CASTELLA i EXTREMADURA - viatge en grup
SEGOVIA | ÀVILA | SALAMANCA | CÀCERES | MÈRIDA |
TOLEDO | CUENCA , ciutats Patrimoni de la Humanitat.
DATES DE SORTIDA : DEL 11 AL 16 OCTUBRE /
DEL 1 AL 6 NOVEMBRE / DEL 6 AL 11 DESEMBRE
ITINERARI

OFERTA ESPECIAL :
Sense despeses de cancel·lació
fins 20 dies abans de la sortida

Lloc de sortida : BARCELONA, estació del nord a les 06:30 h.
SERVEIS INCLOSOS :
1r. dia - BARCELONA - SEGÒVIA
Sortida des de l'Estació d'Autobusos Barcelona Nord en direcció a Segòvia. Dinar lliure no
inclòs, en ruta. Arribada a Segòvia. Allotjament.

2n. dia - SEGÒVIA - ÀVILA - SALAMANCA
Esmorzar i visita de Segòvia, ciutat inscrita al Patrimoni de la UNESCO. Durant el
recorregut, es coneixeran els seus llocs més emblemàtics, com són: l’aqüeducte romà, la
catedral de Santa Maria, coneguda com "la dama de les catedrals" per les seves
dimensions, l'alcàsser, una de les fortaleses més representatives de Castella, i la plaça
Major. Sortida cap a Àvila, ciutat també inclosa en el llistat del Patrimoni de la Humanitat,
coneguda per la seva muralla, que amb una longitud de 2.516 m. es troba en perfecte
estat de conservació i protegeix un valuós conjunt d'esglésies i palaus renaixentistes.
Recorregut fins a Salamanca, ciutat declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i
considerada una de les més belles d'Espanya. Allotjament.

3r. dia - SALAMANCA - CÀCERES
Esmorzar. Al matí, visita guiada del centre històric de Salamanca. El conjunt monumental
compta amb la Universitat més antiga de país. Entrades incloses a la Universitat de
Salamanca i a la Catedral Vella i Nova. A la tarda, trasllat a Càceres i visita de la ciutat,
pertanyent a la llista de la UNESCO gràcies al bell conjunt monumental tancat entre
muralles en el qual destaca la co-catedral, la Torre de Bujaco, diversos palauets i el call
jueu. Arribada a l'hotel i allotjament.

4t. dia - CÀCERES - MÈRIDA - TOLEDO
Esmorzar. Recorregut fins a Mèrida, ciutat que ofereix un dels conjunts romans més
rellevants d'Europa. Del seu impressionant conjunt arqueològic, declarat Patrimoni de la
Humanitat, cal destacar-ne el Teatre i l’Amfiteatre, el Circ i el Pont romans. Entrades
incloses al Museu Nacional d'Art Romà i al Teatre Romà. A la tarda, sortida cap a Toledo.
Arribada i allotjament.

5è dia - TOLEDO - CUENCA
Esmorzar. Al matí, visita de Toledo a peu, ciutat declarada Patrimoni de la Humanitat per
la UNESCO. Recorregut a través dels estrets carrers del Barri Jueu i entrada a l'Església de
Santo Tomé, on podrem contemplar el quadre "El entierro del Conde de Orgaz” del
Greco. També s'accedirà a la Sinagoga de Santa Maria la Blanca, considerada el millor
exemple d'art almohade d'Espanya. A la tarda, trasllat a Cuenca. Arribada i visita
panoràmica de centre històric de la ciutat, la riquesa monumental va propiciar que fos
declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Destaquen les “casas colgantes”,
conjunt d'edificacions suspeses sobre el riu Huécar, la monumental plaça Major i la
Catedral. Trasllat a l'hotel. Allotjament.

6è dia - CUENCA - BARCELONA
Esmorzar i inici del viatge de tornada a Barcelona. Dinar lliure no inclòs, en ruta. Arribada
a Barcelona i fí del viatge.

 Recorregut en autocar amb expert
guia de parla hispana
 5 nits allotjament en hotels 3 */ 4 *
 5 esmorzars.
 Visites i entrades : SEGÒVIA, ÀVILA,
SALAMANCA amb entrades a la
Universitat i a la Catedral Vella i
Nova, CÀCERES, MÈRIDA amb
entrades al Museu Nacional d'Art
Romà i al Teatre Romà, TOLEDO amb
entrades a l'Església de Santo Tomé i
a la Sinagoga Santa Maria la Blanca i
CUENCA.
 Guies locals de mig dia a Salamanca,
Toledo i Mèrida.
 Auriculars per a les visites.
 Assegurança d'assistència en viatge.

SERVEIS NO INCLOSOS :
 Dinars i sopars, lliures.
 Serveis no especificats en l’itinerari,
ni extres personals
 Assegurança de cancel·lació,
opcional : 18 €

PREU PER PERSONA : 995 €
en habitació doble
Suplement Hab. Individual : 200 €
Suplement Sortida 6/desembre : 50 €

HOTELS PREVISTOS (o similars)
SEGOVIA: 3* Exe Casa de los Linajes /
4* Eurostars Plaza Acueducto
SALAMANCA: 3* San Polo / 4* Exe
Salamanca
CÁCERES: 3* Alcántara / 4* Exe Ágora
Cáceres
TOLEDO: 3* Yit Conquista de Toledo /
4* Eurostars Toledo
CUENCA: 3* Alfonso VIII / 4* Exe
Cuenca

VIC, Plaça Major 10 TEL. 93.883.33.30 / VIC-2 Centre Comercial TEL. 93.885.55.20
MANLLEU, C. Del Pont, 21 TEL. 93.851.33.55 / TORELLÓ, C. Del Pont, 13, TEL. 93.859.39.03
REUS, Raval Sta. Anna, 20 TEL. 977.12.75.45 / VALLS, C. Avenir S/N TEL 977.60.59.57

