PROGRAMA DE VIATGES
ESPECIAL SÈNIORS

La Vall del Jerte
“Naturalesa en estat pur”
Quan viatgem?

Del 2 al 6 d’abril 2019

Quants dies?

5 dies (4 nits)

Com hi anem?

En tren AVE des de Barcelona + autocar

Preu?

1.285 €

Inclou:


Bitllet

de

tren

AVE

Barcelona

–

Madrid

–

Barcelona

en

classe

preferent/Turista plus.


Trasllat en autocar fins a Extremadura.



4 nits en hotel 4* en habitació doble.



Autocar modern durant tot el recorregut.



Mitja pensió de quatre esmorzars i quatre dinars. S’afegeix un sopar de
germanor l’últim dia.



Begudes en els àpats abans detallats (aigua, vi i cafès).
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Entrades als monuments, activitats i visites que es detallen a l’itinerari.



Guia acompanyant especialitzat en el territori durant tota la ruta.



Guies locals per a les visites.



Guia acompanyant de Mediviatges durant tot el viatge.



Assegurança d'assistència en viatge.



Assegurança de cancel·lació.



Trànsfer des de l’estació de tren.

Preu per persona en habitació doble

1.285 €

Suplement habitació individual

300 €

Notes importants


Grup mínim de 20 participants. En cas de no arribar al grup mínim, i
cancel·lar-se el viatge, s’avisarà als participants amb 1 mes d’anterioritat a
la data de sortida.



Inscripcions obertes a partir de l’1 de gener fins a l’1 de febrer del 2019.



El viatge no es farà en cas de no arribar al grup mínim.



Itinerari i preu orientatius.



L’assegurança de cancel·lació inclou la possibilitat de cancel·lació del viatge
per qualsevol causa de força major, justificada o no, en la que s’aplicarà una
franquícia de només el 10% sobre l’import total del viatge. Sempre de
conformitat amb les condicions establertes a la corresponent pòlissa.



Els dinars o sopars que no estan inclosos en el preu final, són indicats com a
sopars lliures o dinars lliures en l’itinerari.



L’IVA està inclòs en tots els preus.
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Mediviatges us proposa…

DIA 1 (2 D’ABRIL): BARCELONA- MADRID – MONASTERIO DE YUSTE I
PLASENCIA


Sortida amb el tren AVE de Barcelona i arribada a l'estació de Madrid.



Trasllat amb autocar fins al Monestir de Yuste.



Visita de l’esglèsia i els claustres del Monestir.



Dinar en restaurant de la zona.



A la tarda, trasllat en autocar fins a la regió de Plasència, per l’allotjament



Allotjament i sopar lliure.

DIA 2 (3 D’ABRIL): PLASENCIA I VALL DEL JERTE


Esmorzar a l’hotel i trasllat a la ciutat de Plasencia, on gaudirem de la visita
d’aquesta monumental ciutat. Passarem per la muralla, les portes i
l’Aqüeducte, visitarem la seva catedral, els palaus i el seu barri jueu.




Dinar en restaurant de la zona.
A la tarda ens traslladem a la vall del Jerte, on visitarem un dels seus
encantadors pobles i tindrem l’oportunitat de visitar una finca de cirerers on
podrem participar de la recol·lecció i classificació d’aquest fruit.



Tornada a l’allotjament i sopar lliure.
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DIA 3 (4 D’ABRIL): PARC NACIONAL DE MONFRAGÜE I TRUJILLO


Esmorzar a l’hotel i sortida cap al parc Nacional de Monfragüe, espai natural
únic declarat Reserva de la Biosfera per la UNESCO, on destaca

la seva

variada fauna i flora.


Dinar en un autèntic restaurant de la comarca.



Després de dinar ens dirigirem cap a Trujillo, on podrem passejar pels seus
carrerons i observar els seus palauets i esglèsies.



Sopar lliure i allotjament.

DIA 4 (5 D’ABRIL): HERVÁS, CANDELARIO I BÉJAR


Esmorzar a l’hotel i visita en autocar de les poblacions amb més encant de la
zona.



Anirem a Hervás, al cor de la vall del Ambroz, on es troba una de les jueries
més boniques d'Espanya. Visitarem la jueria, l’esglèsia de Santa Maria i el
recinte emmurallat. Dinar en restaurant local.



A la tarda ens arribarem a la població de Candelario, considerada una de les
més boniques d’Espanya i des d’on s’aprecia una fantàstica vista de la Serra
de Candelario.



Continuació fins a Béjar, on podrem visitar el seu casc antic i algun dels seus
edificis històrics. També trobarem “La Villa del Bosque”, un complex
renaixentista del segle XVI, el jardí del qual està declarat Bé d'Interès
Cultural.



Tornada al Parador i sopar de germanor en un restaurant emblemàtic de la
zona. Allotjament.

DIA 5 (6 D’ABRIL): CÁCERES – MADRID - BARCELONA


Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Cáceres en autocar.



Visita de la ciutat declarada Patrimoni de la Humanitat, Càceres conserva un
dels conjunts monumentals més impressionants d'Espanya. Passejar pel
centre antic de Càceres és com viatjar enrere en el temps a l'època
medieval.



Dinar en un restaurant local.



Trasllat a l'estació de tren de Madrid i tornada a Barcelona.

FI DEL VIATGE

