3 dies tot Inclós

245 €
Suplement individual: 50 €

Del 25 al 27 Juny 2021

Hora sortida: 08.00

DIVENDRES: ORIGEN - SABIÑÁNIGO - CANFRANC

Sortida de Manresa Direcció Lleida i Pirineu Aragonés. Breu
aturada per esmorzar a càrrec dels senyors clients.
Continuació del viatge per arribar a Sabiñánigo.
Acomodació a l´hotel " Mi casa" i dinar. A la tarda, visita a
Canfranc on trobem la famosa estació de tren internacional.
Finalitzada la visita, retorn a l´hotel, sopar i allotjament.
DISSABTE: TREN D´ARTOUSTE - JACA.

Esmorzar i sortida direcció França on pujarem al famós tren
d´Artouste. Durant 1 hora, realitzarem una passejada per la
muntanya gaudint d´un paisatge d´alta muntanya extraordinari fins arribar als llacs d´Artouste on el tren fa una parada
de una hora i quaranta minuts aproximadament. Tot seguit,
tornarem a pujar al tren per baixar. Retorn a l´hotel a dinar. A
la tarda, visita a la ciutat de Jaca on destaca la ciutadella,
catedral i nucli històric. Sopar i allotjament a l´hotel.
DIUMENGE : VALLS DE HECHO I ANSÓ - ORIGEN.

EL PREU INCLOU:
Circuit amb autocar.
Estada 2 nits a l´hotel “ Mi Casa” 3* a Sabiñánigo.
Règim de pensió completa amb aigua, vi, i cafès a ½ dia
Totes les visites segons programa
Pujada al Tren d´Artouste.
Entrada al museu d´Ansó
Entrada amb visita guiada a la Ciutadella de Jaca.
Guia acompanyant de Viatge
Assegurança d´assistència en viatge + cancel·lació

Esmorzar i sortida direcció les valls de Hecho i Ansó, dues típiques
valls del Pirineu Aragonès. Aquestes valls d’origen glacial tenen
una clara influencia atlàntica que fa que els seus boscos siguin
autèntics tresors. Fagedes, avetoses, boscos de pi negre… La varietat de
paisatges és infinita. Retorn a l´hotel per dinar. Tarda en ruta per arribar
al nostre punt d´origen. Arribada, fi del viatge i dels nostres serveis.
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