
 Transport en autocar desde el nostre punt d´origen  

 Dinar en restaurant en ruta 

 Guía acompanyant Tursal, durant tot el circuit  

 Totes las excursions  

 Dinar en restaurant 2 dies  

 Allotjament 5 nits en hotel 4* 

 Pensió completa durant el viatge, aigua i vi inclos 

 Assegurança de viatge. 

  Guia oficial a Salamanca, Valladolid i Zamora 

 



 

 

 

DIA 16/10: LLOC D'ORIGEN - SALAMANCA 

Sortida des de Tarragona realitzant breus parades en ruta. Dinar en ruta inclòs. Arribada a l'hotel distribució d'habitacions, sopar i allotjament. 

 

DIA 17/10: L'ALBERCA - CIUTAT RODRIGO 

Esmorzar a l'hotel i sortida per excursió inclosa a l'Alberca. Declarat Monument Històric-Artístic, va ser el primer municipi espanyol que va aconseguir 

aquesta distinció, l'any 1940. Destaquem monuments com l'església parroquial del segle XVIII, l'Ermita de Sant Marc, etc. Dinar en restaurant.A la tarda excur-

sió inclosa a Ciutat Rodrigo, dominada per la Torre de l'Alcàsser, avui Parador Nacional. Retorn a l'hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 18/10: VALLADOLID—TORDESILLAS Esmorzar a l'hotel i sortida per excursió inclosa amb guia oficial de mig dia a Valladolid: on cal destacar la seva Ca-

tedral inacabada, l'església de l'Antiga Sant Pau. Dinar en restaurant. A la tarda excursió inclosa a Tordesillas, on destaquen monuments com la Plaça Ma-

jor (la seva estructura actual data del segle XVII), el Monestir de Santa Clara (està edificat sobre l'antic Palau Mudèjar anomenat "Baralla de Benimerín") i 

Sant Antolín, l' Església-Museu dels segles XVI i XVII, on estan recollides i exposades una sèrie de peces artístiques de la pròpia església i d'altres de la vila, 

entre les quals destaca la Tomba dels Alderete. Retorn a l'hotel, sopar i allotjament 

  

DIA 19/10: SALAMANCA - ZAMORA  

Esmorzar a l'hotel i sortida per excursió inclosa a Salamanca amb guia oficial. Entorn de la impressionant Plaça Major es disposen la Casa de les Petxines, la 

Universitat, la Clerecía, al Palau de Monterrey, etc.  Dinar a l'hotel i excursió inclosa amb guia oficial (mig dia) a Zamora. El seu casc antic alberga una vinte-

na d'esglésies romàniques presidides per la Catedral (S. XII), coneguda com "la Perla". Retorn a l'hotel, sopar i allotjament 

 

DIA 20/10: BÉJAR - ALBA DE TORMES 

Esmorzar a l'hotel i sortida per excursió inclosa cap a Béjar, situat al peu de la serra del mateix nom i Candelario. Retorn a l'hotel per  dinar ia la tarda ex-

cursió inclosa a Alba de Tormes, vila dels Ducs d'Alba. Retorn a l'hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 21/10: SALAMANCA - LLOC D'ORIGEN 

Esmorzar a l'hotel i sortida a l'hora indicada cap a Tarragona. Breus parades en ruta (dinar inclòs). Arribada i fi dels nostres serveis.  
 

PAGA I SENYAL (150 €) i  fotocopia del DNI LA RESTA EL DIA 

03.10  

ASSEGURANÇA CANCELACIÓ: 18€  (opcional) 

Nota: la cronologia del viatge pot ser modificada, a criteri de la nostra empresa per a una millora del circuit. El preu 

està subjecte a variació causa de l'increment de taxes, impostos i / o carburant.  


