
LEON, ASTORGA ,PONFERRADA PAISATGES DEL BIERZO ,  
DEL 9 AL 13 D’ABRIL ( 5 dies ) SETMANA SANTA 2020 

 

 
 

El Bierzo,  Quan creues el port del Manzanal  sembla que el temps es torni més pausat,  És una regió 
singular, formada per infinitat de paratges diferents, poblats per vinyes velles, muntanyes, boscos i rius. 

DIA  9.-   COMARQUES  - ARAGÓ – RIOJA  - EL PARAMO   DE  LEON  
Sortida el mati de comarques en dirección a Saragossa, Alfaro. Dinar a la Rioja i a la tarda trajecte per 

les comarques del Pisuerga i camí de Santiago cap a Santa Maria del Paramo fent parades pel camí. Sopar i 
allotjament a l’hotel 

DIA 10 .- LEON -    
Dia dedicat a la visita de Leon , bonica ciutat al Camí de Santiago visita del conjunt monumental de 

Leon, la Catedral, el millor exemple del gótic , les  Basilica de 
San Isidoro, i boniques  façanes  de nobles Casa de Guzmanes, 
Palau dels Luna, Casa de los Botines dissenyat per Gaudi . 
Dinar . Temps al centre de la ciutat per passejar per aquesta  
bonica ciutat. Retorn a Santa Maria del Pàramo. Sopar i 
allotjament. 
DIA 11.-LAS MÉDULAS - VILLAFRANCA DE BIERZO – 
PONFERRADA 
Després d’esmorzar sortida cap a les Médules, un paisatge  
extraordinari on podrem fer un passeig per admirar la bellesa 
d’aquest lloc amb petits turons vermellosos plens de verd de la vegetació. Dinar a Villafranca del Bierzo, 
punt clau del camí de Santiago. Passeig pel centre històric d’aquesta bonica vila.Sortida cap a Ponferrada, 
visita del centre de la ciutat i tornada a  Santa Maria del Paramo. 
DIA12.-ASTORGA–HOSPITAL DE ORBIGO 
Visita de la comarca  de la Maragateria,  amb el Palau episcopal de Astorga . Mati visita  de  Astorga i el 
Palau. Dinar  i tarda visita  de Hospital De Orbigo  a la vall del riu Orbigo  d’origen medieval, els anys han fet 
créixer  aquest petit poble, parada  obligatória del Camí de Santiago els peregrins han de pasar pel famós 
pont del  “Paso Honroso”.Sortida cap a Palencia. 
DIA 13 .- PALENCIA  - ARAGÓ – COMARQUES  

Després d’esmorzar sortida cap a les terresd’aragó, Agreda, Tarazona al peu de la  Serra del Moncayo, 
farem parades pel camí.Dinar i a la tarda trajecte cap a Lleida i comarques 

PREU PER  PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE :   586 €  
INCLOU : VIATGE AMB  BUS ,  3  NITS COMARCA DEL PARAMO ,  1 

nit a  Palencia Hotel ***  al centre, dinars en ruta, aigua i vi als àpats,  
entrades al  PARC DE LES MÉDULES,PALAU EPISCOPAL DE ASTORGA I 
CATEDRAL DE  LEON ,guies  locals i guía  acompanyant tot  el viatge. 
No inclou cap  trajecte o servei que no estigui indicat al programa. 

 


