
HORTA DE ST. JOAN I MATARRANYA
5 DIES | TOT INCLOSPROGRAMACIO

DIA 1: ORIGEN - PINELL DE BRAI - HORTA DE ST. JOAN
Sortida des del nostre lloc d’origen a primera hora del matí en direcció a les comar-
ques de l’interior de Tarragona. Breu aturada per esmorzar (no inclòs). Continuació 
fi ns a arribar a Pinell de Brai, on visitarem la seva coopertiva vinícola. Definida 
pel dramaturg Àngel Guimerà com la Catedral del Vi, aquest celler és l’expressió 
arquitectònica de la cooperació agrícola a Catalunya de finals del segle XIX. La seva 
construcció va ser encarregada a Cesar Martinell l’any 1919. L’arquitecte va utilitzar 
tots els elements de l’arquitectura tradicional catalana i l’estètica modernista, i va 
enriquir la contrucció amb les innovacions tècniques del seu mestre Antoni Gaudí. 
La visita es realitzarà amb guia local. Continuació fins arribar al nostre hotel 
d’Horta de St. Joan. Repartiment d’habitacions i dinar. A la tarda realitzarem una 
visita d’alt valor paissatgístic al Parc Natural dels Ports de Beseit. La visita la 
realitzarem en vehicles 4x4 i un guia ens anirà explican totels les particularitats 
d’aquest parc natural fent algunes parades en els indrets més destacats. Abans 
d’acabar la tarda ens aproparem  fins a la finca on es troba l’Olivera Lo Parot, 
l’arbre més vell de Catalunya. Sopar i allotjament a l’hotel.

DIA 2: COMARCAR DEL MATARRANYA: LA FRESNEDA, 
VALLDEROURES - BESEIT.
Esmorzar a l’hotel. Durant el dia d’avui visitarem les poblacions més interessants de 
la Comarca del Matarranya, a la província de Teruel. Ens acompanyarà una guia 
local. Començarem visitant La Fresneda, passejant pels carrers del poble con-
templant els monuments de la vila com la Casa de la Encomienda, l’Església del 
Pilar, l’Ajuntament i el mirador de les ruïnes del Castell de Calatravo. Continuació 
fins a arribar a Vallderoures, principal joia arquitectònica de la comarca. Creuant 
el Pont de Pedra i el mur pel Portal Medieval de Sant Roc sens dubte entrarem 
en un dels pobles més bonics d’Aragó i d’Europa. Declarat Conjunt Històric, passe-
jarem pels seus carrers medievals, plens de bells racons, com l’Església de Santa 
Maria, un dels màxims exponents de l’arquitectura gòtica aragonesa, el Castell-Pa-
lau de Valderrobres, també gòtic. A la Plaça Major trobarem l’Ajuntament, un 
exemple destacat del palau renaixentista aragonès, i diversos palauets senyorials de 
la burguesia que va prosperar en aquesta població. Dinar en restaurant amb plats 
típics de la zona de Vallderoures. A la tarda visitarem Beseit, l’altre joia arqui-
tectònica de la comarca. El seu nucli urbà, d’origen àrab, va ser declarat Conjunt 
d’Interès Històric Artístic i Bé d’Interès Cultural. Passeajrem amb la nostra guia 
local pels carrers del poble visitant el Casc Antic amb l’Ajuntament Renaixentista, 
l’Esglèsia de St.Bartomeu, la Llotja gòtica del s.XIV i els seus diferents Portals i 
Pòrtics d’origen medieval. Retorn a Horta de Sant Joan, sopar i allotjament.

DIA 3: ARNES - HORTA DE ST. JOAN - ORIGEN
Esmorzar a l’hotel. Sortida en direcció a Arnes, població declarada Patrimoni 
Històric Artístic i conserva l’estructura original típica d’un nucli medieval, amb 
restes de les fortificacions i el castell. Destaquesn L’Ajuntament, un dels primers 
del Renaixement a Catalunya, i l’Església de Santa Magdalena, d’estil barroc. 
Retorn a Horta de Sant Joan per visitar el Centre Museu Picasso, on trobarem 
tots els detalls sobre les dues visites del pintor a Horta, així com les litografies dels 
quadres que va pintar aquí. El Nucli Antic d’Horta està declarat Bé de d’Interès 
Nacional, en la categoria de conjunt històric, per la Generalitat de Catalunya. 
Destaca l’Església Parroquial, la Plaça de l’Església és d’estil renaixentista, i els 
principals edificis nobles que l’envolten. Dinar a l’hotel. A la tarda, a l’hora convingu-
da, iniciarem el retorn al nostre punt d’origen amb el nostre autocar. Arribada, final 
del viatge i dels nostres serveis.

NOTES:
* L’ordre de les visites podrà ser modifi cat sense afectar el seu contingut.
* Qualsevol intolerància o al.lergia a algun aliment s’ha de comunicar a l’hora realitzar la reserva. Un 
cop realitzada la reserva no es faran canvis en els menús.

   DATES DE SORTIDA          PREU (per persona)

    2021 ABRIL            09 / 16

    2021 SETEMBRE     10 / 17

    315 €

    315 €
    Suplement Habitació Individual: 65 €

INFORMACIÓ I RESERVES:

635.039.483 - 93.860.50.37 info@intermediatours.com

EL PREU INCLOU

• Circuit en autocar “Gran Confort”. Guia acompanyant de la nostra agència.
• Allotjament a l’Hotel Miralles d’Horta de Sant Joan o al Vilar Rural d’Arnes (segons disponibilitat).
• Pensió completa des del dinar del primer dia fi ns al dinar de l’últim dia, amb aigua i vi. Café inclós 
a migdia.
• Visites amb guia local amb entrades: Celler de Pinell de Brai, Horta de St. Joan i Centre Picasso, 
dia sencer a la comarca del Matarranya amb visita i entrada al Castell de Vallderoures y visita 
Beseit, visita Arnes.
• Visita al Parc Natural dels Ports de Beseit en vehicles 4x4.
• Assegurança d’assistència en viatge i assegurança de cancel·lació (veure condicions a la web).

EL PREU NO INCLOU Despesses privades i extres als hotels i restaurants,   
propines, cap altre servei no especificat en el 
programa.

CIRTUIT

ESTRELLA

autocar monumental qualitat/Preu


