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CENOVÉ ROZPĚTÍ: 100 – 120 EUR / dvoulůžkový pokoj 
 

NH LOGROÑO HERENCIA RIOJA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NH Logroño Herencia Rioja je umístěn v srdci města Logroño, hlavním městě oblasti Rioja. 
Fontána Fountain, ulice Laurel a staré město jsou vzdáleny 5 minut chůze. 
NH Logroño Herencia Rioja nabízí velké pokoje s bezplatným připojením WiFi, satelitní TV, 
klimatizací a bohatým menu. Je zde také restaurace, ve které jsou podávána tradiční jídla oblasti 
Rioja. Ráno podávají zdravé snídaně NH Antiox. 
 
Vzdálenost od paddocku: 27 minut / 32,8 km  Kapacit a: 113 
_______________________________________________________________ 

 
HOTEL HUSA GRAN VÍA LOGROÑO  

 

  
 
 

Hotel Gran Vía je umístěn na hlavní ulici města Logroño v oblasti Rioja, produkující víno. Je 
vzdálen 5 minut chůze od starého města a proslulé (slavné, pověstné) ulice Laurel. 
Hotelové elegantní (vkusné) pokoje klasického stylu mají klimatizaci a vytápění. Každý pokoj je 
vybaven bezplatným připojením WiFi, malým barem, televizí a vlastní koupelnou. 
Hotel nabízí rozmanité snídaně bufetového stylu, stejně jako jídelnu, kde se podávají během dne 
lehká jídla a nápoje. Údržba pokojů je také k dispozici. 
 
Vzdálenost od paddocku: 25 minut / 32,6 km  Kapacit a: 80 
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HOTEL CALLE MAYOR 
 

  
 
Umístěn v bývalém panském domě ze 16. století v historickém centru města Logroño, toto 
provedení nabízí elegantní (vkusné) ubytování s bezplatným připojením WiFi, Park del Ebro je 
vzdálen 2 minuty chůze. 
Klimatizované pokoje hotelu Calle Mayor mají charakteristické parketové podlahy a moderní 
nábytek. Každý pokoj má malý bar, satelitní TV s plochou obrazovkou a vlastní koupelnu s vanou 
nebo sprchou. Některé pokoje mají balkón. 
Snídaně jsou bufetového typu. Hotel je méně než 5 minut chůze od ulic Calle San Juan a Calle del 
Laurel. Zde najdete mnoho restaurací a typických barů. 
 
Vzdálenost od paddocku: 25 minut / 30,5 km  Kapacit a: 23 
 
 
AC HOTE L LA RIOJA BY MARRIOTT 
 

  
 
AC Hotel La Rioja by Marriott je jednou z nejlepších voleb pro ubytování v této dobře známé 
oblasti severního Španělska. Ideální pro strávení několika dní s požitkem z pověstných vín 
s označením „původní“. Náš hotel ve městě Logrono je umístěn v blízkosti univerzitního centra, 
konferenčního paláce Rioja Forum.a pět minut jízdy autem od centra města. Náš hotel Rioja nabízí 
širokou rozmanitost služeb, jako je fitness centrum nebo turecké lázně, všechny z nich lichotivé pro 
naše hosty nebo bezplatné připojení WiFi ve společných prostorech. To také charakterizuje 
restauraci “La Ribera” s menu tradiční kuchyně ve skvělém prostředí. 
 
Vzdálenost od paddocku: 25 minut / 30,8 km  Kapacit a: 75 
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SERCOTEL PORTALES  
 

  
 
Zasazen do historického centra města Logroño, tento elegantní hotel leží v srdci věhlasné oblasti 
pro testování vína. 
Hotel Sercotel Portales je umístěn ve středověkém centru tohoto oblastního hlavního města. Jeho 
umístění na ulici Calle Portales znamená, že je přímo na starověké poutní trase Camino de Santiago. 
V kontrastu s tímto historickým okolním prostředím jsou uvnitř hotelu moderní služby, které 
zahrnují bezplatné připojení WiFi po celé budově a restauraci pro snídaně. 
Zkušený personál hotelu Portales Vám může poskytnout informace a pomoci Vám rezervovat 
návštěvy do místních vinohradů, vinných sklípků nebo do kurzů degustace vína. 
 
Vzdálenost od paddocku: 26 minut / 30,8 km  Kapacit a: 60 
________________________________________________________________________________ 
 

CENOVÉ ROZPĚTÍ: 80 – 100 EUR / dvoulůžkový pokoj 
 
HOTEL TXIMISTA 
 

  
 
Moderní a útulný hotel, který byl renovován ze starého mlýnu z 19. století a je umístěn na břehu řeky Ega. 
Tento vkusný hotel má moderní vzhled a je 100% soběstačný, se solárními panely a 
hydroelektrickými generátory, které vyrábějí všechnu energii, která se spotřebuje. 
Hotel Tximista charakterizuje příjemně zařízená terasa, přehlížející zahrady. Místní aktivity 
zahrnují pěší turistiku, rybaření a návštěvy místních vinohradů. 
Zahrnuje restauraci, pokoje a služby prádelny a všude bezplatné připojení WiFi. Bezplatné 
parkování. 
 
Vzdálenost od paddocku: 23 minut / 28,1 km  Kapacit a: 53 
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NH LOGROÑO 
 

  
 
Položen v klidné lokalitě uvnitř parku San Miguel, je tento moderní hotel umístěn blízko centra 
města Logroño. Hotel má tělocvičnu a bezplatné připojení WiFi. 
Pokoje v hotelu NH Logroño se vyznačují nádhernými pohledy do parku. Všechny pokoje mají 
klimatizaci, vytápění a satelitní TV. Pokoje mají vlastní koupelnu. 
Snídaně se podává bufetovým způsobem včetně čerstvého ovoce, moučníků a studených mas. NH 
Logroño má také bar a personál rád doporučuje restaurace. 
Hosté mají za příplatek přístup do lázeňského střediska, vzdáleného 100 m od hotelu. Tam najdou 
tělocvičnu, krytý bazén, lázně, turecké koupele a saunu. 
Historické centrum města Logroño je vzdáleno 2 km a najdete tam takové zajímavosti, jako je 
katedrála  La Redonda a hradba (zeď) Revellín. 
 
Vzdálenost od paddocku: 24 minut / 32,4 km  Kapacit a: 150 
________________________________________________________________________________ 
 
HOTEL CONDES DE HARO 
 

  
 
Tento moderní hotel je umístěn na pěší zóně (ulice pro pěší) v srdci města Logroño, obklopené 
hlavními nákupními ulicemi města a proslulými tradičními bary. 
Hotel Condes de Haro  leží mezi ulicí Gran Via a náměstím Plaza Murrieta v centru hlavního města 
oblasti Riojan. Poskytuje proto velký prostor pro prozkoumání tohoto historického města a světově 
proslulé vinařské oblasti. 
Užívejte si dobrý noční spánek ve Vaší pohodlné (příjemné) a fungující ložnici. Potom můžete 
zahájit každý den chutnou  snídaní, podávanou v hotelové kavárně. 
 
Vzdálenost od paddocku: 25 minut / 30,5 km  Kapacit a: 23 
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CENOVÉ ROZPĚTÍ: 60 – 80 EUR / dvoulůžkový pokoj 
 
HOTEL RURAL LATORRIEN DE ANE  
 

  
 
Toto půvabné venkovské sídlo je situováno v městečku Mués v oblasti Navarra, 25 minut jízdy 
z města Logroño. Nabízí kouzelné, rustikální (vesnické) pokoje s televizními přístroji s plochou 
obrazovkou. Bezplatné připojení WiFi je zajištěno. 
Latorrién de Ane poskytuje bezplatnou taxislužbu pro poutníky mezi Los Arcos a Mues. 
Klimatizované pokoje v hotelu Latorrien de Ane jsou charakterizovány vkusnou, rustikální  
výzdobou se dřevěnými podlahami a kamennými stěnami. Každý je vybaven televizním přístrojem 
s plochou obrazovkou a vlastní koupelnou s vysoušečem vlasů, pantoflemi a županem. 
 
Vzdálenost od paddocku: 14 minut / 10,5 km  Kapacit a: 18 
________________________________________________________________________________ 
 
HOTEL LOS BRACOS  
 

  
 
Situován v centru města Logroño, jenom 20 metrů od proslulé ulice Calle Laurel a 400 metrů od 
katedrály, nabízí hotel los Bracos moderní, klimatizované pokoje s bezplatným připojením WiFi. 
Pokoje mají vybavení klasického stylu včetně televizního přístroje, trezoru a minibaru. Vlastní 
koupelna je vybavena vanou, sprchou a vysoušečem vlasů. 
Denně je k dispozici snídaně bufetového stylu. Hotel se také vyznačuje snack barem a jeho 
restaurace podává jídla kuchyně oblasti Riojan s orientální příchutí. 
 
Vzdálenost od paddocku: 27 minut / 32,2 km  Kapacit a: 110 
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CATALONIA LAS CAÑAS  
 

  
 
Catalonia Las Cañas je položen uvnitř nákupního centra, nabízejícího rozmanité obchody, stejně 
jako kino a bowlingovou dráhu, umístěn 10 minut jízdy od centra města Logroño a městského 
konferenčního centra. 
Klimatizované pokoje v hotelu mají centrální vytápění, stejně jako bezplatné připojení WiFi, trezor 
a satelitní televizi. 
Restaurace Los Fogones de Kasildo podává snídaně bufetového stylu a mezinárodní kuchyni. Las 
Cañas nabízí malé fitness centrum a má obchodní centrum a vybavení pro konference. K dispozici 
je bezplatné parkování v místě. 
 
Vzdálenost od paddocku: 19 minut / 25,7 km  Kapacit a: 156 
________________________________________________________________________ 
 
APARTAMENTOS GEBALA  
 

  
 
4 apartmány pro ubytování od 1 do 6 osob. Kompletní koupelna s vanou, bidetem a vysoušečem 
vlasů. Obývací pokoj s pohovkovou postelí a/nebo oddělenou postelí a televizor 32” LED. 
Samostatné a regulovatelné sálavé vytápění. Bezplatná zóna WiFi. 
Dokonale (kompletně) vybavená kuchyně (trouba, mikrovlnná trouba, chladnička s mrazničkou, 
sklokeramický sporák, pračka, kuchyňské nádobí, prostor pro sušení oblečení, toaster, žehlička, 
kávovar, atd.). 
V každém apartmánu jsou dva balkóny. 
 
Vzdálenost od paddocku: 22 minut / 24,1 km  Kapacit a: 30 
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HOSTAL RURAL IOAR  
 

  
 
Hostel Rural Ioar je umístěn v Sorlada, 25 km od města Logroño. Je tam herna a hosté mohou 
využívat restauraci a bar, které jsou v místě. Vitoria-Gasteiz je 45 km od nemovitosti. 
 Je tam místo k posezení a/nebo v některých blocích jídelna. V některých blocích je také kuchyně, 
vybavená troubou, mikrovlnou troubou a toasterem. Jsou poskytovány ručníky a ložní prádlo. 
Hostel Rural Ioar má také k dispozici zařízení pro pečení na rožni. 
K dispozici je pronájem jízdních kol a oblast je oblíbená pro jízdu na kole. Olite je 49 km 
od hostelu Rural Ioar. Nejbližší letiště je letiště Pamplona, 50 km od nemovitosti. 
 
Vzdálenost od paddocku: 19 minut / 14,2 km  Kapacit a: 12 
________________________________________________________________________________ 
 
PALACIO DE PUJADAS  
 

  
 
Umístěno na silnici Santiago Pilgrimage Route, Palacio de Pujadas je přestavěná budova ze 16. 
století v centru města Viana v oblasti Navarra Navarra. Nabízí pokoje s bezplatným připojením 
WiFi a s televizorem s plochou obrazovkou. 
Hotelová restaurace se specializuje na grilované pokrmy a ryby a má tradiční vinný sklep 
s místními víny. Je zde také bar, kde můžete dostat něco k zakousnutí nebo nějaký nápoj. 
Personál v recepci hotelu Palacio de Pujadas s 24-hodinovým provozem může navrhnout věci, které 
je možné dělat v okolí hotelu, včetně tras pro procházky. Logroño je vzdáleno 9 km od hotelu a 
Pamplona je vzdálena 89 km. 
 
Vzdálenost od paddocku: 22 minut / 28,3 km  Kapacit a: 46 
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HOTEL ZENIT 
 

  
 
Tento moderní, 3-hvězdičkový hotel je situován v okrajové části města Logroño, hlavního města 
proslulé vinařské oblasti Rioja. 
Pohodlné (příjemné) a prostorné hostinské pokoje jsou vybaveny chladícím dřevěným podlahovým 
materiálem. Ve všech pokojích je k dispozici bezplatné internetové připojení WiFi. Další výhodou 
je bezplatné parkování v místě. Obchodní vybavenost zahrnuje zasedací místnosti s dostatečným 
přirozeným osvětlením. 
Restaurace Malvasía podává každé ráno bufetové snídaně. V době oběda a večer si můžete vybrat 
z palety 60 různých jídel z okolní oblasti, všech vyrobených z nejčerstvějších surovin místní produkce. 
 
Vzdálenost od paddocku: 20 minut / 27,2 km  Kapacit a: 56 
________________________________________________________________________________ 
 
HOTEL LAS GAUNAS  
 

  
 
Tento hotel je umístěn 700 metrů od centra města Logroño a 450 metrů od fotbalového stadionu Las 
Gaunas Football Stadium. Je charakterizován hezkými klimatizovanými pokoji se satelitní televizí. 
Ve městě Logroño můžete prozkoumat kouzelné úzké uličky a náměstí tohoto historického města a 
ochutnat některá ze znamenitých regionálních jídel. 
V místě je restaurace, ve které můžete stolovat stylově bez toho, že byste museli opustit hotel. 
V místě je bar a centrum města Logroño nabízí paletu velkých restaurací „pinchos“, zejména 
(hlavně) na ulici Laurel Street. 
Las Gaunas je také ideální pro ty návštěvníky, kteří navštíví město za účelem obchodu – vybaven 
přístupem k internetovému připojení WiFi. 
 
Vzdálenost od paddocku: 21 minut / 30,4 km  Kapacit a: 88 
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HOTEL SAN ANDRES  
 

  
 
Postaven na poutní cestě Camino de Santiago, na francouzské trase, nabízí venkovský hostel San 
Andrés bezplatný přístup do venkovního bazénu, léčivých lázní a střediska zdravého životního stylu 
(wellness). Je zajištěno bezplatné připojení k WiFi. 
Ukryté v budově se stěnami z kamenů, jsou všechny pokoje vybaveny televizorem s plochou 
obrazovkou a vlastní koupelnou s bezplatnými toaletními potřebami a vysoušečem vlasů. Všechny 
mají balkóny s pohledem na hory. 
Ve venkovském hostelu San Andrés najdete restauraci a v okolních ulicích najdete malý výběr 
obchodů. 
Další služby, nabízené v hotelu, zahrnují zařízení pro shromáždění, společenský salonek a hernu. 
K dispozici je pro hosty také pračka a sušička prádla. Na pozemku je k dispozici bezplatné 
soukromé parkoviště. Nejbližší letištěm je letiště ve městě Pamplona, vzdálené 46 minut jízdy. 
 
Vzdálenost od paddocku: 15 minut / 12,1 km  Kapacit a: 28 
________________________________________________________________________________ 
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CENOVÉ ROZPĚTÍ: 40 – 60 EUR / dvoulůžkový pokoj 
 
HOTEL ASADOR EL CASTILLO  
 

  
 
Hotel byl otevřen v srpnu roku 2002 a je umístěn v borovém lese na okraji městečka Larraga. 
Mimo jiný komfort je v hotelu vyhřívaný krytý bazén, bezplatné připojení WiFi ve všech prostorech 
hotelu a výtah, který dělá budovu zcela dostupnou (přístupnou). 
Personál může poskytnout informace o místních atrakcích a aktivitách v blízkém okolí. Hotel je 
umístěn velmi blízko některých hlavních turistických atrakcí oblasti Navarra, jako jsou středověká 
města, historické památky, vinařské závody a vinné cesty nebo privilegované krajiny. 
 
Vzdálenost od paddocku: 31 minut / 40,4 km  Kapacit a: 25 
________________________________________________________________________________ 
 
LA CASA DEL REBOTE  
 

  
 
Umístěn v centru obce Acedo, připojený k domu Parish House a blízko u Palacio de 
Acedo, La Casa Del Rebote, je vytápěný dům charakterizován soukromými studii (garsoniérami) 
s vlastními koupelnami. 
Každé studio (garsoniéra) má kuchyňku se sporákem, mikrovlnou troubou, chladničkou a 
kávovarem. 
Vlastní koupelna nabízí sprchu, vysoušeč vlasů. 
 Přírodní rezervace Izki s golfovým hřištěm Uturi je od hotelu vzdáleno 40 minut jízdy. 
Letiště Logroño-Agoncillo je vzdáleno 24 km. Pamplona je vzdálena 45 minut jízdy od La 
Casa Del Rebote a do města Vitoria můžete jet kolem 55 minut. 
 
Vzdálenost od paddocku: 19 minut / 18,1 km  Kapacit a: 8 
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PENSIÓN LOS ARCOS  
 

  
 
Pokoje mají televizor s plochou obrazovkou. U některých pokojů je balkón nebo terasa. Všechny 
pokoje mají vlastní koupelnu. Pro vaše pohodlí najdete bezplatné toaletní potřeby a vysoušeč vlasů. 
V hotelu je společenský salonek. 
Město Logroño je vzdáleno 24,1 km od penzionu los Arcos, a město Olite je od penzionu vzdáleno 
45,1 km.  Nejbližší letiště je letiště Pamplona, vzdálené 49,9 km od penzionu los Arcos. 
 
Vzdálenost od paddocku: 11 minut / 3,5 km  Kapacita : 26 
________________________________________________________________________________ 
 

VENKOVSKÁ SÍDLA  
 
PENSIÓN ARRONIZ 
 

  
 
Penzion Arroniz je situován v historickém centru městečka Arróniz. Penzion nabízí klimatizované 
pokoje buď s vlastní nebo společnou koupelnou. 
Hlavní pokoje v penzionu Arroniz mají vytápění a některé z nich mají televizor s plochou 
obrazovkou. Ručníky a ložní prádlo jsou zajištěny. Pokoje s vlastní koupelnou mají bezplatné 
připojení WiFi. 
Mnoho barů, restaurací a obchodů je možné najít v rámci pětiminutových vycházek. 200 metrů od 
penzionu najdete veřejné sportovní centrum s plaveckým bazénem. 
Závodní trať Los Arcos je vzdálena od penzionu 10 km. Arróniz nabízí snadný příjezd k dálnici A-12. 
Do měst Pamplona a Logroño je možno dojet během 30 minut. 
 
Vzdálenost od paddocku: 19 minut / 18,1 km  Kapacit a: 8 
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CASA EL OLIVO DE SANSOL  
 

  
 
Vítejte. Získali jste dobrý odpočinek v útulné atmosféře s přátelskými službami. V každém z našich 
pokojů se můžete cítit jako doma a užívat si chutnou snídani. Jestli chcete konverzaci, můžeme si 
popovídat v angličtině nebo ve španělštině, ale jestli dáváte přednost klid (ticho), jsme také velice 
ohleduplní. A navíc WiFi je otevřeno podělit se s každým v tomto domě. Oh, a pamatujte si, že 
v zahradě je olivovník. 
 
Vzdálenost od paddocku: 13 minut / 11,3 km  Kapacit a: 12 
________________________________________________________________________________ 
 
CASA MORENO  
 

  
 
Dům je postaven na předměstí obce Zábal, klidné vsi se 60 obyvateli, obklopené obilnými poli, 
chřestem a ovocem, je to ideální pro vypojení od kokrhání a stresu z měst. 
Je zde nádherný výhled na Loquiz, Urbasa a Andía. 
Je to stavba nové budovy, využívající výhodu starého slaměného podkroví a dodržující ochranu 
životního prostředí. V říjnu 2008 získala přestavba domu první cenu v soutěži ve výzdobě obcí 
kraje Estella. 
 
Vzdálenost od paddocku: 32 minut / 34,2 km  Kapacit a: 10 
________________________________________________________________________________ 
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CASA RURAL ARANTZAENEA  
 

  
 
Arantzaenea je nový venkovský dům, inspirovaný typickou venkovskou architekturou. Má hezké 
pokoje, z nichž máte nádherné pohledy do okolí. Najdete zde klidný a pokojný prostor pro 
odpočinek a užívání Vaší dovolené. 
Dům je dobře umístěn v jižní oblasti kraje Navarra. je to perfektní poloha pro mnohé denní výlety 
do hlavních měst, jako jsou Pamplona, Logroño,Vitoria, San Sebastian nebo pro mnohé jiné 
exkurze kolem. 
 
Vzdálenost od paddocku: 15 minut / 15,5 km  Kapacit a: 8 
 
 
 
Důležitá poznámka p řekladatele:  
 
Obrázky, které najdete v anglické verzi v dolní pol ovin ě strany 7, nejsou 
zkopírovány do české verze z toho d ůvodu, aby nebyl soubor jako celek p říliš 
velký!!!  
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PRO REZERVACI & 
VÍCE INFORMACÍ 
NÁS KONTAKTUJTE  
 
 
 
 
 
Altamarca Viajes - Official Travel Agency 

booking@fim-isde2016.es  


