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19 Març.- Sortida autopista fins a Saragossa. Dinar restaurant en ruta. Continuarem fins TALAVERA
DE LA REINA. Temps lliure per visitar la ciutat. Hotel. Sopar i allotjament.
20 Març.- Esmorzar i cap a la comarca de La Vera Extremadura la RUTA DE LOS CAMPOS DE OLIVO
per Jarandilla de la Vera, Garganta la Olla i Jaraiz de la Vera. Arribarem a PLASENCIA visitarem
aquesta monumental ciutat dinar en Restaurant. Per la tarda arribada a CÁCERES recepció a l’hotel.
Sopar i allotjament.
21 Març.- Pensió Completa a l’Hotel. Pel matí descobrirem CÁCERES. Visita amb guia local coneixerem
la riquesa del seu conjunt monumental, declarat Patrimoni de la Humanitat: la muralla àrab, els seus
inumerables palaus i els seus carrerons. A la tarda anirem a ALCÁNTARA, població molt a prop de la
frontera amb Portugal i el Riu Tajo. Destaca el pont romà i el convent de San Benito, una joia del segle
XVI. Sopar i allotjament.
22 Març.- Pensió Completa a l’Hotel. Visitarem MÉRIDA, disposa del patrimoni d’origen romà més
impressionant d’Occident. Visitarem amb guia local i entrades incloses a l’Amfiteatre romà i al Museu de
l’Art Romà. A la tarda recorrerem el Valle del Alagón per visitar CORIA, ciutat medieval murallada amb
dues portes que van al Castell i a la Catedral de la Asunción que guarda un tros del mantell utilitzat en
el darrer sopar de Jesús.
23 Març.- Esmorzar. Sortida a TRUJILLO visitarem amb guia local. Continuarem a GUADALUPE per
visitar REAL MONASTERIO (entrada inclosa). Dinar en restaurant. Per la tarda anirem als voltants de
Madrid per arribar a l’hotel. Sopar i allotjament.
24 Març.- Esmorzar i sortida a la ciutat de MADRID, visita panoràmica i temps lliure. Cap el migdia
tornarem cap a Barcelona amb aturada per dinar al restaurant. Retorn al lloc d’origen.

PREU PER PERSONA : 525 €

Spt. Individual: 125 €.

EL PREU INCLOU:
 Autocar gran confort tot el recorregut. Estància Hotel 3* règim pensió completa amb
begudes. Totes les visites indicades. Cáceres, Mérida i Trujillo. Entrada Amfiteatre i
Teatre Mérida. Assegurança de viatge bàsic.

turisme@fatec.cat www: fatec.cat
Servei ofert per Nautalia viatges als clients de Turisfatec fins al 31-12-2017 Turisfatec és aliena als termes i les condicions del servei ofert per Nautalia Viatges, S.L. i, per
tant, no és responsable en cap cas de possibles incidències, perjudicis o conflictes que puguin derivar-ne de l’ús.

