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Camí Francès 2017 de Villamayor de Monjardin a Belorado 
8 dies / 7 nits. 
  
Diumenge. 15 octubre 
Sortida amb autocar des de Tarragona, arribada a Logroño, (425km aproximadament) arribada a l’hotel Los Brancos, 
distribució de les habitacions, dinar. Tarda lliure, allotjament.  
 
Dilluns. 16 octubre 
Tram Villamayor de Monjardin / Torres de Rio: 20km 
Esmorzar a l’hotel, trasllat fins a Villamayor de Monjardin, inici del primer tram, el Camí ens portarà per els pobles 
de Los Arcos, Sansol, i Torres de Rio Final d’etapa, a tots els pobles trobarem serveis. Dinar no inclòs, trasllat a 
l’hotel, resta de tarda lliure, i allotjament. 
 
Dimarts. 17 octubre 
Tram Torres de Rio / Logroño: 20Km 
Esmorzar a l’hotel, trasllat fins a Torres de Rio, el Camí ens portarà fins a Viana, amb tots els serveis, i Logroño, per 
arribar directament a l’hotel. Dinar no inclòs, tarda lliure, allotjament.  
 
Dimecres. 18 octubre 
Tram Logroño / Najera, 29km 
Esmorzar a l’hotel, sortida del mateix hotel, avui el Camí ens portarà primer fins a Navarrete,  Ventosa i finalment 
arribaren a Najera que es el final d’etapa, població amb tots els serveis. Dinar no inclòs, trasllat a l’hotel, tarda lliure, 
i Allotjament. 
 
Dijous. 19 octubre 
Tram Najera  / Sto. Domingo de la Calzada, 21km 
Esmorzar a l’hotel, trasllat fins a Najera, avui el Camí ens portarà fins a Sto. Domingo de la Calzada, passant per 
Azofra i Cirueña, població amb tots els serveis, dinar no inclòs, trasllat Logroño, tarda lliure, sopar i allotjament  
       
Divendres. 20 octubre,  
Tram Sto. Domingo de la Calzada / Belorado, 22 km 
Avui canvi d’hotel, cal baixar les maletes a l’autocar.  
Esmorzar a l’hotel, trasllat fins a St. Domingo de la Calzada, avui el Camí ens porta per diferents poblacions totes 
amb serveis. El final del tram es la població de Belorado. Dinar no inclòs, trasllat a l’hotel Rice Bulevar, tarda lliure,  
allotjament.  
 
Dissabte. 21 octubre 
Tram Belorado / San Juan de Ortega 24km  
Esmorzar a l’hotel. Trasllat fins a Belorado. Inici del últim tram del Camí del 2017. Avui el Camí ens portarà fins al 
Montes de la Oca, i Sant Juan de Ortega. Dinar no inclòs, trasllat a Burgos, tarda lliure, sopar i allotjament. 
 
Diumenge. 22 octubre 
Esmorzar a l’hotel, a l’hora convinguda baixarem les maletes a l’autocar, inici del viatge de retorn a Tarragona. 
530km.  
Arribada a Tarragona. Fi dels nostres serveis.     
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aa-hoteles.com/bracos.html
http://www.hotelbulevarburgos.com/
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Preu per persona segons grup    
Actualitzat al 19 de setembre.  

Grup de 30 persones  550 € 
Grup de 25 persones  590 € 
Grup de 20 persones  650 € 

 
Suplements o servies opcionals 
Serveis de despeses cancel·lació  (opcional) 15 € 
Suplement habitació individual 250 € 

 
Nota reserves:  
La data límit per reservar es el  proper divendres 23 de setembre, per garantir la reserva cal fer un dipòsit de 200€ 
per persona,  
La resta del import el 2 d’octubre 
 
Forma de pagament:  
- Ingrés a BANC SABADELL ES89 0081 0200 2500 0230 8038, cal indicar la referència de la reserva corresponent 
- Ingrés a LA CAIXA ES78 2100 8246 4723 0003 4533 , cal indicar la referència de la reserva corresponent. 
- En els càrrecs a un compte bancari, cal facilitar el nom del titular i els 20 dígits del compte.  
- En els càrrecs a una targeta de crèdit o dèbit, cal facilitar el nom del titular, el dígits de la targeta i la data de 
caducitat 
  
 
El preu inclou:  
 Autocar de llarg recorregut.  
 5 nits a l’hotel Los Brancos 4****de Logroño en regim d’allotjament i esmorzar.  
 2 nits a l’hotel Rice Bulevar 3*** de Burgos en regim d’allotjament i esmorzar.  
 El dinar i el sopar del primer dia a l’hotel Los Brancos.  
 Guia acompanyant de Promoviatges. 
 L’assegurança d’assistència en viatge. 
 Samarreta tècnica exclusiva  

 
El preu no inclou 
 Qualsevol serveis no esmentat expressament com inclòs  
 El servei de despeses de Cancel·lació  

 
Nota Sopars:  
Tan a Logroño com a Burgos tenim molta oferta de sopar “Tapeo” i/o restaurants, per aquest motiu no he inclòs 
els sopars en aquestes poblacions, excepte el sopar del primer dia.  

http://www.aa-hoteles.com/bracos.html
http://www.hotelbulevarburgos.com/

