
 
 

 

Vall del Jerte 
Naturalesa en 
estat pur 
Des de 1.285 € 

 
 

 

 

  Itinerari  

1r dia (2 d’abril): BARCELONA- MADRID – MONESTIR DE 

YUSTE I PLASÈNCIA 

• 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 i sopar lliure. 

 
2n dia (3 d’abril): PLASÈNCIA I VALL DEL JERTE 

• Visita a la ciutat de Plasència. Passarem per la muralla, les 

portes i l’Aqüeducte, i visitarem la catedral, els palaus i el 

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 re- 

col·lecció i classificació d’aquest fruit. 

• Tornada a l’hotel i sopar lliure. 

 
3r dia (4 d’abril): PARC NACIONAL DE MONFRAGÜE 

I TRUJILLO 

• 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 passeja- 

rem pels seus carrerons i observarem els seus palauets i 

esglésies. Sopar lliure i allotjament. 

 
4t dia (5 d’abril): HERVÁS, CANDELARIO I BÉJAR 

• Anirem a Hervás, al cor de la vall del Ambroz, on es troba 

una de les jueries més boniques d’Espanya. Visitarem la ju- 

eria, l’església de Santa Maria i el recinte emmurallat. Dinar 

en restaurant local. 

• A la tarda ens arribarem a la població de Candelario, des 

d’on s’aprecia una fantàstica vista de la Serra de Candela- 

rio. 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 a l’allotjament i sopar de germanor en un restau- 

rant emblemàtic de la zona. 

 
5è dia (6 d’abril): CÀCERES – MADRID - BARCELONA 

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

• Visita de la ciutat declarada Patrimoni de la Humanitat. Cà- 

ceres conserva un dels conjunts monumentals més impres- 

sionants 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 en autocar a l’estació de tren AVE de Madrid i tor- 

nada a Barcelona. 

Tel: 93 567 88 05 mediviatges@med.es www.mediviatges.com 

 
Inscripcions fins a l’1 de febrer 

Del 2 al 6 d’abril (5 dies / 4 nits)  

· En AVE des de Barcelona + autocar 

· Mitja pensió (4 esmorzars + 4 dinars) 

· Sopar de germanor l’últim dia 

· Begudes en els àpats detallats 
(aigua, vi i cafès) 

· Grup mínim 20 participants 

mailto:mediviatges@med.es
http://www.mediviatges.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 


