SALAMANCA AMB AVE
DEL 21 AL 25 D’OCTUBRE 2018
Hora de sortida 5,30 matí

Ciudad Rodrigo

Salamanca

Mogarraz

Spa El acueducto

DIA 1.- PREMIÀ DE MAR - MADRID - LA ALBERCA
DIA 2.- CIUDAD RODRIGO - LA PEÑA DE FRANCIA
SAN MARTIN DEL CASTAÑAR
DIA 3.- SALAMANCA - MIRANDA DEL CASTAÑAR

Madrid
Salamanca

DIA 4.- MOGARRAZ - SPA “EL ACUEDUCTO”
DIA 5.- LA ALBERCA - MADRID - PREMIÀ DE MAR
PLACES LIMITADES – PREU TOTAL 520.- Euros
Suplement habitació individual: 100.-Euros
Inscripció / paga i senyal 20.-Euros
Resta 1er pagament 250 euros el 26 de setembre
2on pagament 250 euros el 8 d’octubre
Tot inclòs, amb règim de pensió completa amb
begudes. Assegurança de viatge + IVA

Madrid

Inscripcions del 12 de setembre al 8 d’octubre
Cada dilluns i dimecres d’11 a 12 del matí
Reserves seients bus per ordre d’inscripció (20 primers seients a sorteig)
Organització Viatges Templetours

Segueix al darrera

Informació: Centre Cívic Esperança,19 - Dilluns i dimecres d’11 a 12h.
Telèfon: 93 754 84 47
2018
email: cspremia@eurosenior.es

SALAMANCA AMB AVE
DETALLS DEL VIATGE
DIA 1.- PREMIÀ DE MAR – MADRID – LA ALBERCA
Sortida de Premià de Mar en autocar en direcció a l’estació de Sants a Barcelona, on
agafarem un tren AVE amb destí a Madrid. Arribada a l’estació d’Atocha on estarà
esperant l’autocar per dirigir-nos cap a la regió de Castella i Lleó, concretament a la
població de La Alberca, on es troba el nostre hotel 4****. Acomodació i dinar. A la
tarda visitarem aquesta població de La Alberca, amb la seva església de Nuestra
Señora de la Asunción i l’Ermita de Majadas Viejas, construïda amb materials
d’època visigoda. Passejarem i gaudirem de la tranquil·litat, silenci i encant dels
seus carrers. Sopar i allotjament.
DIA 2.- CIUDAD RODRIGO – LA PEÑA DE FRANCIA – SAN MARTIN DEL CASTAÑAR
Esmorzar a l’hotel. Al matí farem visita a Ciudad Rodrigo amb guia oficial. Declarada
conjunt historic artístic, aquesta és una insigne plaça fortificada situada a l’oest de
la província de Salamanca. Les seves muralles tanquen un ric patrimoni d’edificis
civils i religiosos, encapçalats per la seva catedral i el seu castell. Dinar a l’hotel. A
la tarda ens dirigirem a La Peña de Francia, muntanya en la que podrem visitar el
magnífic santuari en el que es venera a la Virgen de la Peña de Francia i des d’on
gaudirem de les impressionants vistes de la plana castellana. Seguidament visitarem
el poble històric de San Martin del Castañar. Retorn a l’hotel. Sopar i Allotjament.
DIA 3.- SALAMANCA – MIRANDA DEL CASTAÑAR
Esmorzar a l’hotel. Al matí farem visita a Salamanca amb guia oficial, amb la que
veurem la Plaça Major, l’Església de la Puríssima, la Casa de las Conchas, la
universitat civil, la catedral vella, entre d’altres. Un cop finalitzada la visita tindrem
temps lliure per passejar per la ciutat. Dinar a l’hotel. A la tarda ens traslladarem a
visitar Miranda del Castañar, situat al cor de la Sierra de Francia i amb grans valors
arquitectònics. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.
DIA 4.- MOGARRAZ – SPA “EL ACUEDUCTO”
Esmorzar a l’hotel. Al matí ens desplaçarem a visitar la població de Mogarraz, una
vila declarada conjunt historico artístic que s'assenta al cor de la Sierra de Francia,
dins el Parc Natural de la Batuecas. Destaca la seva arquitectura popular i la genuïna
bellesa que trobem al traçat del seus carrers estrets i sinuosos, les seves places i
racons. Visitarem també una botiga museu de productes ibèrics amb una degustació
gratuïta. Dinar a l’hotel. La tarda la destinarem a gaudir i relaxar-nos al meravellós
SPA “El Acueducto” situat a 1,5 km del nostre hotel. Allà gaudirem d’un magnífic
circuit termal. No oblidin portar banyador, casquet de bany i xancletes. Retorn a
l’hotel. Sopar i Allotjament.
DIA 5.- LA ALBERCA – MADRID – PREMIÀ DE MAR
Esmorzar a l’hotel i sortida en autocar de camí a Madrid. Arribada a la capital i petita
visita panoràmica de la ciutat amb l’autocar. Dinar a restaurant i trasllat a l’estació
d’Atocha per agafar el tren AVE que ens portarà de retorn a Barcelona. Arribada a
l’estació de Sants i trasllat en autocar fins a Premià de Mar.
El preu inclou: Confortable autocar pels trasllats a l’estació de Sants i durant el
circuit a Salamanca – Tren AVE Barcelona-Madrid-Barcelona – Guia acompanyant
Templetours. Hotel Doña Teresa 4**** a La Alberca – Règim de pensió completa des
del primer dinar fins a l’últim, sempre amb aigua i vi – Guia oficial per a les visites de
Salamanca i Ciudad Rodrigo – Visites indicades al programa – Assegurança
d’assistència en viatge + Iva (Informació hotel: http://www.hoteldeteresa.com)
Horaris AVE Barcelona Madrid 07.05-09.50H - Madrid Barcelona 17.30-20.40H
No està inclòs: Serveis diferents dels indicats a l’apartat anterior

Segueix al darrera

