
 

 

 

  

 

 

 

DIA 12 D'OCTUBRE: GIRONA-SARAGOSSA-ABEJAR 
Sortida a primeres hores del matí, parada per esmorzar. Seguirem camí fins a Saragossa, 

que avui celebra la seva tradicional festa del Pilar. Disposarem de temps lliure pel 

centre de la capital. Dinar en restaurant. Tot seguit ens dirigirem cap a terres de Soria, 

concretament a Abejar, instal·lació a l'hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 13 D'OCTUBRE: ABEJAR-CALATAÑAZOR-SABINAR-FUENTEONA-SORIA-ABEJAR 
Esmorzar i sortida cap a Calatañazor, conjunt historicoartístic amb la seva muralla, 

església romànica, carrers empedrats etc. Compta amb un passat històric àrab i un 

castell. A continuació ens aproparem a Sabinar, una reserva natural de les poques que 

es conserven d'aquest tipus, on s'hi troba la sabina, un arbre resinós de 14m d'alçada. 

Allà visitarem el centre d'interpretació. La ruta ens portarà fins a Fuenteona, un aqüífer 

que forma el riu Abión amb molta vegetació i on veurem la cataracta Fuenteona. Dinar 

a l'hotel. A la tarda visita de Soria, destaca l'ermita de San Saturio, Plaza Mayor, passejar 

per l'Alameda de Cervantes, la devesa (parc situat al centre de la ciutat). Temps lliure 

fins l'hora de tornar al nostre hotel. 

 

DIA 14 D'OCTUBRE: ABEJAR-LAGUNA NEGRA-TARDA RUTA PER BUSCAR BOLETS- SAN 
LEANDRO DE YAGUE-ABEJAR 
Esmorzar i sortida cap a la Laguna Negra, d'origen glacial, situada a la serralada dels Pics 

d'Urbión, comarca de Pianares, que segons la llegenda no te fons. En aquesta zona és 

molt abundant la vegetació de roure i faigs. A les aigües de la llacuna s'hi troba truites, 

barbs etc. Dinar a l'hotel. A la tarda farem la ruta dels bolets acompanyats d'un expert, 

on ens endinsarem pels boscos per recollir-nos a l'hora assenyalada. Abans de tornar 

cap a l'hotel passejada pel bonic poble de San Leonardo de Yague, amb una visita a una 

exposició de micología al seu poliesportiu. Tornada cap a l'hotel. Sopar i allotjament. 

 

DIA 15 D'OCTUBRE: ABEJAR-PLATJA DE PITA-VINUESA-ABEJAR-GIRONA 
Esmorzar i sortida amb direcció a Platja de Pita, al pantà de la Cuerda del Pozo. 

Continuarem fins a Vinuesa, coneguda com "la Corte de los Pinares" al voltant s'hi 

troben diferents rutes de senderisme, església de Nostra Senyora de Pino etc. Dinar a 

l'hotel i tot seguit iniciarem el trajecte de tornada cap a casa nostra. 

 

Preu per persona: 395€ 
Supl. single: 60€ 
 
Inscripcions: Prèvia paga i senyal de 95€. La resta s'haurà de fer efectiva abans del 29 
de Setembre 2017. 
 

Inclou: Pensió completa al nostre hotel a Abejar, aigua i vi als àpats, guia local, entrades 

i visites incloses, guia acompanyant, llicència per a tot el grup per anar a buscar bolets, 

dinar dia d'anada a Alfajarín, assegurança de viatge. 

 

Grup mínim 25 persones. Condicions generals i especials segons normes autonòmiques 

vigents  en el lloc de celebració del contracte de viatge combinat i en el seu defecte, 

segons el R. Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre de la llei estatal, per la defensa 

del consumidor i usuari. Podeu consultar les nostres condicions generals a la pàgina 

web www.domustravel.com. 

 

 

 

 

 


