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ARAGÓ I ELS SEUS TRESORS
D’ADVENT

299 €

3 dies / 2 nits

DIA 3 SARAGOSSA – OSCA - BARCELONA

Esmorzar. Sortida cap a Osca, on tindrem temps per a

visitar la ciutat protagonista d'una història de més de dues

mil anys d'antiguitat. El Coso, límit de les antigues muralles

medievals, delimita un interessant entramat urbà que es

troba presidit per la Catedral. A l'hora concertada, sortida per

al dinar, i després, emprendrem el camí de retorn cap a

Barcelona.

SERVEIS INCLOSOS

■ Autocar per a tot el trajecte.

■ Guia acompanyant durant tot el circuit.

■ 3 nits d'hotel 4* a Saragossa.

■ Pensió completa des del dinar del primer dia fins al dinar de

l'últim. Inclou vi i aigua en dinars i sopars.

■ Visites incloses:

■ Zaragoza

■ Sos del Rei Catòlic

■ Monestir de Leyre ( visita guiada )

■ Osca

■ Assegurança d’assistència en viatge bàsic. Més informació a:
http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

SERVEIS NO INCLOSOS

■ Consulteu directament amb ServiTravel les connexions des de

les diferents zones d'origen, així com la contractació d'una

assegurança de cancel·lació per 13 €

■ Begudes ni extres.Res que no estigui especificat en l'apartat

anterior.

DIA 1 BARCELONA – SARAGOSSA

Presentació al punt de trobada i reunió de grup per a sortir

en autocar direcció a Saragossa. En arribar gaudirem de la

Mostra Nadalenca de Saragossa, que celebra enguany la

seva XI edició. En ella es troben unes 40 casetes i més de 3

tavernes. La Plaça del Pilar es converteix en un espai ple

d'oci i amb un Mercat de Nadal on gaudir de les compres

d'Advent. Trobarem una pista de gel i podràs escriure el teu

desig a l'Arbre dels Desitjos. Aquest Mercat de Nadal es

considera un dels més grans i vistosos de tota Espanya.

Dinar. A la tarda tindrem temps lliure al centre per a poder

continuar gaudint de l'ambient nadalenc, veure quan

s'encenen les llums i per descomptat, qui així ho desitgi

visitar a la Pilarica. A una hora prudencial retorn a peu a

l'hotel. Sopar i allotjament.

DIA 2 SARAGOSSA - SOS DEL REI CATOLICO –

MONESTIR DE LEYRE - SARAGOSSA

Esmorzar. Al matí sortida cap a Sos del Rey Católico,

visita d'aquest bonic poble, el seu barri vell està declarat Bé

d'Interès Cultural. És el lloc de naixement de Ferran II, rei

d'Aragó que més tard seria conegut com a Ferran el Catòlic.

La seva estratègica situació el converteix en una fortalesa

natural i en un dels recintes fortificats més importants de la

zona durant els segles X i XI. Tindrem temps per a la seva

visita i trasllat al Monestir de Leyre, on farem una visita

guiada. Consagrat al 1057. Al segle XIX va viure en l'oblit

fins que els monjos benedictins de Santo Domingo de Silos

van restaurar la vida monàstica dins dels seus murs, al

1954. Al 1979 es va convertir en una abadia autònoma.

Dinar en restaurant. A la tarda retorn a Saragossa, i resta

de la tarda lliure per a continuar gaudint de l'ambient

nadalenc. Sopar i allotjament.

HOTEL PREVIST: HOTEL EUROSTARS BOSTON 4*

Sortida: 6 de desembre de 2019
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