
 
 
 
 

DIA 1r:  ORIGEN – ELIZONDO - PARC NATURAL DEL SEÑORIO DE BERTIZ            

Sortida de Plaça Universitat a les 8.00h direcció Saragossa. Breu 
aturada per esmorzar a càrrec de cadascú. Continuació del viatge per entrar a 
la comunitat foral de Navarra i arribada a la Vall de Baztán. Arribada a la 
capital, Elizondo, acomodació a l’hotel i dinar. A la tarda, visita al Parc 
Natural del Señorío de Bertiz, amb 2000 hectàrees i més de 120 espècies 
diferents d’arbres, visita també a la població de Elizondo on anirem fins al 
Mirador de Baztán per veure una fabulosa vista sobre la vall sopar i 
allotjament a l’hotel.  
 
DIA 2n: SELVA DE IRATI EN 4X4  

Esmorzar a l’hotel. Dedicarem el dia a visitar la Selva de Irati. 
És la segona fageda de majors dimensions d’Europa desprès de la Selva Negra 
d’Alemanya. Realitzarem una excursió amb 4x4 acompanyats per guies de la 
zona on gaudirem d’un paisatge idíl·lic i visitarem els poblets més bonics de la 
zona. Dinar en restaurant. Sopar i allotjament a l’hotel.  
 

DIA 3r:  TREN DE LA RHUNE  - HENDAYA - HONDARRIBIA 

Esmorzar i sortida direcció Ascain, per agafar el tren - cremallera “Petit Train 
de la Rhune” on pujarem fins a més de 900 metres d’altitud travessant un 
paratge únic, digne de fotografiar. Retorn a l’hotel per dinar. A la tarda, 
trasllat fins a Hendaya  per visitar  aquesta localitat del País Basc Francès, 

 i Hondarribia ja en territori Basc. Sopar i allotjament a l’hotel.  
 

DIA 4t:  RONCESVALLES -  ST. JEAN PIED DE PORT   

Esmorzar. El matí el dedicarem a la visita de Roncesvalles, una localitat que sempre ha estat de pas per entrar a la 
peninsula Ibèrica com ho van fer els celtes, els bàrbars... i on habitualment paraven els peregrins que realitzaven el camí de 
St. Jaume. Dinar. A la tarda, visita de St. Jean de Pied de Port bonica població francesa que formava part del camí francès. 
Sopar i allotjament a l´hotel.  
 

DIA 5è:  ELIZONDO -  PAMPLONA – ORIGEN 

Esmorzar i sortida direcció Pamplona. Visita a la ciutat amb el famòs parc de la Taconera. Continuació de la ruta i Dinar 
de comiat en restaurant. Tarda en ruta per arribar a Barcelona.  
EL PREU INCLOU ** AUTOCAR GRAN COMFORT ** ESTADA EN HOTEL  ***  RÈGIM DE PENSIÓ COMPLETA AMB AIGUA, VI    ** TOTES LES 

VISITES +TREN DE LA RHUNE + GUIA ACOMPANYANT DE VIATGE + ASSEGURANÇA  D´ASSISTÈNCIA EN VIATGE. 

 
 

 

 

INFORMACIÓ i RESERVES:  A.C.A.  Tel. 93 318 65 95 de 9 a 13 h  


