Viatge a Salamanca del 16 al 20 d’abril de 2011
DISSABTE 16 D’ABRIL: BARCELONA – ARANDA DE DUERO – SALAMANCA

Sortida de Barcelona a les 6 h del matí en direcció Lleida, Saragossa,
Sòria i Aranda de Duero, capital de la Ribera burgalesa, on tindrà lloc el
dinar del primer dia. A la tarda, continuarem el recorregut per terres
castellanes, en direcció Valladolid i arribarem a Salamanca, capital del
Tormes, a última hora del vespre. Acomodació a l’hotel, sopar i
allotjament.
DIUMENGE 17 D’ABRIL: SALAMANCA

Esmorzar a l’hotel i dia dedicat a Salamanca, La Daurada,
Patrimoni de la Humanitat i ciutat universitària per
excel·lència. Acompanyats d’un guia local, visitarem els
monuments més representatius: la Catedral Vella, data del
s.XII d’estil romànic i fou la seu de la Universitat més
antiga d’Espanya, fundada l’any 1218; Catedral Nova fou
construïda en diverses etapes a partir del s. XVI fins al s.
XVIII, on es combina l'art gòtic tardà amb l'estil
renaixentista plateresc; l’església-convent de Sant Esteve,
on es va allotjar Cristóbal Colon i es va entrevistar amb els
Reis Catòlics, pertany a l’ordre dels dominics; la Universitat
Pontifícia; la Casa de las Conchas; la Universitat, on Fray
Luis de León impartia classes de Teologia i on Miguel de Unamuno fou rector a principis del s.XX,
compta amb una Biblioteca inaugurada per Alfons X amb més de 250.000 volums i ens
meravellarem amb la Plaça Major, barroca, construïda al començament del segle XVIII i que té la
fama de ser una de les places porxades més boniques d' Espanya.
Dinar en un restaurant i a la tarda es gaudirà de temps lliure a la ciutat, recomanem la visita a la
Casa Lis: Museu d’Art Nouveau i Art Déco, basat en arts decoratives amb col·leccions molt
interessants de nines, joies i criselefantines de marfil; fou inaugurat l’any 1995 i està en un
palauet renaixentista. Tornada a l’hotel, sopar i allotjament.
DILLUNS 18 D’ABRIL: SALAMANCA – ARRIBES DEL DUERO – CIUDAD RODRIGO - SALAMANCA

Esmorzar a l’hotel i sortida cap al nord-oest de la província de Salamanca
fins a Aldeadávila de la Ribera, al Parc Natural d’Arribes del Duero, on
iniciarem un trajecte fluvial aigües amunt del riu, frontera natural entre
Espanya i Portugal. Un espai natural privilegiat per la varietat de flora i
fauna, amb impressionants penya-segats granítics que superen els 400
metres d’alçada i que ofereixen unes panoràmiques espectaculars de gran
bellesa paisatgística. Dinar en un restaurant. La tarda la dedicarem a
Ciudad Rodrigo, declarada Conjunt Històric Artístic pel gran patrimoni
civil, militar i religiós resguardat per un sistema de muralles balustrades i
per les aigües del riu Àgueda, conformant una gran fortalesa; visita
guiada pel recinte on destaquen gran nombre de cases nobles i palaus
renaixentistes, la Catedral de Santa Maria, la Plaça Major i una infinitat
d’edificis de l’època que mostren un passat esplendorós. Temps lliure i a
l’hora indicada retorn a Salamanca. Sopar i allotjament a l’hotel.
DIMARTS 19 D’ABRIL: SALAMANCA – PENYA DE FRANÇA – LA ALBERCA – MONTEMAYOR DEL RIO
– GUADALAJARA

Esmorzar a l’hotel i sortida cap al sud de la província, en la zona
limítrof amb Extremadura, comarca que per la seva difícil orografia
ens ofereix un paisatge natural, coronat pel santuari de la patrona
en la Penya de França a 1.723 m. i la Santa gruta on fou trobada la
“Verge Morena”. Gaudirem de l’arquitectura popular ben conservada
de La Alberca, declarat Conjunt Històric Artístic Nacional,
disposarem de temps lliure per admirar el traçat urbà inalterat
durant segles. Dinar en restaurant i a la tarda continuem el trajecte
direcció Béjar fins arribar a Montemayor del Río, petita població on

visitarem la fortalesa del s.XIII, restaurada i inagurada en juny del 2009 com a centre
d’interpretació de l’Art Medieval. Finalitzada la visita continuarem direcció Àvila, Madrid i
Guadalajara on tenim l’hotel, sopar i allotjament.
DIMECRES 20 D’ABRIL: GUADALAJARA – STA.Mª.DE HUERTA – CALATAIUD – BARCELONA

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a la província de Sòria on visitarem el
monestir de Santa Maria de Huerta, considerat un dels conjunts cistercencs
millor conservats d’Espanya; iniciat el segle XII consta entre les
dependències monacals de dos claustres, d’estils i èpoques diferents i
l’extraordinari refectori dels Monjos. Acabada la visita guiada, continuació
de viatge fins a Calataiud, dinar d’acomiadament en restaurant. A la tarda
continuarem camí cap a Saragossa, Lleida i Barcelona.

PER PERSONA (en habitació doble):
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL

PREU
700 €
105 €

El preu inclou:
•Tot l’escrit al programa.
•Salamanca: Hotel Alameda Palace *****
•Guadalajara: Hotel Tryp Guadalajara ****
•Guia acompanyant durant el viatge.
•Guia local a Salamanca (de 9h. del matí a 14h. Del migdia).
•Guia local a Ciudad Rodrigo, i Santa Maria de la Huerta.
•Entrades als llocs de pagament.
•Àpats molt seleccionats als restaurants amb begudes incloses.
•Vaixell Arribes del Duero.
•Bus petit per accedir a l’embarcador d’ Arribes.
•Assegurança de viatge STANDARD.

-PLACES LIMITADESORGANITZACIÓ TÈCNICA

Inscripcions a:
Secretaria del Centre
Tel. 932 181 964

