DIA 1 -1 DIA: ORIGEN – ZARAGOZA – ALHAMA DE
ARAGON
Sortida nostra població d'origen direcció a Alhama d'Aragó a un dels
balnearis més prestigiosos d'Aragó. De camí, farem una visita a
Saragossa. En primer lloc farem una visita panoràmica de la ciutat,
prosseguirem a peu visitant l'interior de la Basílica del Pilar, Llotja,
Pont de Pedra, Arc del Deán, exterior del Teatre romà, carrer Alfons,
Plaça de Sant Felip, pati del Museu Pablo Gargallo, Plaça del
Justícia, Mercat Central i Muralles romanes. Tindrem temps lliure per
a prendre'ns un vi o realitzar algunes compres. Dinar en restaurant de
la zona (inclòs). A primera hora de la tarda ens traslladarem al
Balneari Alhama d'Aragó. Arribada a l'hotel, instal·lació a les
habitacions. A la tarda realitzarem el circuit termal. Resta del dia
temps lliure a la vostra elecció. Sopar, ball i allotjament.
DIA 2 – ALHAMA DE ARAGON – MONASTERIO DE
PIEDRA Esmorzarem a l'hotel. El matí, realitzarem el circuit termal
al Balneari i quan ens ho indiqui el guia farem una visita a la població
d'Alhama d'Aragó. En primer lloc visitarem el racó més espectacular
que és el llac termal, únic a Espanya, que compta amb unes dues
hectàrees de superfície, dues illes i un gran cabal d'aigües
cristal·lines. Prosseguirem la visita a la localitat i el seu patrimoni, que
són de gran interès per la seva situació fronterera entre els antics
regnes cristians i musulmans, així com entre Castella i Aragó. Va
canviar de mans en diverses ocasions, destacant la conquesta de la
ciutat que va dur a terme el Cid Campeador a 1071 (Alhama
s'esmenta en el Cantar del Mio Cid). Acabada la visita, ens dirigirem
a l'hotel per dinar. A la tarda, visitarem al Monestir de Pedra (entrada
inclosa) visitarem dues zones ben diferenciades, el Monestir i els
jardins. L'edifici atresora importants detalls que van des de l'última
etapa del romànic fins al barroc més recarregat, la seva bellesa
queda eclipsada pels seus jardins. Acabada la visita, retorn a l'hotel,
sopar i allotjament.
DIA 3 – ALHAMA DE ARAGON – CALATAYUD - ORIGEN

Esmorzarem a l'hotel. El matí, realitzarem el circuit termal al Balneari.
Dinar A l'hotel. A la tarda, visita a Calataiud, és una bella ciutat, per la
seva riquesa monumental i històrica i molt agradable per a ser
passejada. Aquest és un dels seus grans atractius i no és d'estranyar
que el visitant s'integri ràpidament en la dinàmica d'una ciutat que ha
sabut trobar l'equilibri entre tradició i modernitat. El Casc Antic de
Calataiud atresora interessants monuments. De l'arquitectura civil
destaquen els palaus d'estil aragonès, la Casa dels Pujada de
Vezlopez i dels Sesé. En la nostra visita ens trobarem el museu de la
famosa "Dolors" si tenim temps, podrem fer una visita a aquest curiós
museu. Acabada la visita, emprendrem nostre camí de tornada a la
nostra ciutat d'origen. Fi dels nostres serveis.

2018 - El preu inclou:
Autocar durant els 3 dies del circuit
3 dies / 2 nit d'estada a Balneario Alhama d'Aragó 4 ****
Règim pensió completa amb aigua i vi inclòs
Dinar en restaurant de Saragossa
Entrada al Monestir de Pedra
Visita al Monestir de Pedra d'Aragó
Visita a la ciutat de Saragossa
Visita a Alhama d'Aragó
Visita a Calataiud
Entrada al museu de la Dolors de Calataiud
Entrada els tres dies a l'espai termal del Balneari
Guia acompanyant de l'agència
Impostos i I.V.A. inclòs / Assegurança de viatge
** Suplement habitació individual 20 € per persona i nit
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