21 Octubre: PALMA - BILBAO - OCHOGAVÍA (Navarra)
Presentació a les 11.00 h davant el mostrador de vendes de Vueling, a
l’aeroport de Palma, per sortir en el vol directe VY3945 de les 12.40 h.
amb destí Bilbao. Arribada devers les 14.10 h. i trasllat a l’Hotel Rural
Auñamendi, situat a la localitat d’Ochogavía (Navarra). Dinar en ruta (no
inclòs). És un típic poble pirinenc situat a la capçalera de la Vall Salazar i
considerat un dels més bonics de Navarra. És el nexe d'unió entre la vall i
la muntanya, la natura i un ric patrimoni arquitectònic i cultural, que els
seus habitants han sabut conservar a través dels segles. Acomodació a les
habitacions, sopar i allotjament.

TARDOR A
IRATI
21 al 25 d’Octubre 2019

540 €

(grup màxim de 23 persones)
EL PREU INCLOU:









Vols directes Palma - Bilbao - Palma, amb tarifa resident.
Estada de 4 vespres a l’Hotel Rural Auñamendi.
4 berenars i 3 sopars (amb aigua inclosa) a l’hotel.
Autocar a disposició per tots els trasllats indicats al programa.
Guiatge durant tot el viatge de Ramon Oliver.
Assegurança de viatge.
Taxes aèries.
Descompte de resident.

EL PREU NO INCLOU:



Qualsevol servei no detallat clarament a l’apartat anterior.
Guies locals, entrades a monuments i museus, així com a llocs de
pagament.

SUPLEMENTS I OPCIONALS:





Habitació Individual: 125 € (existeix un número molt limitat)
No Resident: 100 €
Assegurança opcional de despeses d’anul·lació: 8 € (fins 600 €)
Assegurança opcional de despeses d’anul·lació: 13 € (fins 1.500 €)

NOTES IMPORTANTS:







Es requereix DNI en vigor per viatjar.
L’ordre de les excursions podrà ser alterat, sense que això pugui
afectar al contingut de les mateixes.
Preus, condicions i texts vàlids a excepció d’errada tipogràfica.
Tots els preus i suplements han estat calculats segons les tarifes
vigents a l’hora de dissenyar el programa (07.03.2019). Qualsevol
variació d’aquests preus podrà afectar proporcionalment als preus
publicats.
Taxes aèries i imposts aplicables subjectes a variació fins el
moment d’emissió de la documentació.

HOTEL CONFIRMAT:


RURAL AUÑAMENDI (Ochogavía - Navarra)
http://www.hotelruralaunamendi.com/

INFORMACIÓ i RESERVES:

22 Octubre: SENDER ERREKAIDORRA IRATI - CASCADA DEL
CUBO
Berenar a l’hotel i trasllat per fer el sender lineal i transfronterer que
travessa el barranc d’Errekaidorra i uneix la Vall de Salazar amb el de
Zuberoa, a l'altre costat del Pirineu. Al llarg del recorregut s'han col·locat
sis punts museístics que recreen la manera d'explotació de la fusta, al llarg
de la història. A més conté panells explicatius sobre les estacions a Irati,
flora, fauna, geologia i altres aspectes del bosc. El recorregut està
senyalitzat mitjançant fites i transcorre majoritàriament per pista i en part
per senders. També arribarem a la Cascada del Cubo de la SLNA 62. El
recorregut serà d’uns 11,50 km. i el temps aproximat serà de 4 hores i
mitja. La dificultat és de 2 botes. Dinar lliure (no inclòs) a les Cases
d’Irati. A l’hora acordada, tornada a l’hotel. Tindrem l’oportunitat
opcional de visitar el Santuari de Nostra Senyora de Muskilda a
Ochogavia. Sopar i allotjament.
23 Octubre: EXCURSIÓ ARRAZOLA - PANTÀ D’IRABIA CASES D’IRATI.
Berenar a l’hotel i trasllat cap a Arrazola, des d’on començarem la nostra
excursió d’avui. Primer de tot recorrerem el SLNA 54C, arribant al Pantà
d’Irabia. Continuarem pel SLNA 53C i el SLNA 63A fins arribar a les
Cases d’Irati. El recorregut serà d’uns 16 km. i el temps aproximat serà de
5 hores. La dificultat és de 2 botes. Dinar lliure (no inclòs) a les Cases
d’Irati. A l’hora acordada, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.
24 Octubre: EXCURSIÓ AL PIC ORI - PASSAREL·LA
D’HOLTZARTE.
Berenar a l’hotel i trasllat cap al Port de Larrau, des d’on començarem la
nostra ascensió al Pic Ori (2.019 m.). Serà un recorregut de 4.8 km. i d’un
temps aproximat de 2 hores. La dificultat serà de 3 botes. A continuació
farem el segon recorregut del dia: la passarel·la d’Holtzarte. És una de les
rutes més espectaculars que es poden realitzar per la zona. Un d'aquests
racons que se't queden gravats en la memòria. La passarel·la d’Holtzarte
és un pont de fusta reforçat amb cables de ferro, que estan assegurats a
dos pilars armats sostenint un arc de pas i salvant un buit de 200 metres.
Serà un recorregut de 4.5 km. i d’un temps aproximat d’1 hora i 45
minuts. La dificultat serà d’1 bota. Dinar lliure (no inclòs) a l’Auberg
Logibar. A l’hora acordada, tornada a l’hotel. Per sopar proposarem,
opcionalment, fer-ho a una sidrería de la població (no inclòs).
Allotjament.
25 Octubre: OCHOGAVÍA (Navarra) - BILBAO - PALMA.
Berenar a l’hotel i trasllat a Bilbao, on tindrem el dia lliure per passejar
pel centre històric i tastar els pintxos típics de la zona. A l’hora acordada
trasllat a l’aeroport de Bilbao per sortir en el vol directe VY3948 de les
22.30 h. amb destinació Palma. Arribada a les 23.55 h. aproximadament i
final d’aquest meravellós viatge.

Condicions d’anul·lació:
- Entre la data de reserva i 40 dies abans de la sortida: Despeses de 100 € per persona.
- Entre 39 i 31 dies abans de la sortida: Despeses de 215 € per persona.
- Entre 30 i 8 dies abans de la sortida: Despeses de 450 € per persona.
- Durant els 7 dies anteriors a la sortida: Despeses del 100% del total de la reserva
- Assegurança de cancel·lació opcional: Aquest servei no és anul·lable, amb el que
comporta el 100% del seu import total des del mateix dia de la seva contractació.

