
Ruta dels
Conqueridors
EXTREMADURA,
PEÑA DE FRANCIA

// 17 al 21 MAIG de 2019

ITINERARI DEL VIATGE
Origen / Toledo / Càceres
Eixida a l’hora acordada en autocar amb direcció cap a Extremadura, fent 
les parades oportunes durant el camí. Visitarem la ciutat de Toledo, 
declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO en 1987. Encerclada 
pel riu Tajo, Toledo és coneguda com la Ciutat de les 3 Cultures, per haver 
estat poblada durant segles per cristians, jueus i àrabs, així com la Ciutat 
Imperial, per haver sigut la seu principal de la cort de l’emperador Carles 
d’Àustria als regnes hispànics. Dinar en un restaurant. Continuació del 
camí cap a Càceres. Arribada i visita guiada per Càceres, amb un nucli 
antic presidit per més d’una desena de torres i delimitat per les restes de 
muralles de l’època àrab. Una infinitat de cases-fortalesa medievals, carrers 
empedrats i palaus renaixentistes componen esta ciutat declarada 
Patrimoni de la Humanitat. Registre d’habitacions, sopar i allotjament a 
l’hotel.

Mérida / Trujillo
Desdejuni a l’hotel i eixida en autocar a Mérida, acompanyats d’un guia 
local. És una de les ciutats més brillants de l’Imperi Romà, situada al marge 
del riu Guadiana. El conjunt arquitectònic de Mèrida va ser declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Visitarem el pont romà, la plaça 
d’Espanya, el carrer de vianants de Santa Eulalia, el teatre i l’amfiteatre 
(entrades incloses).
Dinar en un restaurant.
De vesprada ens desplaçarem a Trujillo. Visitarem la ciutat de Trujillo, bressol 
del conqueridor Francisco Pizarro. Continuació del camí cap al nord 
d’Extremadura.
A l’hora indicada, retorn a l’hotel, sopar i allotjament.
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535€ per persona

DIES DE
DURADA5

GASTRONOMÍA
LOCAL

EXPERIÈNCIA
CULTURAL

EXPERIÈNCIA
NATURAL

17 de maig

18 de maig

Mérida

Mérida- Anfiteatro
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GRAN HOTEL DON MANUEL ATIRAM

El Gran Hotel Don Manuel es troba en ple centre de Càceres. 
A tan sols 100 metres de llocs tan emblemàtics com la 
plaça Major o el centre històric, declarat Patrimoni de 
la Humanitat per la UNESCO.

La seua ubicació fantàstica permet disfrutar de l’oferta 
cultural, gastronòmica, comercial i d’oci que oferix la 
ciutat.

Plasencia / Hervás / Granadilla
Desdejuni a l’hotel i eixida en autocar per a conéixer la localitat de Plasencia; 
visita guiada per esta localitat plena de palaus, cases nobles i importants 
construccions religioses que componen un barri monumental molt singular, 
fruit del seu enclavament estratègic en la Ruta de la Plata. Dinar en un 
restaurant local. De vesprada visitarem Hervás, on disfrutarem de les seues 
construccions típiques i dels carrers empinats, empedrats i històrics de la 
mà d’un guia local. En acabant visitarem una altra d’eixes localitats especials 
que només podem trobar en esta zona d’Espanya: Granadilla. Després de 
la visita, retorn a l’hotel, sopar i allotjament.

La Alberca - parc natural de Las Batuecas - Peña de Francia.
Desdejuni a l’hotel i eixida en autocar per a visitar La Alberca, la primera 
població rural d’Espanya declarada Monument Històric Nacional. Un 
recorregut pel seu centre històric deixa al descobert el sabor tradicional 
de les seues cases i carrers, construïts fa segles.
Dinar a l’hotel.
A continuació ens endinsarem en el parc natural de Las Batuecas, un espai 
amb un enorme valor paisatgístic en el qual es contraposen la superfície 
de la plana amb les profundes gorges tallades pels rius. Així mateix, també 
disposa d’un contrast notable en la vegetació, que abasta des de conreus 
mediterranis, poc freqüents d’esta latitud, fins a altres d’influència atlàntica 
com els boscos de reboll. Des del punt de vista de la fauna, alberga més de 
200 espècies diferents de vertebrats.
També aprofitarem per visitar el santuari de la Mare de Déu de la Peña 
de Francia, lloc on en 1434 es va descobrir una imatge de la marededeu 
per a la custòdia de la qual es va edificar la capella que més tard va donar 
lloc a la creació del santuari. Després de la visita, retorn a l’hotel, sopar i 
allotjament.

Alberca / Salamanca / Origen
Desdejuni i eixida per a visitar Salamanca amb guia local, ciutat plateresca, 
monumental i universitària declarada Patrimoni de la Humanitat.
Recorrerem el seu nucli històric, on destaca la plaça Major, el conjunt catedralici 
i la Universitat i la Catedral Vella. Després de la visita, ens dirigirem a Àvila, per 
a degustar una costella típica de la zona.
De vesprada, emprendrem el camí de tornada cap als llocs d’origen.

19 de maig

20 de maig

21 de maig

HOTEL SPA ABADÍA DE LOS TEMPLARIOS

L’Abadía de los Templarios és un complex amb spa 
impressionant, inspirat en les abadies medievals i format 
per un hotel de quatre estreles superior i 47 vil·les. 
El conjunt, integrat en  un terreny de 10 hectàrees de 
naturalesa i envoltat per dos meravelles, la Sierra de 
Francia i el parc natural de Las Batuecas, oferix unes 
instal·lacions extraordinàries per a disfrutar d’este lloc 
idíl·lic.

La Alberca

Plasencia

HOTELS PREVISTOS



PREUS
Preu per persona 535€ en habitació doble
Suplement Individual 150€

El preu inclou:

• 4 nits d’allotjament en hotel de 4*.
• Pensió completa (aigua i vi inclosos) durant tot el recorre-

gut.

• Trasllats en autocar durant tot el recorregut.

• Visites amb guies locals de:
• Trujillo
• Càceres
• Plasencia
• Toledo
• Hervás
• Salamanca
• Mérida

• Guia acompanyant durant tot el recorregut.
• Totes les visites descrites en l’itinerari.

• Assegurança de viatge.
• IVA

• Extres personals.
• Servicis no detallats en l’apartat anterior.
• Assegurança de cancel·lació (25€).

El precio no inclou:

Informa-te’n i reserva ara telefonant a 
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta més experiències en
mundoconsum.consum.es

Dates del viatge subjectes a un nombre mínim de places.
En cas que no es cobreixin, es reemborsarà l’import del viatge.

Disfruta de 
vivències úniques
Experiències exclusives 
per ser soci client

CONSULTIA
soluciones creativas

y personalizadas en viajes
GRUPOS E INCENTIVOS

Amb la garantia de

CV-m 1359V
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Parc natural de Las Batuecas


