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LA RIOJA
Monestirs i més
11 i 12 de setembre de 2010

Sortida: a partir de les xxxx h de les parades següents:







Hora sortida
de l’autocar

“Ateneu” Humbert Torres/Pg. Ronda
“Ronda” Pg. Ronda (Carrefour)
“Escorxador”, Lluís Companys, 21 (bonÀrea)
“Passarel·la Liceu Escolar”, Av. Blondel
“Diputació”, Av. Ferran (direcció Estació Renfe)
“Pardinyes”, Av. Prat de la Riba/EOI

Pararem per esmorzar. Es recomana dur-lo de casa.
El programa el trobareu darrera d'aquest full.
Apunteu-vos aquest telèfons mòbils que us poden ser útils durant tot el viatge:

Montserrat

•

•
•
•
•
•

626 343 735

Rosalia

646 908 382

El preu inclou: Viatge en autocar durant tots el dies. Estada als hotels i menjars als
restaurants amb begudes incloses. Entrades a tots els llocs que es visiten. Guia durant tot
el recorregut.
Totes les visites estan subjectes a la disponibilitat de temps i/o a circumstàncies no
previstes.
Recomanem roba i calçat adequat per a terra i sòls no urbans.
Si porteu paraigua, cal dur-lo a la bossa de mà.
Indiqueu-nos si sou al·lèrgics a algun aliment.
No us oblideu de la documentació i dels medicaments que preneu habitualment o que
cregueu podeu necessitar.

PREUS:

socis

150/160

ATENEU POPULAR DE PONENT – C. Pau Claris, 10 –– 25008 LLEIDA
Tels. 973 24 71 72
FAX 973 24 99 10
excursionisme@ateneulleida.cat

LA RIOJA
Monestirs i més
11 i 12 de setembre de 2010
PROGRAMA:

dia 11, dissabte
MATÍ:
• Sortida en autocar, a l'hora i des de les parades indicades
• Pararem per esmorzar
• Viatge fins a Nájera i visita al Monestir de Santa Maria la Real de Nájera
DINAR:
TARDA:
• Viatge fins a El Ciego per visitar les bodegues del Marqués del Riscal
• Viatge fins a Logronyo i instal·lar-nos a l’Hotel Murrieta
NIT:
• Sopar i allotjament a l'Hotel Murrieta de Logroño
•

dia 12, diumenge
MATÍ:
•

Visites guiades als Monestirs de Suso i Yuso a San Millan de la Cogolla

Iniciar el viatge de retorn
DINAR:
• a Calahorra o a Tudela
TARDA:
• continuar el viatge de retorn

PREU:

aproximat 150/160 €

