
VERÃO - OUTONO 201914 | CIRCUITOS CULTURAIS

La Rioja 
e Álava 
por entre vinhas e mosteiros

DIA 1. CIDADE DE PARTIDA - LA RIOJA 
Partida no horário indicado do terminal para La 
Rioja. Paragens curtas a caminho até a chegada 
ao ponto de encontro onde faremos a troca de 
autocarro que nos levará ao destino (almoço 
por conta do cliente). Continuação da viagem e 
chegada ao hotel. Jantar e alojamento.

DIA 2. SANTO DOMINGO DA CALZADA / NÁJERA 
Pequeno almoço e partida para conhecer 
Santo Domingo de la Calzada. Os destaques 
incluem monumentos como as paredes do século 
XI, o Convento de São Francisco, o Mosteiro 
Cisterciense e a Catedral de Santo Domingo de 
la Calzada (entrada incluída) . Além de sua beleza, 
é popular por ser um ponto-chave de peregrinação 
no Caminho de Santiago. Almoço no hotel ou 
restaurante. À tarde, visite Nájera, corte e berço 
dos reis, capital do reino nos séculos X e XI. Visite 
o Mosteiro de Santa María la Real (entrada 
incluída), os bancos do coro, o Panteão dos Reis, 
a Capilla de la Vera Cruz, Puerta de Carlos I e 
claustro gótico dos cavaleiros. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.

DIA 3. DIA LIVRE (OPCIONAL DA ROTA DOS 
MOSTEIROS: SUSO, YUSO E VALVANERA) 
Dia livre com estadia em meia pensão no hotel. 
Possibilidade de excursão opcional dia inteiro até 
a rota dos mosteiros, visitando as de Suso , Yuso e 
Valvanera , que podem ser compradas junto da sua 
agência de viagens ou no assistente de destino.

DIA 4. VITÓRIA / LAGUARDIA, BRIONES
Pequeno almoço e saída para Vitória. Vamos 
visitar, com um guia local, a capital do País 
Basco, onde se destacam o Palácio de Escoriaza 
- Esquivel, as catedrais Nova e Antiga (ingressos 
não incluídos). Tem numerosas igrejas, basílicas 
e conventos, bem como edifícios civis de grande 
interesse. Almoço por conta do cliente. 
Pela tarde continuamos em direção a Laguardia, 
povoação da Rioja Alavesa que está em uma colina, 
cercada por um muro que o rei Sancho ordenou ao 
Forte de Navarra. Ainda existem cinco portas de 
acesso à cidade. Suas ruas e cantos preservam um 
grande sabor medieval. A aldeia inteira é encontrada 
escavada por vinícolas familiares ou cavernas. A 
última parada do dia será Briones, cidade fortaleza 
antiga com casas senhoriais e vistas esplêndidas 
da região de Sonsierra. Terminaremos o dia com 
uma visita a uma vinícola com degustação de 
vinhos de Rioja. Regresso ao hotel, jantar e 
alojamento. 

DIA 5. LOGROÑO / MOSTEIRO DE SANTA MARÍA DE 
SAN SALVADOR DE CAÑAS
Pequeno almoço e partida para visitar Logroño. 
Visitaremos, com um guia local, seu centro 
histórico, no qual há múltiplas alusões ao Caminho 
de Santiago, como um grande jogo da galinha 
dos ovos que marca seus principais marcos. 
Poderemos contemplar a Concatedral la Redonda 
com as suas "Torres Gémeas" e teremos tempo 
livre para passear pela famosa rua Laurel e 
saborear os tradicionais pintxos e vinhos locais. 
Almoço em restaurante. 
De tarde faremos uma visita guiada à Abadia 
de Cañas (entrada incluída) Conhecido como o 
Mosteiro da Luz, que foi declarada um monumento 
nacional em 1943. Ele enfatiza sua Igreja, Casa do 
Capítulo, o túmulo de Doña Urraca e o conjunto de 
portadas. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

DIA 6. LA RIOJA - CIDADE DE PARTIDA 
Pequeno almoço no hotel ou em estilo pic-nic, de 
acordo com os horários. Partida no início da manhã 
(hora de partida aproximada das 07:00h) para 
iniciar a viagem de regresso. Curtas paragens a 
caminho até a chegada ao ponto de encontro onde 
faremos a mudança de autocarro que nos levará ao 
ponto de cidade de partida (Almoço por conta do 
cliente) Chegada e fi m dos nossos serviços.

NOTA: a ordem das excursões pode ser modifi cada 
sem afetar seu conteúdo.

Santo Domingo de la Calzada

Excursão opcional
ROTA DOS MONASTÉRIOS: SUSO, YUSO E 
VALVANERA (DIA COMPLETO)
Partida para San Millán de la Cogolla onde 
visitaremos primeiro o Mosteiro de Suso
(entrada incluída), cuja importância cultural se 
manifesta na coleção de manuscritos e códices. 
Continuaremos a visita ao Mosteiro de Yuso
(entrada incluída), considerado o Escorial de 
La Rioja, que possui um dos maiores arquivos 
de história medieval. Almoço em restaurante. 
À tarde, visitaremos o Mosteiro de Valvanera
(entrada incluída) em um ambiente cheio de 
natureza na Sierra de la Demanda. Os edifícios 
mais antigos preservados são a torre românica e 
a igreja.

PVP (sem almoço): € 35
PVP (com almoço em restaurante): € 45

Suplemento Single: 150 210

H. ETH Rioja;
H. Ciudad de 

Haro
***

Hotel
Bracos

****

Julho: 7 369 459
Julho:  21 385 469
Agosto: 4 11  18 409 485
Setembro:  1  15 375 479
Outubro:  20 359 -

 Excursões incluidas
Santo Domingo de la Calzada ½ dia

Nájera ½ dia

Vitoria (1), Laguardia, Briones dia
completo

Logroño (1) (2), Abadía de Cañas (1) dia
completo

(1) Guia local  |  (2) Almoço em restaurante

Inclui
5 Noites de Hotel 3/4* em La Rioja

• Transporte de autocarro
• Regime alimentício indicado no itinerário
• Água e vinho incluídos nas refeições
• Almoço em restaurante em Logroño
• Guia local em Vitoria
• Guia local em Logroño
• Entrada na Catedral de Santo Domingo de 

la Calzada
• Entrada no Mosteiro de Santa María la Real 

de Nájera
• Visita a vinícola de Rioja com degustação
• Visita guiada na Abadía de Cañas
• Guia acompanhante todo o circuito
• Seguro de viagem + Seguro Anulação Plus

 Não inclui: Guias ofi ciais nem entradas a 
museus ou monumentos salvo indicação contrária.

SUPER
PROMO

DESCONTO
10%

NOME HOTEL

CONFIRMAÇÃO CONFIRMAÇÃO

Nº DE LUGAR

SEGURO

INCLUIDO

ANULAÇÃO SAÍDAS

GARANTIDAS DE SAÍDA

SUPLEMENTOS
SEM

6 DIAS | 5 NOITES

10%
desconto

SUPER
PROMO

para reservas efetuadas 
até o dia 25 de Maio
(consulte pàgina 3)

Mosteiro de Yuso


