Un passeig per la història

SEGÒVIA
DEL 9 AL 12 D’OCTUBRE

Tan pròxima per a molts i tan desconeguda per a
gairebé tots, aquesta província val més pel que oculta
als seus carrers que pel que mostra.

Pedraza

Voltor

Situada entre els pics de Guadarrama i
Somosierra i les planes del Duero, aquesta província és
una preciosa introducció al món rural castellà, amb els
s e u s e n c a n t s d e p e d r a , l e s s e ve s e s g l é s i e s
monumentals i els seus castells tranquil·litzats. Un
territori ple de poblets medievals, com Riaza,
Maderuelo, Pedraza, Sepúlveda i Ayllón, inclosos en el
llistat de “Pobles més bonics d’Espanya”, que
resisteixen a l'oblit gràcies a racons màgics i a idees
sorprenents.
A això cal afegir una naturalesa capritxosa, com las
Hoces dels rius Duratón i Riaza o el Parc Nacional de
Guadarrama declarat reserva de la Biosfera per la
UNESCO on s’integren el Palau Reial i els jardins de la
Granja de San Ildefonso.
Per si això fos poc, ens allotjarem en la bella
Segòvia, que forma part de les ciutats Patrimoni de la
Humanitat. El paisatge que l'envolta, els seus carrers i
arbredes la situen entre les ciutats més boniques de
Castella i Lleó.
Vine i descobreix la màgia de Segòvia!

Hoces Riaza

Fitxa tècnica
Allotjament: Hotel Corregidor (Segòvia)
Donatiu: 325 € per persona en habitació doble. No hi han
habitacions individuals.
Inclou: Autobús · Allotjament i desdejuni · Assegurança
de viatge i cancel·lació · Excursions guiades · Guia Segòvia
No inclou: Dinars i sopars · Qualsevol servei no esmentat
com inclòs.

Reserva i pagament: 325 € en el moment de la inscripció. Abans
de fer l’ingrés confirmeu que teniu lloc.
Cancel·lació: des de la inscripció fins el 23 de setembre el 25%, del
24 al 30 de setembre el 50% i de l’1 al 8 d’octubre el 100%.
Contacte: Maite (690 027 459) o al mail: xafanttalons@gmail.com
Per a confirmar la inscripció haurà de dipositar-se l’import
total del viatge i no es considerarà cap plaça com a
compromesa en ferm mentre no s’efectue aquest pagament.
Transferència: CAJAMAR C/L’Església 2 - 46114 Vinalesa

Hora i lloc d’eixida: A les 6:45h del 9 d’agost al carrer
dels Jocs de Vinalesa. A les 7:00h a la Rotonda Juan XXIII.

Compte: IBAN: ES37 3058 2153 1627 2000 2402

Places limitades: 25. Els socis tindran preferència
d’inscripció.

Indicar el nom de la persona que fa l’ingrès i l’excursió on va
destinat.

Riaza

PROGRAMA
9.10.2020 HOCES DEL RIAZA
6:45 Eixida del bus des del carrer dels Jocs de Vinalesa.

14:30 Hoces del Riaza: 12km (+100m/-200m desnivell) Baixa.

7:00 Recollida a la rotonda Joan XXIII de València.

20:30 Arribada a Segòvia i allotjament a l’hotel.

13:00 Arribada a Maderuelo. Dinar lliure.

21:00 Sopar lliure.

Recorregut integral del Parc Natural Hoces del Riaza, on el riu s’ha encaixat entre les parets calcàries formant un canó de fins a
150 metres de profunditat, als tallats del qual hi ha una de les colònies de voltors lleonats més gran d’Europa.

10.10.2020 HOCES DEL DURATÓN I
8:00 Desdejuni
10:00 Hoces del Duratón I: 13km (+100/-50m desnivell) Baixa.
14:00 Arribada a Sepúlveda. Temps lliure per a dinar.
16:00 Tornada a Segòvia i visita guiada.
21:00 Sopar lliure

Ruta del Care
Sepúlveda

Encantador i fàcil recorregut per la Senda Llarga que ens permetrà conèixer l’interior del Parc Natural de las Hoces del
Duratón, on destaca una variada vegetació de bosc de galeria encaixada entre grans parets que són el cau d’infinitat d’aus. A
través d’aquestes gorges arribarem a la medieval Sepúlveda on podrem gaudir del seu extraordinari Conjunt Historicoartístic.

11.10.2020 HOCES DEL DURATÓN II
8:00 Desdejuni
10:00 Hoces del Duratón II: 8km (+/-100m de desnivell) Baixa.
13:00 Arribada a Pedraza. Temps lliure per a dinar.
16:00 Tornada a Segòvia.
Sepúlveda
21:00 Sopar lliure.

Verge de la Hoz

En aquesta ocasió l’excursió trancorre per dalt dels penyasegats que formen les Hoces del Duratón. Amb vistes sorprenets sobre
l’ermita San Frutos i el convent de la Hoz gaudirem del majestuós vol dels voltors.

12.10.2020 PARC NACIONAL DE GUADARRAMA
7:30 Desdejuni
9:30 Pesquerías Reales riu Eresma: 12km (+50/-250m desnivell) Baixa.
13:00 Temps lliure per a dinar.
14:00 Eixida de Segòvia.
20:00 Arribada a València.

Riu Eresma

La Senda Real de Las Pesquerías dintre del Parc Nacional de Guadarrama, és un passeig empedrat construït en l’època de
Carlos III a la vall del riu Eresma. El camí es va crear amb l’única finalitat de facilitar a la Corona l’accès al riu per poder pescar
(d’ahí el seu nom), amb la construcció de ponts, represes, escales i trams empedrats.

A tenir en compte
* El programa inicial pot patir alguna variació a criteri
del guia, depenent de la previsió meteorològica o
qualsevol altre motiu no previst.
* Les excursions són molt fàcils i estan a l’abast de
qualsevol excursionista.
* Abans de pujar a l’autobús farem un control de la
temperatura.

* A l’autobús és obligat portar la mascareta.
* Utilitza amb frequència gel hidroalcohòlic.
* Els desplaçaments els fem amb microbús. Porta una
maleta xicoteta.
* Cal portar de casa l’esmorzar i el dinar del primer dia.
* Tant els dinars (pícnic) com els sopars són a càrrec de
cadascú. L’oferta gastronòmica a Segòvia és molt
variada.

Alcázar

Hoces del Duratón

