foz de Arbayún, un espectacular canó tallat i travessat pel riu Salazar. Com a
conseqüència de la seva situació geogràfica i de la diversitat del clima, la seva
vegetació és exuberant i d’una gran varietat. Aquí es troba una de les colònies
més importants de tot el Pirineu de voltor lleonat, àligues i altres aus rapinyaires.
Continuació de viatge fins a Pamplona, sopar a l’hotel i allotjament.
DISSABTE, 30 DE MAIG – PAMPLONA – OLITE – SARAGOSSA –
PALLARS / BARCELONA
Després d’esmorzar, deixarem Pamplona per iniciar el camí de tornada a casa.
Parada a Olite per fer la visita al conjunt monumental del Reial Palau d'Olite. El
Palau, seu dels Reis navarresos fins la conquesta de Navarra, va ser considerat
un dels castells medievals més luxosos d’Europa en aquella època. Coneixerem
la història del Palau i el guia ens mostrarà els seus racons més encantadors.
Seguirem el nostre viatge fins arribar a Saragossa, on realitzarem el dinar de
comiat de viatge en un restaurant. A la tarda, continuació cap a Lleida i arribada
durant la tarda a les nostres llars. Fi dels nostres serveis.

 PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE:
 SUPLEMENT INDIVIDUAL:

1.350,00 €
245,00 €

 EL PREU INCLOU:
 Tot l’escrit al programa.
 Hotel Tres Reyes 4**** , a Pamplona.
https://www.hotel3reyes.com/
 Guia acompanyant durant tot el viatge.
 Guies locals a Estella, Pamplona, Sant Jean de Pied de Port,
Burguete, Roncesvalles, Leyre, Javier, Roncal i Olite.
 Entrades als llocs de pagament.
 Esmorzars tipus bufet fred i calent.
 Àpats seleccionats amb begudes incloses.
 Assegurança de viatge PREMIUM.

