PIRINEU ARAGONÈS
Preu per persona
492.‐€ en habitació doble
Dia 1. Origen – Barbastre – Osca –
Sabiñanigo
Sortida en autocar en direcció Barbastre,
on podrem visitar la seva fabulosa catedral
de Santa Maria de l’Assumpció, el Palau
Episcopal i el Palau dels Argensola.
Seguirem la ruta cap a Osca, ciutat repleta
d’esglésies i ermites on destaca la catedral
gòtica del seu casc antic.

amb torres angulars; la Torre Gòtica del
Rellotge i la Església del Carme. Finalment,
retorn a l’hotel per sopar i allotjament.

Dia 3. Sabiñanigo – P.N Ordesa –
Panticosa
Esmorzar i sortida cap al Parc Nacional
d’Ordesa i Mont Perdut, parc que combina
els elements més espectaculars del
paisatge pirinenc i és considerat un paradís
pels muntanyencs i naturalistes. En el parc
es pot gaudir d’una veritable gran
diversitat de fauna i flora. Dinar en
restaurant a Ordesa. A la tarda, sortirem
cap a Panticosa per tal de visitar el
complex termal tant de moda en els
darrers anys. Retorn a l’hotel, sopar i
allotjament.

Dia 5. Sabiñanigo – Vall del Roncal
Esmorzar a l’hotel i sortida en direcció a la
Vall del Roncal, que ofereix una acusada
personalitat forjada a base de tradicions
ancestrals, una saborosa gastronomia i
natura en estat pur. Dinar en restaurant i a
la tarda gaudirem d’una bona estona per
descobrir aquesta població on s’elaboren
els exquisits formatges de llet d’ovella.
Sopar i allotjament a l’hotel.

Dia 6. Sabiñanigo – Ainsa – Origen
Esmorzar a l’hotel i sortida en autocar en
direcció a la Vall del Serralbo on es troba la
preciosa població d’Ainsa, de contorn
marcadament medieval. Temps per la seva
visita i dinar en restaurant. A latarda,
continuació del trajecte cap a casa.

Inclou
Dinar en restaurant. A la tarda, seguirem
fins a Sabiñanigo, on ens instal∙larem a
l’hotel, soparem i ens allotjarem.

Dia 2. Sabiñanigo – San Juan de la
Peña – Jaca
Esmorzar a l’hotel i sortida en direcció San
Juan de la Peña, on destaca el seu
espectacular Monestir fundat al segle IX. El
monestir va patir un incendi en el que la
comunitat va haver de ser traslladada a un
altre monestir construït més endalt de la
muntanya. Retorn a l’hotel per tal de dinar.

Dia 4. Sabiñanigo – Castell Xavier –
Leyre – Sos Rei Catòlic
Esmorzar a l’hotel i sortida en direcció a la
població de Javier per a la visita del seu
imponent castell. En acabat, continuarem
cap a Sos del Rei Catòlic on va néixer l’any
1452 el futur rei Ferran el Catòlic. Dinar en
restaurant i en acabat, ens arribarem fins
el Monestir de Leyre, enclavat en una
magnífica panoràmica per fer la seva visita.
Retorn cap a l’hotel per sopar i
allotjament.

Modern autocar amb totes les comoditats.
Despeses de xofers i peatge, autopistes i
parkings. Estada en confortables hotels
turístics. Règim de Pensió Completa tot el
recorregut. Guia professional durant tot el
viatge. Assegurança
turística amb
responsabilitat civil privada. Aigua i vi en
tots els dinars. Entrades de l’itinerari
incloses. IVA i impostos.

No Inclou
Extres en hotels i restaurants.

Notes i condicions
Itinerari calculat per un grup de 45
persones de pagament. Per sota d’aquest
nombre, l’agència es guarda el dret a
recalcular el preu del viatge. L’itinerari
mostrat és a títol d’exemple, podent‐se
variar l’ordre de les visites.

Web:
Facebook:
A la tarda, sortida en direcció Jaca, on
podrem visitar la catedral, considerada una
de les més antigues d’Espanya. També
podrem visitar la Ciutadella, una fortalesa
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