
PIRINEU ARAGONÈS – TRENET VALL DE TENA 
I CASTELL DE LOARRE 

 
Sortida: 23 Juny ‘23          Durada: 3 dies 

1r dia MANRESA- ALQUÉZAR- AINSA- SABIÑÁNIGO  
Sortirem al matí cap a terres de Lleida amb aturada per esmorzar (no inclòs). Continuarem viatge cap a Monzón i 
Barbastre fins arribar a Alquézar, considerat com un dels més bonics d’Espanya. Aturada i temps lliure per visitar-
lo. Seguirem ruta cap a L’Ainsa, declarat Conjunt Històric-Artístic. Dinar a restaurant. En destaquen els carrerons, 
el Castell (S. XI – XVII), la muralla i portes, la plaça Major, l’església de Santa Maria (S. XII), declarada Monument 
Nacional, o les façanes de casa Arnal (S. XVI) i casa Bielsa (S. XVI-XVII).  Al seu moment represa del viatge 
remuntant el riu Ara, fins arribar al nostre hotel a Sabiñánigo. Sopar i dormir. 
 
2º dia TREN VALL DE TENA- SAN JUAN DE LA PEÑA  
Esmorzar. Sortida cap a Biescas remuntant el Riu Gállego, arribarem a Piedrafita on agafarem el trenet turístic de 
la Vall de Tena. Durant aproximadament 2 hores gaudirem d’un recorregut en plena natura observant la flora, 
fauna, bons o petits llacs i els cims muntanyencs que abracen aquesta bonica vall. Finalitzat el recorregut retorn 
a l’hotel. Dinar. A la tarda farem ruta cap a Santa Cruz de la Serós per arribar al Monestir de San Juan de la Peña. 
Visitarem el Monasterio Viejo, de principis del S. X ubicat a l’interior d’una roca, que li dona nom. En destaca el 
magnífic claustre d’estil romànic, així com el Panteó Reial on s’hi troben les restes dels primers Reis d’Aragó. A 
continuació farem visita lliure del Monasterio Nuevo, d’estil barroc situat en un entorn privilegiat a la natura. 
Finalitzada la visita retorn a l’hotel. Sopar i dormir. 
 
3r dia CASTELL DE LOARRE- HUESCA- MANRESA 
Esmorzar  i sortida direcció Jaca, Puente la Reina, els Mallos de Riglós, impressionants penyes verticals que s’han 
anat formant per l’erosió del terreny per arribar a Loarre. El seu majestuós Castell ens dona la benvinguda. Harem 
visita acompanyats d’un guia. Rebrem explicacions d’aspectes artístics dins l’art Romànic, així apreciacions sobre 
el paisatge i curiositats de la seva història en el context del Regne d’Aragó. La visita es complementa amb la 
projecció d’un audiovisual. Al seu moment continuarem ruta cap a Huesca, on tindrà lloc el dinar de comiat. 
Tranquil.la sobretaula i represa del viatge cap a casa.  
 
Preu per persona en habitació doble  325 € 
Suplement habitació individual    50 € 
 
El preu inclou: viatge en còmode autocar climatitzat, acompanyant de l’agència, hotel 3* a Sabiñánigo. Pensió 
completa des de dinar primer dia a dinar tercer dia. Vi i aigua als menjars. Dinar de comiat amb copa de cava i 
cafè. Excursions segons programa. Passeig en trenet Vall de Tena. Entrades a San Juan de La Peña i Castell de 
Loarre. Assegurança turística. 
 
No inclou: extres personals. Allò no especificat com a inclòs. 
 
Al moment de la inscripció s’ha de fer un dipòsit de 100 € per persona.  
Resta de pagament  20 dies abans de la sortida del viatge.  
Despeses de cancel·lació de l’agència: 25 € per persona més les despeses dels proveïdors que variaran en funció 
dels dies previs a la sortida del viatge. 
 
 

 


