
PONT DEL PILAR 2021 
“BURGOS – PALENCIA – CAÑÓN DEL RIO LOBOS Y EL VENTORRO” 

 
Sortida:  8 d’Octubre                   Durada:  5 Dies 

 
1r dia   MANRESA – ROA DE DUERO – ARANDA DE DUERO 
Sortida al matí cap a l’Aragó, amb parada en ruta per esmorzar (no inclòs). Continuarem el nostre viatge fins arribar a Aranda de 
Duero. Dinar a l’hotel. A la tarda, ens acostarem a Roa de Duero, on ja es cultivava el vi, fa dos mil d’anys. Aquesta és una de les 
notes interessants que s’extreuen de la visita al Centre d’Interpretació i Exposició de Rauda Vaccea, situat justament a sobre del 
jaciment arqueològic del que, un dia va ser l’assentament primigeni d’aquesta localitat. També visitarem el poble de Roa, on 
destaquen edificis tan importants com l’Església de la Mare de Déu de l’Assumpció, el Pont del segle XVII sobre el Riaza, el 
Mirador del Espolón, o el Monument al Empecinado, entre d’altres. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament. 
 
2n dia   BURGOS I LA CARTOIXA DE MIRAFLORES 
Després d’un bon esmorzar sortirem cap a Burgos, capital de Castella, la “Caput Castellae”, situada a l’anomenada Vall de 
l’Arlanzón, un dels 2 rius que la travessen. La ciutat va ser fundada pel Comte Diego Rodríguez Porcelos a l’any 884, i uns 50 anys 
després es va convertir en capital del comtat de Castella, primer depenent del Regne de Lleó i independent després per 
l’actuació del Comte Fernan González. Compta amb un ampli conjunt monumental, entre els quals hi destaquen principalment: 
La Catedral de Santa María, exponent de l’arquitectura gòtica, declarada Patrimoni de La Humanitat per la UNESCO; el Monestir 
de Las Huelgas Reales, i La Cartoixa de Miraflores, a més d’estar al bellmig del Camí de Sant Jaume (Santiago) i a tan sols 15 km 
del jaciment arqueològic d’Atapuerca, integrats tots ells també, dins el catàleg del Patrimoni de la Humanitat. Dedicarem el dia a 
visitar dos dels seus monuments més representatius: La Catedral de Santa María, iniciada al 1221 i on trobem la Capella del 
Condestable, la tomba del Cid Campeador i la seva esposa Doña Jimena, l’Escala Daurada, obra de Diego de Siloé, la imatge del 
Sant Crist de Burgos a qui se li té una gran devoció, i el famós “Papamoscas”, un graciós autòmat que obre i tanca la boca al 
ritme de les hores del rellotge de la catedral, entre d’altres atractius. Després visitarem La Cartoixa de Miraflores, monestir 
pertanyent a l’Ordre dels Cartoixos, que va ser donada pel rei castellà Juan II, i que inclou l’antic Palau i l’Alcàsser del seu pare, el 
rei Enrique III. Dins l’edifici, trobem un bon nombre d’obres d’art, així com les tombes reials de Juan II i d’Isabel de Portugal, i la 
de l’Infant Alfons de Castella, obra de Gil de Siloé per encàrrec d’Isabel La Catòlica. Arribat el migdia, dinar en restaurant. Tarda 
lliure per passejar pel centre de la ciutat castellana. A hora indicada, retorn cap a l’hotel. Sopar i allotjament.  
 
3r dia   PALENCIA – VINS A SOTILLO DE LA RIBERA I SANTUARI DE SANT PERE REGALAT 
Esmorzar i sortida cap a Palència on farem una visita molt interessant. Aquesta gran desconeguda, asseguda a la vora del riu 
Carrion, es va desenvolupar com a ciutat durant la Reconquesta per part dels reis astur-lleonesos. Compta amb un gran 
patrimoni històric-artístic, que fa de testimoni en la importància que va tenir en el seu passat. Visitarem la seva Catedral, 
magnífica en joies i bellesa i una de les més grans del país, que està dedicada a Sant Antolí, màrtir i Patró de la ciutat. La seva 
construcció es va iniciar al segle XIV, en estil gòtic, tot i que es va fonamentar en anteriors construccions d’època visigòtica i 
romànica.  Destaquen al seu interior les diverses capelles, com la del Sagrari, el Retaule Major, el Cor, el Claustre o la Sala 
Capitular, entre d’altres. També és destacable de Palència, el Cristo del Otero, construït el 1931 al cim d’un dels turons que 
envolten la ciutat. És una escultura de 30 m d’alçada i és el símbol principal de la capital. Retorn a l’hotel per dinar. A la tarda, 
sortirem cap a Sotillo de La Ribera, on visitarem una de les Bodegues de la D.O. Ribera del Duero. Aquí també trobem el Santuari 
de Sant Pere Regalat, tot i que el seu nom original és el de Monestir Domus Dei. Té el seu origen al segle XIV, en una petita 
ermita construïda a prop del poble de La Aguilera, on al segle XV ja es va establir el franciscà Fra Pedro de Villacreces i d’altres 
companys seus. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament. 
 
4t dia   DE RUTA CAP AL “CAÑÓN DEL RIO LOBOS” I ENOLOGÍA A LA BODEGA LINAJE GARSEA 
Esmorzar  i sortida cap al Cañón del Rio lobos, Parc Natural des del 1985 i un dels ecosistemes incomparables de la regió. 
Compta amb una superfície de més de 10.000 hectàrees, repartides entre les províncies de Burgos i Soria, i és una magnífica 
reserva natural amb espectaculars paisatges formats per les aigües del Rio Lobos. A més aquest indret és conegut sobretot per 
les rutes de senderisme, per l’esotèrica ermita de Sant Bartomeu, i per la importantíssima colònia de voltors. Després de la visita 
tornarem  a l’hotel per tal de dinar i a la tarda, anirem a fer un divertit curset d’enologia a la Bodega Linaje Garsea, propietat del 
Ventorro, acompanyant els vins d’un saborós pernil !! Retorn cap a l’hotel. Sopar i allotjament.  
 
5è  DIA:   ARANDA DE DUERO – SARAGOSSA – MANRESA  
Esmorzar i sortida cap a Saragossa on farem una aturada per visitar la Basílica de la Mare de Deu del Pilar. Dinar de comiat, 
Repesa del viatge de retorn cap a casa.  
 
Preu per persona en habitació doble    480 € 
Suplement habitació individual     100 € 
 
El preu inclou:  Viatge en còmode autocar climatitzat, amb guia acompanyant de la nostra agència. Hotel El Ventorro Ciudad 
***, a 10 minuts del centre d’Aranda. Habitacions amb bany complet, climatització i TV. Tots els àpats són de cuina casolana i 
típica de la zona. Pensió Completa, vi i aigua àpats. Totes les excursions detallades al programa. Entrades incloses a: C.I. Rauda 
Vaccea, Catedral de Burgos, Cartoixa de Miraflores, Catedral de Palencia, Bodega DO Ribera del Duero. Accés a l’Espai Natural 
del Rio Lobos. Dinar de comiat. Guia local a totes les excursions. Assegurança turística. 
 
No inclou: Esmorzar del primer dia, extres personals i tot allò no especificat com a inclòs.  


