TEROL INÈDIT
Descobrint les joies de l’art mudèjar
De l’11 al 14 de novembre de 2020

VIATGEM AMB AUTOCAR
Viatge de proximitat, entre cultura i natura
Patrimoni Mundial de la UNESCO

Endinsar-se en els territoris inèdits de Terol és una bona manera per a
gaudir d’aquests grans espais desconeguts del territori peninsular, on la
ciutat de Terol destaca per ser una ciutat senzilla, atractiva i remodelada
a nivell arquitectònic en aquests darrers anys.
Tot i així, el seu millor encant es troba en els silenciosos i bonics
paisatges de la seva província, on hi trobem la imponent Serralada
d’Albarracín amb els seus encisadors poblets i també els silenciosos espais
de l’acollidor Maestrat aragonès.

Itinerari (4 dies / 3 nits):
11/11

BARCELONA - TEROL, VISITA DE LA CIUTAT
Sortida amb autocar des de Barcelona en direcció a
Castelló de la Plana. Breu parada en el transcurs del trajecte
per a esmorzar per lliure (No Inclòs). Continuació tot
travessant el litoral valencià fins passat Castelló, des d’on
ens endinsarem cap a terres del Baix Aragó. Posterior
arribada a la ciutat de Terol, on durem a terme el dinar en
un bon restaurant local.
A la tarda, visitarem aquesta ciutat, capital del Baix Aragó i
que compta amb singulars construccions artístiques, com
per exemple les conegudes Torres Mudèjars, declarades
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, la Catedral i
Església de San Pedro, catalogades com “Monuments
Nacionals”, el Mausoleu dels famosos “Amantes de
Teruel” i la Plaça del Torico, entre d’altres. Acabada la
visita, trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament.

12/11

TEROL, ALBARRACÍN I ORIHUELA DEL TREMEDAL

Esmorzar a l’hotel i sortida en direcció als famosos
“Montes Universales” fins arribar a la bonica vila d’Orihuela
del Tremedal, declarada “Conjunt Històric-Artístic”, on hi
destaquen l’església parroquial de San Millán de la Cogolla,
amb una barreja d’estils barrocs i neoclàssics, així com
l’antiga Casa Consitorial d’estil renaixentista, la famosa
Fuente del Gallo, símbol emblemàtic del municipi, sense
oblidar-nos del notable Santuari de La Virgen del Tremedal,
on s’hi venera una antiga verge. Posterior continuació del
trajecte, tot travessant els “Montes Universales” fins arribar
a Albarracín on durem a terme el dinar en un bon
restaurant local.
A la tarda, visitarem al casc antic i medieval d’aquest poble,
situat sobre la vall del riu Guadalaviar i que sembla extret
d’una remota llegenda, on cada racó i cada casona és
objecte d’admiració. El casc antic d’Albarracín compta amb
monuments tant singulars com la Catedral, l’Església de
Santa Maria, el Palau Episcopal i una arquitectura civil
important on hi destaquen la Casa de la Julianeta, la Casa
del carrer Azagra, la Plaça de la Comunitat i la petita Plaça
Major. Acabada la visita, tornada a l’hotel de Terol. Sopar i
allotjament.

13/11

TEROL, VISITEM MORA DE RUBIELOS I RUBIELOS DE MORA
Esmorzar a l’hotel. Sortida de bon matí per a visitar dues de
les viles més encantadores de Terol: les germanes Mora de
Rubielos i Rubielos de Mora. Tan iguals i tan diferents!
Començarem la visita a Mora de Rubielos, on viatjarem a
l’Edat Mitjana mentre passegem pels seus carrers empedrats,
des de la Plaça Major, tot travessant la Porta de Rubielos i
descobrint els vestigis medievals del municipi, que fou declarat
Conjunt Històric-Artístic el 1978. A destacar les nombroses
cases d’adinerats “hidalgos”, que recorden que Mora fou un
important nucli de poder segles enrere, entre les quals hi ha la
casa dels Fernández de Heredia, una de les vuit cases més
importants del regne d’Aragó. Finalment, visitarem l’exCol·legiata gòtica de Santa Maria la Major del segle XV i
l’imponent Castell-Palau, que fou seu del “señorío” de Gonzalo
Fernández de Heredia. Tot seguit, dinar en un restaurant local.
A la tarda, visitarem Rubielos de Mora, un poble de postal,
que conserva un casc antic replet de palauets i cases pairals,
considerat com un dels “pobles més bonics d’Espanya” i
galardonat amb el premi Europa Nostra, concedit per la Unió
Europa a les poblacions millor conservades del continent.
Passejarem pels seus carrerons, en un ambient típicament
medieval, on trobarem esglésies, pòrtics, petites places i
nombroses cases pairals i palaus, que antigament van
pertànyer a nobles de la regió. Finalment, acabarem el
recorregut, tot passant pel Barri del Campanar, primer nucli de
Rubielos, on estava situat el castell, el forn i l’Hospital de
Gràcia, i travessarem el Portal de San Antonio, que, juntament
al del Carmen, és l’únic vestigi de l’antiga muralla. Acabades
les visites, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.

14/11

TEROL, ALCAÑIZ I VALDERROBRES - BARCELONA

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Alcañiz, la segona
població més gran de la província de Terol, situada a 381
metres sobre el nivell del mar. Farem un recorregut pel seu
casc antic, que alberga un interessant conjunt històricartístic, com per exemple la plaça d’Espanya, bonic conjunt
medieval, on se situen la llotja i l’edifici de l’Ajuntament,
obra mestra de l’arquitectura renaixentista, així com l’excol·legiata de Santa Maria la Mayor, iniciada el 1736, un
temple de grans dimensions que combina traços barrocs
amb influències mudèjars. També hi perviuen construccions
militars com el Castell de Los Calatravos, transformat en
l’actualitat en un Parador de Turisme, del qual destaca
especialment la seva Torre de l’Homenatge gòtica. Acabada
la visita, sortida cap a Valderrobres i dinar de comiat en un
bon restaurant de la zona.
A la tarda, continuació fins a la històrica vila de
Valderrobres, ubicada a la llera del riu Matarranya, on
visitarem el casc antic, a través de la plaça Espanya i el
portal de Sant Roc, autèntic centre neuràlgic de la vila, així
com el Castell medieval i l’antiga Basílica, convertida avui
en església parroquial. En acabat, farem el camí de tornada
fins a Barcelona i trasllat al nostre punt d’origen.
Final del viatge i dels nostres serveis, tot desitjant que hagin
gaudit d’aquesta fabulosa ruta per Terol.

* ITINERARI SUBJECTE A MODIFICACIÓ, PARCIAL O TOTAL, PER RAONS TÈCNIQUES, OPERATIVES O SANITÀRIES.

TEROL INÈDIT
Descobrint les joies de l’art mudèjar
De l’11 al 14 de novembre de 2020 (4 dies)
Viatge de proximitat, entre cultura i natura

595 €

> Suplement habitació individual: 80€
> Assegurança opcional de Cancel·lació (*): 35€

Preu per persona en habitació doble
EL PREU INCLOU:
•
Trasllats amb modern Autopullman
•
3 nits en Hotel 4**** / 3*** Sup a Terol ciutat
•
Règim de Mitja Pensió a l’hotel (sopar i esmorzar)
•
4 Dinars en restaurants locals
•
Begudes als Àpats (Aigua i Vi)
•
Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari
•
Assegurança d’Assistència en Viatge
> Despeses d'Assistència Mèdica incloses en destinació en cas d'infecció per COVID-19
> Convalescència en hotel inclosa en cas de quarantena per COVID-19
•
Guia acompanyant des de Barcelona
•
Grup mínim 19 Participants / Grup màxim 29 Participants
VISITES INCLOSES:
•
Visita guiada del casc antic de la ciutat de Terol amb entrada a la Catedral, al monument de “Los Amantes de Teruel” i al
Conjunt Mudèjar (UNESCO)
•
Visita del conjunt històric i monumental d’Orihuela del Tremedal
•
Visita guiada del conjunt arquitectònic d’Albarracín
•
Visita de les viles bessones de Mora de Rubielos i Rubielos de Mora amb entrada al Castell
•
Visita del casc antic d’Alcañiz
•
Visita del casc antic de Valderrobres amb entrada al Castell Episcopal
EL PREU NO INCLOU:
•
Tot tipus d’Extres
•
Tot allò No Indicat
•
Assegurança opcional de Cancel·lació (*) a contractar amb la primera paga i senyal.
PUNTS FORTS DEL VIATGE:
•
•
•
•
•

Destinació propera i segura.
Grup reduït a un màxim de 29 viatgers per a garantir la distància entre participants.
Viatge en modern Autopullman, còmode i segur.
Ruta inèdita que combina bonics paratges naturals amb un interessantíssim patrimoni cultural i monumental.
Conjunt Mudèjar de la ciutat de Terol, màxima exponència de l’art mudèjar, inscrit a la Llista de Patrimoni Mundial de la
UNESCO.

CONDICIONS DE RESERVA
* Política de reserves i terminis més flexible de manera excepcional donada l’actual situació sanitària *

RESERVES:

Tel. 93 496 14 67 - Email: info@kulturalia.es.

•

Les reserves s’efectuaran directament a l’agència:

•

Les reserves es faran respectant l’ordre de pagament i en les dates indicades fins a exhaurir les places.
Viatge amb un aforament màxim de 29 places. Grup mínim de 19 participants.
El nombre d’habitacions individuals és molt limitat i subjecte a la disponibilitat dels allotjaments.
L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la primera paga i senyal. (*)

•
•
•

PAGAMENTS:
•

Per a efectuar la reserva caldrà fer una paga i senyal de 300€ (+35€ assegurança) abans del 09 d’octubre de

2020 fins a exhaurir les places!
> Recomanem fer la paga i senyal el més aviat possible per tal d’evitar quedar-se sense plaça, donat que el grup
pot quedar complert abans de la data límit indicada.
> Preguem contactar amb l’agència un cop efectuada la paga i senyal per tal de confirmar la reserva.
•

Per a finalitzar la reserva caldrà fer el pagament final abans del 02 de novembre de 2020.
> DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES: La Caixa
> És imprescindible indicar Nom, Cognom i Viatge “Terol”.

ES10 2100 3208 5822 0035 6748.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:
La política de cancel·lació per desestiment voluntari o per causes NO cobertes per l’Assegurança opcional de Cancel·lació
(*) és la següent:
•
•
•
•

Paga i Senyal No Reemborsable.
50% de despeses si es cancel·la el viatge entre 29 i 16 dies abans de la data de sortida del viatge.
75% de despeses si es cancel·la el viatge entre 15 i 8 dies abans de la data de sortida del viatge.
100% de despeses si es cancel·la el viatge entre 7 dies abans de la sortida del viatge i la mateixa data de sortida del
viatge.

(*) ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ
Aquesta assegurança té un límit de cobertures i unes exclusions específiques fixades per l’asseguradora ARAG, S.A.
Els motius de cancel·lació han de ser justificats documentalment.
Per a més informació, poden consultar les cobertures i condicions generals de la pòlissa adjuntes en les pàgines següents o
bé contactar amb nosaltres a: info@kulturalia.es.
ATENCIÓ! NOVETATS IMPORTANTS SOBRE L’ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ (*)!
•
Despeses d'Anul·lació incloses en cas de contraure la COVID-19.
•
Despeses d'Anul·lació incloses per denegació d'embarcament per malaltia.

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta. 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67
www.kulturalia.es

info@kulturalia.es

