
    MORELLA I ALCAÑIZ
3 DIES | TOT INCLOSPROGRAMACIO

DIA 1: ORIGEN - MORELLA
Sortida en autocar des del nostre lloc d’origen a primera hora del matí en direcció 
a Tarragona i la província de Castelló. Breu aturada per esmorzar (no inclòs). 
Continuació fins a arribar a Morella. Repartiment d’habitacions i dinar. A la tarda 
ens vindrà a recollir a l’hotel la nostra guia local per fer-nos una completa visita a 
Morella. Jaume I el Conqueridor va dir de Morella que era una ciutat per a un rei. 
Morella està considerada com un dels pobles més bonics d’Espanya, es tota en 
si un museu i durant la visita descobrirem per qué. A Morella destaca la imatge 
icònica del seu Castell i les seves Muralles del segle XIV, erigides per rei Pere 
I el Cirimoniós, unes de les millors conservades de tota Espanya. També visitarem 
amb la nostra guia la Basílica de Santa Maria la Mayor, meravella gòtica 
alçada entre els segles XIII i XV, amb una destacadíssima façana i la portalada 
anomenada la Puerta de los Apóstoles. A l’interior es particularment bella l’Es-
cala del Cor, de traçada helicoidal i amb escenes de guix policromat realment 
espectaculars. No menys espectacular resulta l’Altar Major, una obra sublime 
d’estil “churrigueresco” on el barroc es manifesta en la seva màxima bellesa. A 
Morella també destaca l’Ajuntament i la Llotja, així com també el seu Carrer 
Principal amb boniques arcades a banda i banda del carrer sota façanes de cases 
senyorials bellament decorades. Acabada la visita amb la nostra guia gaudirem 
d’una mica de temps lliure per recorrer la ciutat al nostre aire i visitar alguns dels 
seus comerços típics. Sopar i allotjament a l’hotel.

DIA 2: ALCAÑIZ - SANTUARI DE LA MARE DE 
DEU DE LA BALMA
Esmorzar i sortida en direcció a Alcañiz. Durant el matí realitzarem la visita a 
aquesta població declarada l’any 2006 Població d’Interés Turístic Nacional. 
És la segona més gran de la província de Teruel. Durant la reconquesta les ordres 
militars del Temple i dels Calatravos van adquirir un gran protagonisme en la 
repoblació i articulació del territori sud de la Corona d’Aragó, així com també van 
ser protagonistes de la reconquesta de les Illes Balears i del Regne de València. 
D’aquest important passat medieval son hereus la majoria de monuments que vi-
sitarem amb guia local: el monumental Castell Calatravo amb Pintures Murals 
i la Capella Romànica, l’entramat urbà de carrers del Casc Antic on destaca la 
fotogènica Plaza de España presidida per la Casa Consistorial i l’elegant Lonja 
gòtica, i la Colegiata de Santa María la Mayor. Fiinalitzant la visita també 
podrem recòrrer els Passadissos Subterranis Medievals, una xarxa de galeires 
que comuniquen entre si el castell, les esglèsies i els principals edifi cis del casc 
antic. Retorn a l’hotel i dinar. A la tarda ens aproparem al curiós i molt venerat 
Santuari de Sant Maria de la Balma. Situat en un entorn privilegiat, aquest 
santuari data del segle XIII. Destaca per haver sigut construït a dins d’una balma 
(cavitat de la roca de la muntanya), aconseguint agafar-se a un penya-segat en 
una imatge que sembla penjat sobre l’abisme. Un cop fi nalitzada la visita retor-
narem a Morella. Temps lliure fi ns a l’hora de sopar al nostre hotel. Allotjament.

DIA 3: PEÑÍSCOLA -ORIGEN
Esmorzar a l’hotel. Sortida en direcció a Peñíscola. En aquesta preciosa població 
de la Costa de l’Azahar tindrem temps lliure per passejar pel seu famós Casc 
Antic i les seves platges. Tot seguit ens dirigirem cap a St. Carles de la Ràpita on 
farem un dinar - final de festa amb un espectacular menú a base de peix i marisc 
en un afamat restaurant d’aquesta població. A la tarda continuarem el nostre 
viatge de retorn fi ns arribar al nostre punt d’origen. Fi 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 MAIG            07 / 14

 2021 OCTUBRE         08

    295 €

    295 €
    Suplement Habitació Individual: 60 €

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.
• Guia Acompanyant de la nostra agència.
• Hotel 3* - Pensió completa des del dinar del primer dia fins al dinar de l’últim dia, amb 
aigua i vi. Café inclós a migdia.
• Dinar - Final de Festa a St. Carles de la Ràpita amb un menú a base de peix i marisc.
• Visites amb guia local amb entrades: Morella i Alcañiz.
• La resta de visites del programa es realitzaran amb el/la nostra guia.
• Assegurança de viatge i assegurança de cancel.lació de viatge. (veure condicions)

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


