
                  PATRIMONI I TRADICIÓ 

                     BODEGUES MODERNISTES I CONTEMPORÀNIES  

                          RUTA ENOGASTRONÒMICA I CULTURAL   

 DIA: 28 abril 2018              LLOC: Plaça Universitat, Barcelona (Porta Paraninf Universitat)                HORA: 07h00 

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita guiada del Monestir de Yuso (UNESCO) a San Millán 

de la Cogolla · Ruta dels Vins de La Rioja · Visita exterior de 

les Bodegues modernistes de López Heredia de Viña 

Tondonia a Haro amb Degustació de Vi a la boutique-

terrassa · Visita de Laguardia amb entrada a l’Església de 

Santa Maria de los Reyes · Visita  i Degustació de Vi a un 

“Calado” de Laguardia · Visita exterior de les Bodegues 

Ysios de Laguardia · Visita exterior de les Bodegues 

Marqués de Riscal a Elciego · Visita de Santo Domingo de 

la Calzada amb entrada a la Catedral · Visita guiada i 

Degustació de Vi a la Bodega de Miguel Merino de Briones  

· Visita guiada i Degustació de Vi a la Bodega-Museu de la 

Cultura del Vi Dinastía Vivanco de Briones · Visita de 

Logroño amb guia local · Visita guiada i Degustació de Vi a 

les Bodegues Juan Alcorta de Logroño 

LA RIOJA  
    ARQUITECTURA I VINS  

Del 28 d’abril a l’01 de maig 2018 (Pont de Maig) 

TE DE TERTÚLIA 
 

Acompanyats per l’historiadora de l’art, M. Mercè Riera 

28/04  Barcelona - San Millán de la Cogolla - Logroño   

29/04  Logroño, l’arquitectura del vi i Laguardia  

30/04  Logroño, Sto. Domingo de la Calzada i la cultura del vi a Briones 

01/05  Logroño, història i vinyes - Barcelona  

EL PREU INCLOU: 

Trasllats amb modern autopullman privat  

Assegurança d’Assistència en Viatge   

Hotel GRAN VIA 4**** a Logroño (o similar)  

Règim d’Allotjament i Esmorzar a l’hotel  

4 Dinars en restaurants amb begudes incloses (Vi i Aigua) 

Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

Grup mínim 20 participants  

Acompanyament, assessorament pedagògic i xerrades durant   

   el viatge a càrrec de la professora M. Mercè Riera. 

EL PREU NO INCLOU: 

Tot tipus d’Extres 

Tot allò No Indicat 

Sopars  

Assegurança opcional de Cancel·lació (*) 

   (*) a contractar amb la primera paga i senyal.  

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

Les terres de La Rioja estan plenes d’història a través dels seus monestirs. Molts d’ells han conservat els seus edifics i l’activitat de 
les seves comunitats religioses a través dels segles i ara són centres atractius per a un turisme cultural, religiós i artístic que 
converteix la Ruta dels Monestirs en una de les destinacions més consolidades del turisme a La Rioja. Per altra banda, el Vi ha donat 
nom a aquesta regió i constitueix la base de la seva riquesa, així com un referent de la seva cultura que s’obre als visitants a través de 
bodegues i museus temàtics. 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 

895 € 
 

SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:  155 € 
Assegurança opcional de Cancel·lació (*):  15 € 

Disseny cultural 
www.tedetertulia.com - tedetertulia@gmail.com   

Tel. 93 757 81 01 



LA RIOJA 
ARQUITECTURA I VINS 

Del 28 d’abril a l’01 de maig 2018 (Pont de Maig) 

TE DE TERTÚLIA 

28/04  BARCELONA - SAN MILLÁN DE LA COGOLLA - LOGROÑO  

Sortida amb autocar des del nostre punt d’origen direcció a La Rioja. Breu parada en el trajecte per esmorzar per lliure 
(No Inclòs). Continuació de la ruta travessant la Comunitat d’Aragó i el desert dels Monegros. Deixarem enrere Aragó, 
travessarem la Comunitat de Navarra i ens endinsarem a la Rioja fins arribar a San Millán de la Cogolla. Al migdia, dinar en un 
restaurant local. A la tarda, visitarem el Monestir de Yuso, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1997, erigit el 
1053 sota les ordres del rei Garcia Sanchez III de Navarra. La història de la seva fundació va lligada a la llegenda de San Millán, 
eremita del segle VI. El monestir, reconstruït durant el segle XVI, és un clar exemple de l’estil herrerià on hi destaquen la seva 
magnífica portalada barroca, el Saló dels Reis i el claustre, sense oblidar el Saló de la Llengua, on el poeta Gonzalo de Berceo 
va escriure els primers fragments en llengua castellana a la Península Ibèrica durant el segle XIII. Acabades les visites, sortida 
cap al nostre hotel a Logroño. Allotjament.  
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

29/04  LOGROÑO, L’ARQUITECTURA DEL VI I LAGUARDIA   

Esmorzar a l’hotel. Avui realitzarem l’anomenada “Ruta dels Vins” de La Rioja, compartint aquesta activitat gastronòmica 
amb un ric patrimoni contemporani que ofereix aquesta bonica regió. Durem a terme un recorregut pels “guardaviñas”, 
singulars construccions sorgides a finals del segle XIX de forma esfèrica amb una falsa cúpula, utilitzats com a punts de 
vigilància i refugi dels pagesos. Les més conegudes es troben als municipis d’Ábalos, Briones, San Asensio i San Vicente de la 
Sonsierra. Tot seguit sortirem cap a Haro per a visitar l’exterior de les Bodegues modernistes López Heredia de Viña Tondonia, 
fundades el 1877 per la família Lopez Heredia. Podrem admirar la seva novedosa i avantguardista estructura arquitectònica, 
obra de l’arquitecta iraquiana Zaha Hadid, en forma de pavelló i que cobreix una part important de la bodega. Acabarem la 
visita amb una degustació de vins de Viña Tondonia a la seva botique-terrassa. Continuarem la ruta fins arribar a la ciutat 
alavesa de Laguardia i dinar en un restaurant local, on podrem veure un dels típics “calados” que configuren gran part del 
subsòl de la ciutat amb una degustació de vi inclosa. A la tarda, visitarem aquesta important vila històrica, totalment 
emmurallada i amb un extens i excepcional patrimoni arquitectònic, remarcant l’Església de Sta. María de los Reyes, amb un 
magnífic pòrtic policromat. En aquest mateix emplaçament podrem visitar l’exterior de l’edifici de les Bodegues Ysios (Grup 
Domecq), obra de l’arquitecte Santiago Calatrava, construcció innovadora que s’integra plenament en el paisatge i en el 
patrimoni local. A continuació, sortida cap a la localitat d’Elciego per finalitzar la jornada tot visitant l’exterior de l’hotel-
restaurant de les Bodegues Marquès de Riscal, dissenyat per l’arquitecte Frank O. Gehry, seguint les mateixes línies 
magistrals dels museus Guggenheim. Acabades les visites, tornada a l’hotel i allotjament.  

 
30/04  LOGROÑO, SANTO DOMINGO DE LA CALZADA I LA CULTURA DEL VI A BRIONES  

Esmorzar a l’hotel. Avui començarem la jornada tot visitant Santo Domingo de la Calzada, una de les localitats riojanes 
més profundament marcades pel Camí de Sant Jaume. El seu entremat de carrers medievals, declarat Conjunt d’Interès 
Històric-Nacional, alberga un valuós patrimoni del qual destaquen les seves muralles, la Catedral i el seu antic hospital de 
pelegrins. Coneixerem la seva fastuosa Catedral, erigida durant el segle XII amb l’objectiu de custodiar les relíquies de Sant 
Domingo de la Calzada. Hi destaquen el seu absis romànic, la torre barroca, la portalada del Sant i tota la ornamentació 
plateresca del seu interior. Al migdia, dinar en un restaurant de la zona. A la tarda, descobrirem el petit i pintoresc poble de 
Briones, antiga ciutat-fortalesa, una de les més boniques localitats de La Rioja, on el temps sembla haver-se aturat en època 
medieval, ressaltant un conjunt històric i monumental espectacular. Tot seguit, tindrà lloc la visita a la Bodega i Museu de la 
Cultura del Vi Dinastía Vivanco, que ens convidarà a un passeig per la història i la cultura del vi a la Rioja. Aquesta bodega
-museu fou una iniciativa privada de la família Vivanco, a través de 4 generacions dedicades exclusivament al món del vi. Amb 
aquest modern espai de 9.000 metres quadrats han aconseguit una magnífica exposició que integra temàticament diverses 
col·leccions de la història del vi i  del seu entorn. Finalitzarem la visita amb una degustació de vins de propietat. A continuació, 
visitarem la Bodega Miguel de Merino, petita bodega familiar situada a Briones mateix, que elabora vins d’autor. Amb una 
gran obsessió sobre la qualitat de la seva matèria prima, utilitza petites i velles vinyes que generen el raïm amb la fruita, 
intensitat i estructura necessàries per a convertir-se en grans vins, a través de mètodes tradicionals i respectuosos amb el medi 
ambient. Acabarem la visita amb un degustació de vins de la casa. Tornada a l’hotel i allotjament.  

 
01/05  LOGROÑO, HISTÒRIA I VINYES - BARCELONA   

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí descobrirem la capital de la Rioja, Logroño, punt neuràlgic del Camí de Sant Jaume, amb 
un interessant patrimoni històric, presidit per la seva Concatedral, anomenada la “Redonda”, erigida al segle XV sobre una 
antiga església romànica. També hi ressalta un centre històric molt pintoresc i diversos palauets d’interès, com el d’Espartero, 
el Pont de Pedra, el singular carrer de Rúa Vieja i l´Església de San Bartolomé. Clourem la visita a les Bodegues Juan Alcorta, 
propietat de Domecq, situades a les rodalies de la ciutat en un edifici modern, i que s’han especialitzat en la producció de vins 
de Criança, Reserva i Gran Reserva de gran qualitat. Acabarem la visita amb una degustació de vins de propietat i tot seguit 
durem a terme el dinar de comiat en un restaurant dels voltants. A la tarda, inici del trajecte de tornada cap a Barcelona i 
arribada al nostre punt d’origen. Final del viatge i dels nostres serveis, tot desitjant que hagin gaudit d’aquesta ruta per La 
Rioja.  

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  
www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

* L’ORDRE DE LES VISITES ÉS SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIÓ EN FUNCIÓ DE LA DISPONIBILITAT I PER 

MOTIUS LOGÍSTICS, RESPECTANT EN TOT CAS EL CONTINGUT ÍNTEGRE DEL VIATGE.  



LA RIOJA 

Arquitectura i Vins 

 
 

 

 

 

 

 

CONDICIONS DE RESERVA 
 

RESERVES: 

- Les inscripcions s’hauran d’efectuar directament a l’agència.  
 

NOTES ADDICIONALS: 

- Les reserves es faran respectant l’ordre de pagament i en les dates indicades. 

- Els clients de Te de Tertúlia tenen preferència de reserva. 

- El nombre d’habitacions individuals és molt limitat.  

- Viatge amb un aforament limitat a 30 places.  

- Grup mínim 20 participants.  

- En aquest viatge es requereix DNI original i vigent.  

- L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la paga i senyal (+ 15 €).  
 
INSCRIPCIONS:  

- La reserva de plaça no quedarà confirmada fins a rebre l’ingrés de la paga i senyal.  

- Preguem contactar amb l’agència un cop efectuat el pagament per a confirmar la plaça al telèfon 93 496 14 67 
o a l’email: info@kulturalia.es . 

 

PAGA I SENYAL:  

- Caldrà abonar un import  de 295€  per persona abans del 16 de febrer del 2018.   

 

PAGAMENT FINAL:  

- La resta del pagament final serà abans del 05 d´abril del 2017.   
 

DADES BANCÀRIES (Kulturalia Viatges):  
 

La Caixa:  ES10 2100 3208 5822 0035 6748    
 

     * Cal indicar NOM + COGNOM + “LA RIOJA” 

 
 
POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS: 
 
Paga i senyal No Reemborsable.  
50% de despeses de cancel.lació entre 30 i 16 dies abans de la data del viatge. 
75% de despeses de cancel.lació entre 15 i 8 dies abans del viatge. 
100% de despeses de cancel.lació entre 7 dies i la data del viatge. 

 

Del 28 d´abril a l´01 de maig 2018 

  

    TE DE TERTÚLIA 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67 

www.kulturalia.es     info@kulturalia.es 


