JACA:
PORTAL PIRENAIC
Ruta Llegendària del Sant Graal,

Parc Natural d´Ordesa
i Tradicions de l’Alt Aragó

Especial Pont de la 2ª Pasqua
11, 12 i 13 de juny

Gent D´Avui Catalunya
Situada als peus dels grans cims centrals dels Pirineus, la ciutat de Jaca es mostra de manera bipolar, d’una banda, com un
gran portal geogràfic de pas entre el sud de la Gàl·lia i el Nord Peninsular i, alhora també com un gran portal espiritual
emmarcat dins la Ruta xacobea del Camí de Sant Jaume. Una autèntica joia arquitectònica de la ciutat de Jaca és la
Catedral, la primera construïda en estil romànic a tot el territori peninsular. Així mateix pels voltants de la seva comarca trobem
el Monestir de San Juan de la Peña, màxim exponent del món eremític en aquestes impactants terres de l'Alt Aragó, que
alhora ens ofereixen recòndits paisatges i espais de gran esplendor com el Parc Natural d´Ordesa i racons encisadors com
Torla, Sallent de Gállego, Biescas, etc... amb tradicions i festes de caire popular i, sense oblidar-nos, del renovat i
innovador Balneari de Panticosa,.

DIA: DISSABTE 11 JUNY

LLOC: JARDINETS DE GRÀCIA

HORA: 08,00

11/06 · BARCELONA – JACA (VISITA CIUTAT)
12/06 · JACA– P. N. ORDESA- PANTICOSA – VALL DEL TENA – JACA
13/06 · JACA – SAN JUAN DE LA PEÑA – BARCELONA

PREU PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 365 €UROS
NO SOCIS/SÒCIES: 375 € - SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: 45 €UROS
Ingressar a la Caixa, c.c. 2100 1190 74 0200104244
El Preu Inclou:
Transport en modern Autopullman
Assegurança Bàsica de Viatge
Hotel 3*** a Jaca
Viatge amb Règim de Pensió Completa
Vi i Aigua en els Àpats
Guia-Acompanyant especialista en la zona
Excursions, Entrades i Guies Locals segons itinerari.

El Preu No Inclou:
Tot tipus d’extres
Tot allò No Especificat
Assegurança opcional Cancel·lació 15€

Visites de Temàtica Cultural Incloses:

Visita guiada a la ciutat de Jaca i la seva Catedral monumental · Panoràmica del Parc
Natural d´Ordesa i petites viles rurals com Torla i Broto, el Balneari de Panticosa i la Vall
del Tena amb Sallent de Gàllego i Biescas · Monestir de San Juan de la Peña

INFORMACIÓ I RESERVES:

GENT D´AVUI CATALUNYA

Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377

JACA : PORTAL PIRINENC · Especial Pont de la 2ª Pasqua
DIA: DISSABTE 11 JUNY

LLOC: JARDINETS DE GRÀCIA, Pg. Gràcia/Còrsega

DIA 11

HORA: 8,00

BARCELONA – JACA (VISITA CIUTAT)

Sortida des del nostre punt d’origen en direcció a Lleida i Osca. Breu parada durant el camí per
esmorzar (no inclòs). Continuació de la ruta travessant l'Alt Aragó fins arribar a la ciutat de Jaca.
Dinar. A la tarda es durà a terme la visita de la ciutat de Jaca, situada davant de la remarcable
Peña Oroel, que ofereix al visitant un extens i variat patrimoni artístic i monumental on sobresurten
l’antiga Ciutadella, la Casa Consistorial, la Torre del Rellotge, el Reial Monestir de Benedictines i
especialment la Catedral, edificada pel rei Ramir I i considerada molt particularment com a prototip
inicial de l’art romànic peninsular dins de la Ruta del Camí de Santiago. La ciutat destaca a la
vegada per ser un nucli turístic i comercial al centre de la cadena pirinenca amb una notable
activitat cultural i social. Sopar i Allotjament a l’hotel.
DIA 12
JACA – PARC NATURAL D´ORDESA – PANTICOSA – LA VALL DEL TENA – JACA
Esmorzar a l’hotel i posterior sortida cap a un dels llocs més pintorescos de l'Alt Aragó, el Parc Natural
d´Ordesa un dels grans espais naturals dels Pirineus centrals que compta amb les petites viles rurals de Broto
(905 m), ubicada a la riba del riu Ara, hi destaca la Casa de la Vall, amb la torre-presó adossada, l’església
de Sant Pere Apòstol, del s. XVI amb la portada esculpida, així com els retaules barrocs del seu interior i la
torre de defensa emmerletada. Seguint el riu Ara trobem Torla, amb edificis com la parroquial del s. XVI
d’estil tardo-gòtic, i la casa Viu paradigma de "casa forta". Des d’allà ens dirigirem a la gran esplanada del
Parc per contemplar la magnificència de la Vall. També visitarem una de les més emblemàtiques Estacions
Termals dels Pirineus d'Osca, Panticosa, envoltada pel seu conegut llac. Dinarem en un acreditat restaurant. A
la tarda, seguirem per la Vall del Tena, amb els típics poblets de muntanya al costat del riu Gàllego, entre
els quals destaca Sallent de Gàllego, ubicat als peus del Pantà de Lanuza i Biescas, lloc en què el Diumenge
de Pentecosta, les 33 parròquies dels voltants, celebren la “Gran Romeria de las Cruces” en l’exòtic paratge
natural de “l'Ermita de Santa Helena” que fou construïda al costat d’una font intermitent, “la Gloriosa”, és un
exponent més de la sacralitat que des de sempre ha impregnat aquell indret, amb megalits i com a centre de
culte a les nimfes. A l’altar major hi ha un gran retaule barroc i d’altres més petits a les capelles laterals; com
a referències més antigues tenim la imatge de la santa, una talla del romànic tardà i les obres encarregades
per Jaume el Conqueridor, del segle XIII, visibles a la capçalera i en altres punts del santuari. Finalitzada la
visita retorn a Jaca. Sopar i Allotjament a l’hotel.

DIA 13

JACA – SAN JUAN DE LA PEÑA – BARCELONA

Esmorzar a l’hotel i sortida direcció cap a la Vall d’Atares, que acull els meravellosos monestirs de
San Juan de la Peña i Santa Cruz de la Serós, indrets on s’ubica la Llegenda del Sant Graal.
Arribada a la impressionant balma natural que abriga l’antic cenobi de Sant Joan de la Peña.
L’origen d’aquest enigmàtic monestir està envoltat de nombroses i fantàstiques llegendes. La planta
baixa del cenobi és parcialment subterrània i va ser construïda en temps del rei Sanç Garcia; a la
Planta superior, d’època posterior, hi ha el Panteó dels reis de Navarra i Aragó i, finalment,
s’accedeix al claustre romànic del segle XII, abrigat sota el conglomerat rocós que consta d'una
glorieta amb capitoli decorat amb símbols i escenes bíbliques. Acabada la visita, breu parada a
Santa Cruz de la Serós per a visitar l’església parroquial de Santa Maria, antic monestir de
benedictines situat prop de l’església de Sant Caprasio, d’estil romànic llombard del segle XI. En
acabar les visites matinals, retorn a la ciutat de Jaca per dur a terme el Dinar de Comiat en un
acreditat restaurant. A la tarda, es farà el retorn cap a Barcelona. Final del viatge i dels nostres
serveis, tot desitjant que hagin gaudit d’aquesta ruta per Jaca.

- DATA LÍMIT INSCRIPCIONS – DIMARTS 31 MAIG –
INFORMACIÓ I RESERVES:

tel. 932803760

GENT D´AVUI.CAT
correu@donesavui.cat

Organització Tècnica: Viatges Kulturalia GC 1377 ·

