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Sortida: 20 de juliol de 2020

• Ens endinsarem a la música que ens farà viatjar

al passat, una alquímia entre la història i la

tradició

• Coneixeràs l’espectacular postal que ens regala

Morella, dibuixada per muralles centenàries,

setze torres i un imponent castell que, situat a

mes de mil metres d’altura, domina el perfil de la

vila.

• Passejaràs per la localitat de Peñíscola, en

plena costa del Azahar.

• Amb el castell del Papa Lluna en la seva part

mes alta, Peñíscola pot presumir de ser un dels

pobles costaners mes bonics d’Espanya. A més,

sabies que es un dels escenaris naturals mes

filmats de la nostra geografia?

• Visitaràs els monestirs, ermites, muralles i

castells de les belles localitats de La Pobla de

Benifassà, Calig i Adzaneta.

4 dies / 3 nits

Per què t’encantarà:

Gaudeix d’un recorregut on cada any els programes de Early Music Morella s'articulen entorn de

temes dissenyats per a estimular noves actituds que ens acostaran a la música del passat.

La combinació d'elements de la música històrica, juntament amb els de tradició oral formen l'essència

d'aquest festival, músiques per a entendre, comunicar, escoltar, interpretar i gaudir des del seu

coneixement i raonament.

Morella i el seu 
festival de música 
renaixentista 839€

p.v.p per persona
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Serveis inclosos

• Trasllats en autocar de luxe Barcelona-Morella-

Barcelona

• Serveis de trasllats i autocar segons programa

• Guia acompanyant des de l’inici

• Servei de maleters

• 3 nits de allotjament en hotel 3*

• Mitja Pensió (esmorzar i dinar) des de l’esmorzar del 

segon dia fins el dinar del últim (begudes incloses)

• Dos entrades al “Festival de Música Medieval i 

Renaxeintista” per persona

• Visites a: 

• Alcañiz.

• Morella

• Iglesia romànica de San Mateo

• Monestir gòtic de La Pobla de Benifassà

• Ermita de la Mare de Déu del Socors en Càlig

• Adzaneta

• Peñíscola

• Assegurança d'Assistència en viatge bàsic. Més

informació a: 

http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/

Serveis no inclosos

• Consulti directament amb ServiTravel en cas de 

necessitar transport regular des de les seves ciutats 

d’origen.

• Contractació de l’assegurança de cancel·lació per 15€

• Suplement Individual 55 €

• Res que no estigui especificat a l’apartat anterior

http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/
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DÍA

3
MORELLA – POBLA DE BENIFASSÀ – CÀLIG – ADZANETA – MORELLA

Esmorzar a l’hotel. Després d’esmorzar, iniciarem la nostra ruta pels càtars del sud,
començant per la Pobla de Benifassà, on visitarem el seu Monestir gòtic cistercenc del S. XIII
de Santa Maria i la ermita de estil barroc de la Trinitat. Mes tard, continuarem el camí cap a
Càlig, on gaudirem de l’ermita de la Mare de Déu del Socors. Dinar. Seguirem cap a
Adzaneta i veurem les seves muralles i castell. Tornada a l’hotel i allotjament.

DÍA

1
BARCELONA – ALCAÑIZ - MORELLA

Presentació i sortida direcció Morella en una Van de luxe. Pel camí, ens aturarem en Alcañiz,
la capital del Baix Aragó, on tindrem el Dinar inclòs. A la tarda, realitzarem una visita de la
ciutat, visitant el seu centre històric, on destaquen la Plaça d’Espanya, l’ajuntament i la llotja.
Continuarem la nostra ruta fins a Morella i a la nostra arribada realitzarem el Check In a l’hotel.
Seguidament ens prepararem pel “Festival de Música Medieval i Renaixentista” (“Europa, un
continent musical”). Tornada al hotel i allotjament.

DÍA

2
MORELLA – SANT MATEU - MORELLA

Esmorzar a l’hotel. Pel matí, realitzarem una visita a la ciutat. Després de l’eliminació dels
càtars al sud de França, molts d’ells es van expandir per Europa, i també van arrelar
especialment a Catalunya pel símil de l’idioma i per ser el poble català de caràcter mes liberal i
obert a totes les cultures. A Morella, els càtars van fer estada fa set-cents anys. Dinar. Per la
tarda, ens dirigirem cap a Sant Mateu i visitarem la seva església romànica del segle XIII amb
intervencions dels segles XV, XVII i XVIII. Mes tard tornarem a Morella per participar al Festival
de Música Medieval i Renaixentista (“Cant Gregorià. Les veus en transició”). Tornada al hotel i
allotjament.

Barcelona MorellaAlcañiz

Morella MorellaSant Mateu

Morella MorellaPobla de Benifassà Càlig Adzaneta
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HOTELS PREVISTOS

Data Hotel Ciutat

20 al 23 de Julio Hotel Cardenal Ram 3* Morella

17/6/2019

CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 25 persones. En el supòsit que no s'assoleixi el nombre mínim, l'Organitzador avisarà de la possible cancel·lació de la

sortida o la possibilitat de mantenir els efectes amb un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la sortida.

• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament de el dipòsit.

• Cal disposar del DNI en vigor en els viatges dins de la Unió Europea. En el cas que sigui necessari disposar de passaport, aquest ha de tenir una data de caducitat

de, al menys, 6 mesos. Consultar amb ServiTravel per conèixer la necessitat de visat i el tràmit d’aquest segons la destinació.

• Canvis i cancel·lacions: Les despeses generades per qualsevol canvi en la reserva es veuran reflectides en l'últim pagament i seran comunicades en el moment que

el canvi sigui efectiu. La indemnització a abonar en cas de cancel·lació de la reserva serà d'un màxim del 10% del total de la reserva en concepte de despeses de

gestió més les despeses reals que es generin de la cancel·lació de la mateixa.

• Per a qualsevol informació per a persones amb mobilitat reduïda, contacti directament amb ServiTravel.

DÍA

4
MORELLA – PEÑISCOLA – BARCELONA

Esmorzar a l’hotel. Pel matí, anirem a Peñíscola. Entre els anys 1294 i 1307 va ser construït
l’actual castell templer sobre les restes de la Alcassaba àrab. El Papa Luna es va exiliar a
Peñíscola al 1411 assentant així la seu pontifícia i convertint el castell en palau i biblioteca.
Gaudirem d’un dinar sense igual, una bona paella a Peñíscola. Per la tarda després de dinar,
tornarem a Barcelona.

Morella BarcelonaPeñíscola

VOLS

Data Des de Fins H. Sortida H. Arribada

20/07/2020 BARCELONA MORELLA

23/07/2020 MORELLA BARCELONA


