VERUELA, TARAZONA i EL MONCAYO
13 i 14 d’abril de 2013
Hora sortida
Sortida: a partir de les xxx h de les parades següents:
de l’autocar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Ateneu” Humbert Torres/Pg. Ronda
x.xx
“Ronda” Pg. Ronda (Carrefour)
x.xx
“Escorxador”, Lluís Companys, 21 (bonÀrea)
x.xx
“Passarel·la Liceu Escolar”, Av. Blondel
x.xx
“Diputació”, Av. Ferran (direcció Estació Renfe)
x.xx
“Pardinyes”, Av. Prat de la Riba/EOI
x.xx

Pararem per esmorzar. Es recomana dur-lo de casa.
El programa el trobareu darrera d'aquest full.



El preu inclou: Viatge en autocar durant tots el dies. Estada als
hotels i menjars als restaurants amb begudes incloses. Entrades a
tots els llocs que es visiten



Totes les visites estan subjectes a la disponibilitat de temps i/o a
circumstàncies no previstes



Recomanem roba i calçat adequat per a terra i sòls no urbans,
passejarem per espais naturals



Si porteu paraigua, cal dur-lo a la bossa de mà



Indiqueu-nos si sou al·lèrgics a algun aliment



No us oblideu de la documentació i dels medicaments que preneu
habitualment o que cregueu podeu necessitar

PREUS:
socis
Hab. Ind. + xx €

xxxxx

€

No

socis

xxx

€

ATENEU POPULAR DE PONENT – C. Pau Claris, 10 –– 25008 LLEIDA
Tels. 973 24 71 72
www.ateneulleida.cat
excursionisme@ateneulleida.cat

VERUELA, TARAZONA i EL MONCAYO
13 i 14 d’abril de 2013
PROGRAMA:
dia 13, dissabte
MATÍ:
• Sortida en autocar, a l'hora i des de les parades indicades
• Pararem per esmorzar
• Visita comentada al Monestir de Veruela
• Viatge fins a Tarazona
• Ens instal·lem a l’Hotel las Brujas de Bécquer
DINAR: a l’Hotel las Brujas de Bécquer
TARDA:
• Tarazona, visites guiades a la Catedral de Sta. Maria la Huerta, oberta després de 30 anys de restauració, i recorregut pel
centre històric, per conèixer els monuments i indrets més emblemàtics de la ciutat: Plaça de braus vella, Ajuntament, Barri de la
Jueria, Barri medieval del Cinto, Porta de Lizares, Arc de la Traïció,
...
NIT:
•

Sopar i dormir a l’Hotel las Brujas de Bécquer

dia 13, diumenge
MATÍ:
•

Parc Nacional el Moncayo: Ens desplaçarem amb l'autocar
fins al PN del Moncayo on farem diverses parades per gaudir de
l’espai: a l'alzinar on abunden nombroses espècies vegetals que
en aquest moment es trobaran en flor com diverses orquídies; al
Rebollar d'Agramonte, hi farem una parada tècnica i hi deixarem
l’autocar per desplaçar-nos a peu per un corriol fins trobar-nos
amb la fageda i, de camí, l’Abedular. Aquest itinerari és suau i el

pot realitzar qualsevol persona fins i tot nens.
RECOMANACIÓ DEL GUIA: No us oblideu la roba d'abric i calçat adequat, l’abril
és un mes imprevisible, i la càmera de fotos per immortalitzar les
espectaculars vistes i l'exuberant vegetació d'aquesta època de l'any.

DINAR: a l’Hotel Gomar, molt a prop d’on hem deixat l’autocar
TARDA:
• Añon del Moncayo, on podrem passejar pels seus carrers entre
cases tradicionals de pedra i, des del mirador, veurem la
panoràmica de la zona.
Viatge de retorn
BON VIATGE

