
 

 

           
RUTA DELS PARCS NATURALS

El Club Excursionista Xafant Talons
Naturals d’Àlaba (Euskadi)

Les terres d’Àlaba
serralades i planes molt àmplies. 
Urkiola, Toloño o Valderejo
bressol d’excel·lents vins.
abocat a la conservació de la seva riquesa natural, però també del seu 
patrimoni històric i artístic d’excepció, com la 
modernistes cellers Elciego
Labastida i Laguardia o 
històrica d’Euskadi, Vit
de la trilogia “El Silencio de la Ciudad Blanca”.

Un viatge on experimentaràs que 

 

 

 

        ÀLABA  
RUTA DELS PARCS NATURALS  

Club Excursionista Xafant Talons organitza l’excursió a
Naturals d’Àlaba (Euskadi) del 9 al 13 d’abril de 2020.    

d’Àlaba engloben un paisatge divers en el qual conviuen 
serralades i planes molt àmplies. Els verds dels parcs naturals de 

Valderejo, contrasta amb l’ocre de la Rioja Alabesa
bressol d’excel·lents vins. Els alabesos, conscients dels seu tresor, s’han 
abocat a la conservació de la seva riquesa natural, però també del seu 
patrimoni històric i artístic d’excepció, com la Vall Salada d’Añana

Elciego, la vila medieval de Peñacerrada
o viatjar a altra època en la visita guiada a la capital 

Vitòria-Gasteiz que ha inspirat entre altres a l’autora 
de la trilogia “El Silencio de la Ciudad Blanca”.   

on experimentaràs que Àlaba és un regal per als sentits.

 

 
organitza l’excursió als Parcs 

en el qual conviuen 
Els verds dels parcs naturals de Gorbeia, 

Rioja Alabesa 
Els alabesos, conscients dels seu tresor, s’han 

abocat a la conservació de la seva riquesa natural, però també del seu 
Vall Salada d’Añana, els 

Peñacerrada, els poble de 
la visita guiada a la capital 

inspirat entre altres a l’autora 

Àlaba és un regal per als sentits. 



 

 

Allotjament: 

Hotel Jatorrena**(Labastida)

Jatorrena 

 
Donatiu per persona: 
450 euros 
Suplement habitació individual 
100 € 
 
El viatge Inclou: 
Trasllat en autobús des de València
a totes les rutes · Hotel 2** amb règim de mitja pensió ·
Assegurança de viatge i cancel·lació · Excursions guiades · 
Vall Salada d’Añana · Visita guiada i cata de vins al celler Marques de Riscal 
Visita guiada a la ciutat de Vitòria
 
Hora i lloc d’eixida: 
A les 7:00h. des del C/Els Jocs de Vinalesa del 
 
Places limitades: 
El total de places està limitat a 5
d’inscripció. 
 
Reserva i pagaments: 
Preinscripció de 225 euros abans del 
31 de gener 
Segon pagament de 225
el 29 de març.  
Persona de contacte (Maite Telf.  
690 027 459) 
 
L’anulació:  
del 17 de març al 26 de març suposarà el 25% de la reserva. Del 27 de març al 
3 d’abril el 50 %. Del 4 d’abril al 10 d’abril el 75% i del 1
100%. 
 
La persona que s’inscriga no constarà que està inscrit fins que haja 
abonat el primer pagament.
 
Transferència:  
 
CAJAMAR   C/ L’Església  2 
 
Compte: IBAN ES37 3058 2153 1627 2000 2402

 
Indicar el nom de la persona que fa l’ingrés i l’excursió on va destinat.
 

 
 
 

Labastida) 

Suplement habitació individual  

des de València a Àlaba i sempre a la nostra disposició per 
a totes les rutes · Hotel 2** amb règim de mitja pensió · Aigua i vi dels sopars · 
Assegurança de viatge i cancel·lació · Excursions guiades · Visita guiada

Visita guiada i cata de vins al celler Marques de Riscal 
guiada a la ciutat de Vitòria-Gasteiz.  

h. des del C/Els Jocs de Vinalesa del 9 d’abril.   

El total de places està limitat a 50 persones. Els socis tindran preferència 

 
5 euros abans del 

25 euros fins 

Persona de contacte (Maite Telf.  

de març suposarà el 25% de la reserva. Del 27 de març al 
3 d’abril el 50 %. Del 4 d’abril al 10 d’abril el 75% i del 11 d’abril al 1

La persona que s’inscriga no constarà que està inscrit fins que haja 
abonat el primer pagament. 

CAJAMAR   C/ L’Església  2 – 46114 Vinalesa   

IBAN ES37 3058 2153 1627 2000 2402 

Indicar el nom de la persona que fa l’ingrés i l’excursió on va destinat.

la nostra disposició per 
Aigua i vi dels sopars · 

Visita guiada a la 
Visita guiada i cata de vins al celler Marques de Riscal · 

persones. Els socis tindran preferència 

de març suposarà el 25% de la reserva. Del 27 de març al 
d’abril al 18 d’abril el 

La persona que s’inscriga no constarà que està inscrit fins que haja 

Indicar el nom de la persona que fa l’ingrés i l’excursió on va destinat. 



 

 

PROGRAMA 
 
Dijous 9: València - Labastida
 
7:00 Eixida en bus de Vinalesa.
9:00 Parada per esmorzar
13:30 Parada per a dinar. 
15:00 Visita lliure de Laguardia 
pobles més bonics d’Espanya.
17:00 Arribada a Labastida
d’habitacions i sopar. 
20:30 Sopar. 
 
L’esmorzar i el dinar seran en ruta.
 
 
 
Divendres 10:  Parc Natural d’Urkiola
 
8:00 Desdejuni. 
10:00 Excursió pel Parc Natural 
d’Urkiola. 
14:00 Dinar lliure a Vitoria 
16:00 Visita guiada al casc medieval de 
Vitoria-Gasteiz. 
21:00 Sopar a l’hotel. 
 
 
 
1ª EXCURSIÓ: Parc Natural d’Urkiola
 
Longitud: 10 quilòmetres. 
Duració: 3 h  aproximadament.
Dificultat: Mitjana. 
Desnivell: positiu 400m. / negatiu 
 

Labastida  

Eixida en bus de Vinalesa. 
per esmorzar.  

 
Laguardia un dels 

pobles més bonics d’Espanya.  
Labastida, distribució 

L’esmorzar i el dinar seran en ruta. 

Parc Natural d’Urkiola 

Parc Natural 

Vitoria – Gasteiz.  
guiada al casc medieval de 

Parc Natural d’Urkiola 

 
Duració: 3 h  aproximadament. 

0m. / negatiu 400 m 



 

 

 
Dissabte 11:  Parc Natural de Valderejo
 
8:00 Desdejuni. 
10:00 Excursió entre els pobles de Lalastra i Herrán
Natural de Valderejo. 
14:30 Dinar lliure a Labastida
17:30 Visita guiada pel Celler Marqués de 
Riscal on farem un tast de vins d’aquest 
fantàstic celler de la Rioja Alavesa
de Frank Gehry.   
21:00 Sopar. 
 
 
 
 
 
2ª EXCURSIÓ: Parc Natural
 
Longitud: 8 quilòmetres. 
Duració: 3 h  aproximadament.
Dificultat: Baixa. 
Desnivell: acumulat positiu 
 

                                       
 
 
 
 

Parc Natural de Valderejo  

entre els pobles de Lalastra i Herrán pel congost del riu Purón

Labastida. 
Celler Marqués de 

on farem un tast de vins d’aquest 
Rioja Alavesa, obra 

Parc Natural de Valderejo 

h  aproximadament. 

Desnivell: acumulat positiu 50 m. / negatiu 350 m 

pel congost del riu Purón al Parc 



 

 

 
Diumenge 12:  Salt del Nervión
 
8:00 Desdejuni. 
10:00 Excursió pel Monument Natural Monte Santiago
Salt del Nervión, la caiguda d’aigua més gran d’Espa
14:00 Dinar en ruta. 
16:00 Visita guiada de la Vall Salada d’Añana
21:00 Sopar a l’hotel. 
 
 
3ª EXCURSIÓ: Salt del Nervión
 
Longitud: 12 quilòmetres. 
Duració: 4 h  aproximadament.
Dificultat: Baixa. 
Desnivell: acumulat positiu 
200 m 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Salt del Nervión  

Monument Natural Monte Santiago per gaudir de l’espectacular 
guda d’aigua més gran d’Espanya amb uns 220 metres. 

la Vall Salada d’Añana. 

Salt del Nervión 

 
h  aproximadament. 

Desnivell: acumulat positiu 200 m. / negatiu 

per gaudir de l’espectacular 
amb uns 220 metres.   



 

 

Dilluns 13: Serra de Toloño
 
7:30 Desdejuni. 
8:30 Carregar maletes al bus.
9:00 Excursió per la Serra de Toloño
14:00 Dinar al xicotet poble emmurallat de 
Peñacerrada. 
15:00 Eixida cap a València
21:00 Arribada a València.
 
 
4ª EXCURSIÓ: Serra de Toloño
 
Longitud: 14 quilòmetres. 
Duració: 5 h  aproximadament.
Dificultat: Mitjana. 
Desnivell: acumulat positiu 
 

 
 
NOTA:  El programa inicial pot patir alguna variació a criteri del 
depenent de la previsió meteorològica o qualsevol altre motiu no previst.   

Serra de Toloño 

Carregar maletes al bus. 
r la Serra de Toloño. 

Dinar al xicotet poble emmurallat de 

Eixida cap a València.  
. 

Serra de Toloño 

 
aproximadament. 

Desnivell: acumulat positiu 500 m. / negatiu 650 m. 

El programa inicial pot patir alguna variació a criteri del g
depenent de la previsió meteorològica o qualsevol altre motiu no previst.   

guia, 
depenent de la previsió meteorològica o qualsevol altre motiu no previst.    


