
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL 13 AL 15 DE MARÇ 
 

 PRIMER DÍA: Sortida De les diferents poblacions a una hora convinguda, direcció Sos del 

Rey Catolico (Saragossa). A meitat de cami parada per esmorzar (lliure). Un cop arribats a 

Sos, farem visita guiada per la población: Palau de Sada, Barri jueu, Plaça del castell, Lonja, 

Esglesia, etc., etc., etc.. Dinar en ruta. Per la tarda, visitarem la població Medieval de 

Sangüesa, amb un patrimoni histoic-artistic molt important i ben conservat: Palaus, 

Esglesias, Ermitas, Convents, etc., etc.. Finalitzada la visita continuarem viatge fins asrribar a 

Castejon (Afores). Allotjamenty i sopar a Hotel de 3***.  

 

SEGON DÍA: Sortida després d’esmorzar, per visitar la  histórica ciutat de Pamplona, 
coneguda per els "famosos encierros”. Realitzarem una visita guiada i panorámica per la 
població: Zona universitats, Casc antic, Murallas, Ciudatela, etc., etc.. .  Dinar en ruta. Per la 
tarda, visitarem la població de Estella ciutat que ho és des del començament del segle XI, si bé 

l'antic poblat que se situava aquí data de molts anys enrere. Els seus noms són reflex del que avui dia 
és: una ciutat plural. Els seus carrers han conegut el pas de vascons, 
francs, jueus i altres pobles i cultures, navarreses i navarresos que han 
deixat la seva empremta per donar a Estella-Lizarra la seva identitat 
actual, plena de matisos i hereva d'un patrimoni ric. Sopar a l’Hotel.  

  
 

TERCER  DÍA: Pel matí, després d’esmorzar i carregar les maletes a l’autocar, realitzarem una 

visita al mirador de las cigoñas, espectacle unic al mon, a Alfaro i una bodega de vi a 

Castejón, Dinar a l’Hotel. Per la tarda, a una hora convinguda, retorn al punt d’oirgen. 

 

PREU PER PERSONA:  
Suplement habitació individual: 60.-€ 
El preu inclou: Autocar, Guía-acompanyant, Hotel 3***,  Pensio complerta vi i aigua inclosos, Entradas a monuments 

i museus, Guíes locals i Assegurança básica de viatge. 

 

   

 


