
LA RIOJA

Escapada a mida

Vine a gaudir amb el teu 
grup d’amics d’uns dies 
únics a La Rioja, un dels 
indrets més reconeguts del 
turisme rural i l’enoturisme a 
la península. Gaudeix amb 
els cinc sentits dels seus 
extensos camps de vinyes, 
de la tranquil·litat dels seus 
paisatges i d’una 
gastronomia exquisida en un 
dels millors hotels celler del 
territori. Escapa’t de la rutina 
i descobreix el vertader 
encant del turisme de 
proximitat!

Viatge de 3 dies
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FINCA DE LOS ARANDINOS

Edifici avantguardista ubicat en una finca amb celler propi, on podrem

conèixer l'elaboració d'un bon vi de la Denominació d'Origen Rioja i fer-ne

un tast.

Les habitacions estan dissenyades per dos dels creadors més importants

d'Espanya: el dissenyador David Delfín i l'arquitecte Javier Arizcuren.

Combinen l'elegància d'un disseny modern cuidat fins a l'últim detall amb

la funcionalitat i el confort.

L’hotel compta amb una zona spa de relax situat en el mateix edifici de

l'hotel i “a peu de vinya”. Disposa de piscina dinàmica, sauna, bany turc,

tractaments i molt més.
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ITINERARI

Dia 1.
Sortida en vehicle particular en direcció Logronyo. Suggerim fer parada per
dinar als voltants de Saragossa i continuar el camí fins a la finca on està
ubicat el nostre hotel. Arribada a l'hotel, copa de vi de benvinguda i
distribució d’habitacions. A continuació gaudirem d’un circuit relax a l’spa a
peu de vinya per a descansar del viatge. Sopar al restaurant de l’hotel.
Allotjament.

Dia 2.
Esmorzar buffet a la carta. Visita de tres cellers de disseny: Ontañón a
Logronyo, Baigorri a Samaniego (visita i dinar), i Marquès de Riscal a El
Ciego. A continuació, passeig per la població de Laguardia acompanyats
d’un guia. Seguirem fins a Logronyo, on gaudirem del sopar a la famosa
“Calle del Laurel”. Tornada a l’hotel i allotjament.

Dia 3.
Esmorzar buffet a la carta. Visita guiada al Celler Finca de los Arandinos
amb tast/degustació de dos vins. Opcionalment, abans de tornar a les
poblacions d’origen, podrem gaudir d’un dinar típic de La Rioja a base de
“choricillo”, salsitxó, cansalada viada, costelles, etc. Arribada i fi dels nostres
serveis.
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SERVEIS

Serveis inclosos:

•Dues nits d’allotjament i esmorzar en habitació doble.

•Un circuit spa.

•Transport i visita guiada privada als cellers esmentats a l’itinerari durant

tot el dia.

•Un dinar.

•Dos sopars.
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PREUS
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Nº PERSONES PREU PER PERSONA EN 
HABITACIÓ DOBLE

Grup de 8 persones 380€

Grup de 6 persones 395€


