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Sortida: 15 d’octubre de 2021

15 de novembre de 2021

Un viatge per les terres de les Cinco Villas coneixent el seu extens patrimoni cultural. Et

submergiràs en els paratges naturals més interessants de la nostra geografia i descobriràs

l'origen i l'evolució dels homínids i sobretot, de la nostra espècie. Un viatge Etnogràfic i

Cultural amb el nostre guia expert en natura i divulgació Científica.

Visitarem Atapuerca i La Sima de los Huesos; llocs emblemàtics del nostre planeta per conèixer

l'Origen de la Humanitat. Descobrirem els monuments representatius de les Cinco Villas,

descobrirem la biodiversitat de la llacuna de Dos Reinos, acabant a les Bardenas Reales, Parc

Natural i enclavament mític per a la cria d'algunes de les nostres rapinyaires més protegides.

Per què t’encantarà?

• Viatjaràs en grup reduït i especialitzat guia

acompanyant.

• Allotjament en Eco Hotels o Cases Rurals, la majoria 

reservats en la seva totalitat pel nostre grup.

• Descobriràs l'origen de la Humanitat a Atapuerca i la 

Sima de los Huesos

. 

• Passejaràs per les Cinco Villas i visitaràs els seus

monuments emblemàtics.

• Contemplaràs l'entrada de les aus estivals a la

Llacuna de Dos Reinos

• Realitzaràs un Safari pel Parc Natural de Bardenas

Reales, declarat reserva de la Biosfera.

06 dies / 05 nits

Atapuerca, 
Bardenas Reales 
i la comarca 
Cinco Villas 825€

Consultar descomptes per a nens
p.v.p per persona
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Serveis inclosos

• Trasllat en furgoneta de 6-9 places segons el programa. 

• Guia acompanyant durant tot el recorregut. 

• Guia especialista local en les Visites a Monuments i 

Parcs. 

• 5 nits d'allotjament a Eco hotels / cases rurals. (3 nits a 

Uncastillo + 2 nits a Burgos) 

• Règim d'Allotjament i Esmorzar. 

• Recorregut històric per les Cinco Villas (Sos del Rei 

Catòlic, Sádaba, Uncastillo, Ejea del los Caballeros)

• Monuments de les Cinco Villas (Palau de Sada, Església 

de Sant Esteve i Cripta del Perdó de Sos del Rei Catòlic, 

Esglésies de Sant Martí i Santa Maria Uncastillo, Castell 

de Sádaba, Església del Salvador Ejea)

• Visita al jaciment arqueològic romà Els Bañales. 

• Visita al Museu de l'Evolució Humana i jaciment 

Atapuerca. 

• Visita al Centre d'Arqueologia Experimental. 

• Ruta de senderisme senzilla per Serra de Domingo. 

• Esmorzar a l'alba i visita al Parc Natural de les Bardenas

Reales. 

• Visita a la Llacuna de dos Reinos

• Visita a el Museu Aquagraria en Ejea de los Caballeros. 

• Tast de Vi de la terra Ejea de los Caballeros.

• Assegurança d'Assistència en viatge bàsic. Més 

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

Serveis no inclosos

• Consulteu directament amb ServiTravel en cas de 

necessitar transport regular des de la vostra ciutat

d'origen.

• Contractació d'una assegurança de cancel·lació incloent  

Força Major per 32 €. 

• Suplement  Individual  250 €

• Res que no estigui especificat en l'apartat anterior.

ALLOTJAMENTS: En tots els nostres tours i circuits utilitzem
allotjaments singulars i/o hotels i cases rurals. La major
part de les vegades reservats en exclusiva. Tots els
establiments testats i amb certificat de COVID-free.

COTXES PROPIS: Fem servir cotxes limitats a 6 o 9 places,
acompanyats amb un guia. Ens permet tant garantir la
seguretat del grup com la total llibertat de moviments

MATERIAL I NETEJA: Durant les sortides comptem amb una
farmaciola sanitària, alcohol i gels desinfectants, així com
guants i mascaretes per complir amb les recomanacions de
prevenció i sanitat.
Els vehicles seran esterilitzats amb una làmpada
ultraviolada dos cops al dia.

GRUPS REDUÏTS: 
Grups reduïts, entre 6 i 14 persones en 2 furgonetes, amb 
guia acompanyant i un guia local. Animador infantil a partir 
de 6 nens 

GARANTIA: ServiTravel complirà amb la normativa
actualitzada dels viatges combinats i amb aquelles altres
que poden ser imposades per les autoritats competents en
cada moment i en cadascuna de les ciutats, comunitats i
regions visitades.

Seguretat COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/
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UNCASTILLO – SERRA DE SANTO DOMINGO – EJEA DE LOS CABALLEROS

Esmorzar a l'hotel. A l'hora indicada sortida cap a la Serra de Santo Domingo. Espai Natural

Protegit del Pre Pirineu Aragonès. Posseeix juntament amb el seu entorn un gran valor ecològic i

geològic, constituint una zona de transició entre dues grans unitats ecològiques i paisatgístiques, la

vall de l'Ebre i els Pirineus. Farem una ruta fàcil de senderisme per conèixer alguns dels llocs

emblemàtics de la zona. A continuació, ens dirigirem a Ejea de los Caballeros, actual capital de les

Cinco Villas, en la qual coneixerem part del seu casc històric. Farem un tast de vins de la Terra i

visitarem el Museu Aquagraria, dedicat a l'aigua i l'agricultura de Cinco Villas. Allotjament.

DIA

3

ORIGEN – SARAGOSSA - UNCASTILLO

Arribada a Saragossa i trobada amb el guia a l'hora indicada per dirigir-nos a Uncastillo.

Posteriorment sortirem per fer una passejada nocturna per Uncastillo, municipi Saragossà de la

comarca de les Cinco Villas, declarat Conjunt Històric-Artístic per albergar un dels conjunts

monumentals més importants d'Aragó. Compta amb mil·lennis d'història, com han demostrat els

jaciments prehistòrics i les restes de la vila romana de Los Bañales. Al nucli medieval d’Uncastillo

abunda l'oferta històrica, cultural i arquitectònica. Per la seva varietat i la seva bellesa, el d'Uncastillo

està considerat un dels millors conjunts romànics d'Espanya. Allotjament.

DIA

1

UNCASTILLO – SOS DEL REY CATÓLICO / SÁDABA - UNCASTILLO

Esmorzar a l'hotel. A l'hora indicada sortirem per fer una ruta històrica per tres de les Cinco Villas:

Sos de Rei Catòlic, Sádaba i Uncastillo :. Començarem a Sos de Rei Catòlic, bressol del Rei Ferran

II d'Aragó, el Catòlic. Sorprèn per la seva monumentalitat i les seves belles edificacions de pedra.

Recórrer els seus carrers és conèixer la Història d'Aragó i els orígens del Regne. Continuarem cap a

Uncastillo, considerada la "capital del Romànic" a Aragó, amb les seves sis esglésies del segle XII.

Aprofitarem per fer una visita a Los Bañales, jaciment d'època romana que es continua excavant i

en el qual trobem importants restes visibles de les termes, el Fòrum i alguns domus. Finalitzada la

visita continuarem cap a Sádaba, situada al centre geogràfic del territori cincovillés. Ens rebrà amb

el seu espectacular castell de segle XIII i les seves set torres al voltant d'un ampli pati d'armes.

Finalitzada la visita tornarem a l'hotel. Allotjament.

DIA

2

Origen UncastilloSaragossa 

Uncastillo UncastilloSos del Rei Catòlic / Sádaba

Ejea de los CaballerosUncastillo BurgosSerra de Sant Domingo
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BURGOS– BARDENAS REALES/ LLACUNA DOS REINOS – BURGOS

Esmorzar aviat a l'hotel. Després de l'esmorzar sortirem per realitzar un Safari pel parc natural

de les Bardenas Reals. Es tracta d'un Parc Natural de bellesa salvatge declarat Reserva de la

Biosfera per la UNESCO. Un paisatge semi desèrtic de 42.500 hectàrees on l'erosió dels seus sòls

d'argiles, guixos i gresos ha esculpit capritxoses formes creant un món d'aparença gairebé lunar

poblat de barrancs, altiplans i turons solitaris. En acabar el safari anirem a la Llacuna de Dos

Reinos per descobrir la fauna més característica d'aquesta zona humida navarresa. A l’hora

indicada sortirem direcció a Burgos. Allotjament

DIA

4

BURGOS – MUSEU EVOLUCIÓ HUMANA – JACIMIENT ATAPUERCA - BURGOS

Esmorzar a l'hotel. A l'hora indicada sortirem a visitar el Museu de l'Evolució Humana i en

acabar ens traslladarem a la Sima de los Huesos a Atapuerca. Aquesta cova conté un jaciment de

430 000 anys, la innegable riquesa en fòssils la converteix en la principal font d'informació de la

paleo antropologia d'aquest període. Visitarem el Centre d'Arqueologia Experimental, espai que

compta amb diferents recursos didàctics i preceptes científics sòlidament assentats. L'objectiu és

que puguem veure en primera persona com era la vida en el Paleolític, Neolític i a l'Edat dels

Metalls. No hi ha un lloc de Lisboa a Vladivostok que tanqui en el seu interior la història de l'últim

milió d'anys d'evolució com la Serra d'Atapuerca; un conjunt que per la seva importància va portar a

la UNESCO a declarar-lo Patrimoni de la Humanitat el 30 de novembre de 2000. Finalitzada la visita

tornarem a l'hotel. Allotjament.

DIA

5

Burgos BurgosBardenas Reales / Llacuna Dos Reinos 

Jaciment AtapuercaBurgos BurgosMuseu Evolució Humana

BURGOS – ORIGEN

Esmorzar a l'Hotel. Retorn al seu lloc d'Origen

DIA

6

Burgos Origen 
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INFORMACIÓ IMPORTANT

Vols o Transport Regular a Saragossa i retorn des de Burgos  NO inclosos.

Consulteu directament amb ServiTravel en cas de necessitar transport regular des de la 

vostra ciutat d'origen.

CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 14 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.

HOTELS PREVISTOS

Hotel Ciutat

La Pastora UNCASTILLO

Vinci Burgos BURGOS

AVANTATGES DE VIATJAR EN FAMÍLIA  Dte.

Primer nen * 50 %

Segon nen * 40 %

* Menors de 12 anys compartint amb dos adults

* Famílies monoparentals acreditades compartint amb un adult

Famílies nombroses (dte no acumulable sobre el preu d’adult) 5 %

Guia acompanyant

Guia local especialista

Serveis privats amb un mínim de 6 persones

Animador infantil en les visites (6 nens)


