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6 DIES BUS 

SORTIDES:  

29/09/19 - 24/05/20 

PREU: 595€ 

Supl.Individual: 130€ 
 

Paga i senyal de: 50€  

al fer  la reserva  

Resta  45 dies abans de sortir 
 

EL VIATGE INCLOU 

• Autocar per tot el recorregut amb guia 
acompanyant 

• 5 nits d’hotel de 4**** Salamanca 

• Tots el àpats menys l’esmorzar del primer 
dia amb aigua i vi inclòs 

• Entrades i vistes guiades: Catedral nova i 
vella, Universitat, Catedral Ciutat Rodrigo, 
Convent de Sant Esteva i la Dueñas Alba de 
Tormes, Huerto Calisto, Cova de Salamanca. 

• Assegurança de viatge i anul·lació 

• 65€ Suplement Assegurança Garantida del 
88%  (contractar en el moment de fer la reserva) 

Dia 1: Origen - Salamanca 

Sortida direcció Salamanca, pararem per esmorzar a càrrec dels Srs. 
Clients, dinarem en ruta, arribada a Salamanca Check-in sopar  a 
l’hotel i allotjament  

Dia 2: Salamanca 

Sortida després d’esmorzar per conèixer la ciutat de Salamanca, amb 
una guia local veurem la plaça Anaya, la Catedral Nova i la Vella, la 
Universitat, la casa de la conxes, dinarem a l’hotel i a la tarda visita-
rem la cova de Salamanca un lloc llegendari de la ciutat, seguida-
ment visitarem el Huerto de Calisto y Malibea a on es diu que Fer-
nando Rojas va escriure la Celestina, finalment tornarem a l’hotel 
sopar i allotjament. 

Dia 3: Salamanca - Ciudad Rodrigo - La Alberca—El Castañar 

Sortida després d’esmorzar amb el guia local per anar a Ciudad Ro-
drigo amb entrada a la catedral, després anirem cap a la Serra de 
França a on dinarem, a la tarda visitarem la històrica població de la 
Alberca per admirar la seva arquitectura, i la població de MIranda 
del Castañar,  sopar i allotjament a l’hotel. 

Dia 4: Salamanca - Candelario - Bejar - Guijuelo 

Sortida després d’esmorzar per visitar la serralada de Bejar, Candela-
rio i abans de tornar a Salamanca Pararem a Guijuelo per visitar un 
dels assecadors de pernil , dinarem a l’hotel  i a la tarda la tindrem 
lliure , sopar i allotjament a l’hotel. 

Dia 5: Salamanca - Alba de Tormes 

Sortida després d’esmorzar, el mati  aprofitarem per visitar el els 

racons de Salamanca que encara no hem visitat, com el Convent de 

Sant Esteve i de las Dueñas, dinarem a la hotel i a la tarda anirem a  

SALAMANCA   
SIERRA DE FRANCIA 

Salamanca - Ciudad Rodrigo - Alberca - Alba de Tormes 
 Castañar - Candelario - Bejar 

C/ Nou, 147 – 149 Baixos – 17600 Figueres – Tel. 972.676.563 Fax. 972 .678.054 – GCMD240 

www.touristclub65.com - info@touristclub65.com 

Alba de Tormes per visitar la casa dels Ducs d’Al-

ba, l'església de Sant Joan i de les Carmelites a on 

descansen les despulles de Santa Teresa de Je-

sús., sopar i allotjament a l’hotel. 

Dia 6: Salamanca - Origen 

Sortida després d’esmorzar direcció origen, para-

rem per dinar en ruta i arribada a una hora pru-

dencial, fi del viatge   

 

C/ Carrer Major, 25, 17190 Salt, Girona 

Teléfono: 972.23.05.60




