
EL MATARRANYA

Sortida el 19 d’octubre

El Matarranya és una 
autèntica joia entre aigua i 
roques, una zona coneguda 
com la Toscana 
espanyola que no té res a 
envejar a la regió italiana. 
L’arquitectura renaixentista 
de la comarca dona vida als 
carrerons i places dels seus 
pobles d’aire medieval, no et 
pots perdre Vall-de-Roures, 
Beseit, Calaceit i La 
Freixneda. Descobriràs que 
està plena de rius i corrents 
d’aigua que la dibuixen de 
verd entre les seves roques. 

Una escapada d’aquelles 
que no et deixen indiferent i 
et sorprenen gratament!

Viatge de 3 dies amb tot 
inclòs i guia acompanyant.
Grup reduït.
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ITINERARI

Primer dia
Punts d’origen – Calaceit – Cretes – Vall-de-roures
Recollida amb el nostre autocar als punts d’origen definits i sortida en
direcció a la històrica comarca del Matarranya, a cavall entre Catalunya i
Aragó. Una de les característiques de la seva gent és la llengua que parlen,
un popurri o mescla entre el català i el castellà. La nostra primera visita serà
Calaceit, considerat un dels pobles més bonics de la península. L’atractiu
principal del seu conjunt medieval són les capelles construïdes sobre les
antigues portes d’entrada a la població. Amb un guia local passejarem pels
seus carrers porticats, admirarem la seva plaça major, les seves cases
senyorials i la façana barroca de l’església de l’Assumpció. També visitarem
la preso Dinar en un restaurant. En acabar, ens dirigirem a Cretes, petita
població amb molt d’encant. Passejarem pels seus carrers empedrats i
admirarem la plaça major. Els amants dels dolços podran degustar els
deliciosos productes tradicionals del Matarranya, com les “casquetas“ o els
“carquinyols” d’avellana al conegut forn de Llerda. Tot seguit, arribarem a la
capital de la comarca, Vall-de-roures. Instal·lació i allotjament a l’hotel el
Salt. Al capvespre, descobrirem alguns dels racons més especials del poble
de la mà de la nostra guia.

Segon dia
Vall-de-roures – Beseit – La Freixneda
Esmorzar a l’hotel. Aquest matí, descobrirem la capital de la comarca del
Matarranya. Un guia local ens ajudarà a conèixer amb detall la història
d’aquesta vil·la. Pausadament, pujarem pels seus carrers empinats fins al
castell i l’església de Santa Maria, i visitarem l’interior d’aquest conjunt
monumental. Des d’aquest turó gaudirem de la vista de la vall del
Matarranya i del pont de pedra del segle XVI que veurem més tard. Després
d’aquest passeig a peu, ens traslladarem amb el nostre autocar a Beseit,
una bonica població on descobrirem els seus portals medievals i
l’arquitectura de les seves cases senyorials tot passejant pels seus
carrers. Dinar en un restaurant.
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ITINERARI

A la tarda, farem l’última visita d’aquests pobles amb encant, La Freixneda.
Caminarem per la part antiga, veurem el seu ajuntament i la plaça major,
l’església del Pilar i la Casa de la Encomienda. En acabar, retorn a Vall-de-
robres. Sopar i allotjament a l’hotel.

Tercer dia
Vall-de-roures – Horta de Sant Joan – Punts d’origen
Esmorzar a l’hotel. Deixarem la comarca del Matarranya i ens endinsarem a
la comarca de la Terra Alta, coneguda pels seus vins i per l’àrea natural del
massís dels Ports. Visitarem Horta de Sant Joan amb guia local, una bonica
població de cases esglaonades que amaguen un conjunt arquitectònic i
renaixentista considerat Bé Cultural d’Interès Nacional. La seva popularitat
li ve donada pel fet que el pintor Pablo Picasso hi va residir en dues
ocasions. Visitarem el Centre Picasso, on trobarem una mostra fefaent dels
lligams profunds que uneixen aquesta terra amb el gran artista, lligams que
ell mateix va sintetitzar en la cèlebre frase: “Tot el que sé ho he après a
Horta”. Acabada la visita, deixarem aquestes comarques muntanyoses per
arribar a la costa. Dinar en un restaurant de Cambrils. A la tarda, retorn als
nostres punts d’origen.

Aquest itinerari de viatge pot tenir lleugeres modificacions degut a les
circumstàncies que estem vivint. L’ordre i contingut de les visites serà el que
es lliuri amb la documentació de viatge.
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SERVEIS I RECOLLIDES

Serveis inclosos:

•Autocar de llarg recorregut.

•Recollida des de diferents poblacions (consulteu punts de recollida).

•Pensió completa durant tot el viatge amb beguda inclosa als àpats.

•Allotjament a l'hotel definit a l’itinerari.

•Visites definides a l’itinerari com a incloses.

•Acompanyant de Promoviatges durant tot el viatge.

•Assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos:

•Esmorzar en ruta del primer dia.

•Propines.

•Extres de caràcter personal.

•Qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Punts de recollida

Barcelona, Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Tarragona, Vic
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PREUS

PREUS BÀSICS PREU CLIENT MAJORS DE 60 ANYS

Preu base per persona en 
habitació doble

350€ 340€

Suplement individual 55€.

Opcional
60 o + anys -10.00€
Porta'ns amics -10.00€
Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 25€.

Condicions garantides amb una participació mínima de 20 persones.

Gaudeix de les nostres promocions per viatjar a millor preu
Majors de 60 anys. Si ja teniu 60 anys o els feu abans de l’inici del
viatge, gaudireu del nostre preu especial.
Porta’ns amics. Si veniu acompanyats d’amics que no hagin viatjat
mai amb nosaltres, gaudireu del nostre preu especial. Us aplicarem el
descompte a tants clients habituals com clients nous ens porteu.

Reserves forma de pagament: Pagament total 30 dies abans de la
sortida del viatge.
Reserves online: Pagament d’un 25% del total com a dipòsit, sigui
quina sigui la tipologia del viatge. La resta del pagament es realitzarà
30 dies abans de la sortida..
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