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PONT DE LA PURÍSIMA 
 

  
  

   SOMONTANO-HUESCA 
Del 6 al 10 de DESEMBRE 2017 

 
DIA 1.  BARCELONA – BARBASTRO:  
Inici del viatge des del punt i hora indicats cap a la província d'Osca per arribar a Barbastre capital de la                     
comarca de Somontano. Entrada a l’hotel Ciutat de Barbastro 4 *. Acomodació en habitacions. A la tarda                 
visitarem el ric patrimoni històric de Barbastro de que destaquem la catedral de l'Assumpció. Visitarem el centre                 
d'interpretació del Somontano. Sopar a l'Hotel. Allotjament 
 
DIA 2.  CASTELL DE LOARRE- OSCA 
Esmorzar en el buffet. Visita guiada al castell de LOARRE, magnífic monument que ha servit d'escenari en                 
innumerables pel·lícules. Després sortida cap a la ciutat d'Osca. Dinar en restaurant concertat. Per la tarda,                
visita als quatre recintes més importants de la ciutat. Retorn a l'Hotel. Sopar i allotjament. 
 
DIA 3. ALQUEZAR-MONZÓN -BINÉFAR 
Esmorzar en el buffet. Sortida a ALQUEZAR per realitzar una visita guiada al seu nucli antic urbà de traçat                   
medieval. Seguidament visitarem un Celler D.O Somontano. Dinar a l'hotel. A la tarda visita a les poblacions de                  
Montsó amb el seu imponent castell de Binéfar. Sopar a l’hotel i allotjament. 
 
DIA 4. BOLTAÑA-AINSA-SANTUARI TORRECIUDAD 
Esmorzar en buffet i sortida cap al Pirineu per visitar Boltaña, petita població típica del Pirineu aragonès.                 
Després sortida cap a Ainsa. Dinar al restaurant concertat. A la tarda visita guiada per conèixer la preciosa vila,                   
patrimoni declarat Històric-Artístic des de 1965. De tornada a l'hotel es visitarà el Santuari de Torreciutat dedicat                 
a la Verge Maria. Sopar a l'hotel. Allotjament. 
 
DIA 5.  BENABARRE-BARCELONA. 
Esmorzar en buffet. Al matí visitarem el poble de Benavarre, antic comtat de Ribagorça i que tée el castell com a                     
element més representatiu. Dinar a l'hotel i inici de viatge de tornada. Fi de l'activitat. 
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PREU PER PERSONES AMB MES DE 2 ANYS JUBILADES, FAMILIARS I ALTRES PERSONES I                           

ACOMPANYANTS............................................................419 EUROS PERSONA 
 
PREU PER FUNCIONARIS I LABORALS EN ACTIU, PERSONES AMB MENYS DE 2 ANYS JUBILADES I UN                               

ACOMPANYANT RESPECTIVAMEMT...................250 EUROS PERSONA 
 
EL PREU INCLOU 
-Viatge en autocar 
-Gran Hotel Ciudad de Barbastro 4* 
-Pensió complerta  
-Aigua i Vi inclosos en els menjars  
-Visita guiada a Osca, Ainsa , Alquezar,entrada al castell 
De Olite ,Torreciudad , Bodega D.O Somontano. 
- 2 dinars en restaurant. 
  
  
EL PREU NO INCLOU:  
-Entrades a recintes o museus no especificats 
-Suplement habitació individual: 100 € 
-Extres de l'hotel com licors, cafès, telèfon ... 
-Tot el que no esta descrit en el preu 
 
DATA INSCRIPCIONS:  
 
DIES: A partir de les 14:00 hores de dia 6 d’octubre fins les 00:00 hores del dia 10 d’octubre 
 
Forma d’inscripció: Llegiu informació al full annex adjunt 
 
NOTA: El personal en actiu i el seu acompanyant, tindran preferència per damunt de les               
persones de menys de 2 anys jubilades i els seus acompanyants.  
Aqueta activitat estàa subjecta a possibles canvis que per raons alienes o de força major es puguin                 
donar des de l’empresa organitzadora. 
 

!!!!!!!! PLACES LIMITADES !!!!!!!! 
 
 

Enllaç per accedir al formulari per realitzar la inscripció:  
 

https://goo.gl/forms/21BX0cbOWWOhzsmJ2  
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