
 

 

 

 

 

 

DIA 11 DE SETEMBRE: ORIGEN-JACA-BIESCAS-SALLENT DE 

GALLEGO-JACA 

Sortida al matí, parada en ruta per esmorzar. Continuarem 

viatge fins arribar a Jaca on dinarem. Acomodació a les 

habitacions. A la tarda anirem fins a Biescas, típic poble 

aragonès  i Sallent de Gallego, la capital de la Vall del Tena. 

Tornada cap a l'hotel, sopar i allotjament.  

 

DIA 12 DE SETEMBRE: JACA-PARC NACIONAL D'ORDESA-JACA 

Esmorzar i sortida cap a Torla, allà agafarem uns autobusos que 

ens portaran fins el Parc Nacional d'Ordesa, reserva de la 

Biosfera i declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 

1997. Tindrem temps 

lliure per poder gaudir de la natura veient  

espectaculars muntanyes com el "Monte Perdido" de 

3.355 m. A l'hora assenyalada tornarem cap al nostre 

hotel per dinar. A la tarda passejada per Jaca, ruta del 

camí de Santiago. Destaca la seva catedral romànica, 

ajuntament i la ciutadella construïda per Felip II. Temps 

lliure fins l'hora de sopar. 

 

DIA 13 DE SETEMBRE: JACA-BOLTANYA-AINSA-ORIGEN 

Sortida cap a Boltanya, on farem una parada per visitar el centre històric , la Col·legiata de Sant 

Pere, el Monestir del Carme. Seguidament ens arribarem fins a la població medieval aragonesa 

d'Ainsa, amb un impressionant casc antic declarat conjunt historicoartístic l'any 1965. Veurem 

el castell, l'església de Santa Maria i la bonica Plaça Major. Dinar en restaurant. Tot seguit 

començarem el viatge de tornada cap a casa nostra. 

 

Preu per persona: 215 € 

Supl. single: 40€ 

 

Inscripcions: Paga i senyal de 100€. La resta s'haurà de 

fer efectiva abans del 4 de setembre. 

 

Inclou: Hotel de 2* a Jaca, pensió completa (aigua i vi 

als àpats), còmode autobús, autobús Parc d'Ordesa, 

visites segons programa, guia acompanyant, 

assegurança de viatge. 

 

Grup mínim 30 persones. Condicions generals d’acord amb el decret 168/1994 de la 

Reglamentació Catalana d’AAVV i la llei estatal 7/1998.  

Podeu consultar les nostres condicions generals a la pàgina web www.domustravel.com. 

L’agència es reserva el dret d’alterar l’ordre de les visites si causes de força major ho 

aconsellessin. 

 

 

 


