Viatge pel Pirineu desconegut del 27 al 31 de març de 2010
DISSABTE 27 DE MARÇ: BARCELONA – AÏNSA - ESCALONA

Sortida a les 7 del matí de Barcelona fent ruta cap a Balaguer – Tamarit
de Llitera – Binèfar – Barbastre – Aïnsa i arribada a Escalona.
Acomodació a l’hotel i dinar.
A la tarda, farem una visita guiada per la vila d’Aïnsa, de la comarca del
Sobrarb a l’Alt Pirineu d’Osca.
Destaquem, el castell (s XI-XVII) embrió de la vila, amb la Torre del Tinent, de planta
pentagonal, avui convertida en EcoMuseu. Amb un gran pati d’armes i un portaló que s’obre a la
plaça Major, envoltada de porxades, i l’església de Santa Maria.
Després de la visita, temps lliure per passejar i retorn a Escalona. Sopar i allotjament a l’hotel.
DIUMENGE 28 DE MARÇ: ESCALONA – CAÑÓN DE AÑISCLO – ESCUAÍN – VALL DE PINETA ESCALONA

El Cañón de Añisclo-Escuaín forma part del Parc Nacional d’Ordesa i Monte
Perdido. Es tracta d’una impressionant vall que al principi té un cercle glacial
i que poc a poc es va encaixonant formant un congost de més de 10 km.
Amb diferents cascades i una vegetació impressionant. Tota la visita la farem
en vehicles 4x4. Dinarem a Escalona. A la tarda, ens dirigirem a una altra vall
inèdita com és la Vall de Pineta. Durant 15 km. Ens acompanyarà un paisatge
meravellós de boscos de pins, avets i fajos. A una esplanada, hi trobarem
l’ermita de la Verge de Pineta. Retorn a Escalona, sopar i allotjament.
DILLUNS 29 DE MARÇ: ESCALONA – PARC NACIONAL D’ORDESA – TORLA – ESCALONA

Després d’esmorzar, sortida en direcció Aïnsa – Boltanya – Broto – Torla i
arribada i visita al Parc Nacional d’Ordesa. És sens dubte, una de les joies
naturals del territori. Flora i fauna constitueixen un paisatge únic. DinarBarbacoa al poble de Fiscal. A la tarda visita de Torla i del Centre de
Visitants. Temps lliure i retorn a Escalona. Sopar i allotjament.
DIMARTS 30 DE MARÇ: ESCALONA – CAMPO – CASTILLÓ DE SOS – RODA D’ISÀVENA – GRAUS ESCALONA

Esmorzar i sortida cap a Campo i Castilló de Sos i arribada a Roda d’Isàvena.
Situada sobre un turó a la dreta del riu Isàvena. La localitat de Roda és el
poble més petit d’Espanya que compta amb una església-catedral. Visita
d’aquesta població. Tot seguit, ens dirigirem a Graus on farem el dinar. A la
tarda, seguint el curs del riu Éssera i passant per Santa Liestra, Campo,
arribada a Aïnsa i Escalona. Sopar i allotjament.
DIMECRES 31 DE MARÇ: ESCALONA – BARBASTRE – ALQUÉZAR - BARCELONA

Sortida després d’esmorzar, recollida de maletes i viatge cap a Lo
Grau – Barbastre i Alquézar. Visita d’aquesta població. Alquézar, es
troba situada entre els profunds barrancs de la Serra de Guara,
excavats per les aigües del riu Vero. Sobre la població s’alça el castell
collegiata de Santa Maria la Major, i als seus peus es troba la vila,
que conserva, amb amor al llarg dels anys, el seu sabor medieval. La
vila, està considerada conjunt històric artístic.
Dinar i retorn a Barcelona.

Viatge pel Pirineu desconegut del 27 al 31 de març de 2010

PER PERSONA (en habitació doble):
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL

PREU SOCI
680 €
40 €

El preu inclou:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tot l’escrit al programa
Hotels
o Escalona: Hotel Revestido ***
Guia acompanyant durant tot el viatge
Guies locals a Aïnsa, Alquézar
Entrades
Àpats amb begudes incloses (aigua i vi)
Esmorzars tipus bufet
Assegurança

-PLACES LIMITADESORGANITZACIÓ TÈCNICA

Inscripcions a:
Secretaria del Centre
Tel. 932 181 964

PREU NO SOCI
685 €
40 €

