SORTIDA A VALL D’UIXÓ I MORELLA
Dissabte i diumenge 7 i 8 maig 2022
SORTIDA EN AUTOCAR DIAGONAL – BAC DE RODA A LES 7:30H
Dissabte 7 Maig
7:30h. Sortida de Barcelona direcció a Morella, on farem visita guiada.
Situat entre muntanyes, Morella, és un petit enclavament medieval on el temps
sembla haver-se congelat. Les muralles encara conserven la majestuositat d'abans.
L'accés al cor de Morella el farem per una de les set portes més emblemàtiques: la
custodiada per les torres de Sant Miquel, des d'on es pot pujar fins a la part
superior i recórrer la muralla.
El nucli antic, on hi ha el barri del call, les cases pairals i els palaus, s'ha anat creant
als peus de l'imponent castell. Per accedir-hi podem creuar el convent de Sant
Francesc i continuar fins al punt més alt: la plaça d'Armas.
Altres joies medievals són l'aqüeducte; la basílica de Santa Maria, d'estil gòtic; els
seus carrers principals on encara es conserven part de les porxades medievals; i la
Casa de la Vila, del Consell, la Cort de Justícia i Presó (actual ajuntament), on hi
havia les corts, la llotja i l'antiga presó.
Després de la visita marxarem cap a Torreblanca on dinarem al Restaurant
CASANOVA de l’hotel Te Manà.
Tarda: Sortirem cap a la VALL D’UIXÓ on visitarem les COVES DE SANT JOSEP,
cova natural el riu subterrani navegable de la qual és el més llarg d'Europa i permet
contemplar una autèntica meravella de la natura que no deixa indiferent els seus
visitants. A través d´una barqueta podràs descobrir la forma de les roques, les
estalactites, estalagmites, en definitiva una autèntica llacuna subterrània.
Finalitzada la visita, sortida cap a l’Hotel BELCAIRE per lliurament d’habitacions,
sopar i dormir.
Diumenge 8 Maig
Esmorzar i sortida cap a l’Albufera. El Parc Natural constitueix un dels aiguamolls costaners més representatiu i
valuós de la Comunitat Valenciana. La proximitat i la facilitat d'accés el converteixen en una excusa perfecta per
abandonar la ciutat i practicar l'observació de la natura. Passeig en barca per l’Albufera i visita a una barraca.
Tornarem cap a Torreblanca, al Restaurant CASANOVA de l’hotel Te Manà, on dinarem Paella Valenciana. I en
acabat, sortida cap a Barcelona on arribarem al voltant de les 18:30h.

Preus:

SÒCIES: 165€

NO SÒCIES: 170€

Suplement habitació individual: 25€
Inclou: Autocar, allotjament, àpats, entrades/visites guiades i assegurança.

Places limitades, no espereu a última hora a fer la reserva!!!
ORGANITZACIÓ I RESERVES:
ACS BAC DE RODA – Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou.
Camí Antic de València, 106. Tel. 933032447 – entitat@acsbacderoda.org
Horari d’atenció presencial: Dimecres, 18:30 a 20:30h
Inscripcions: Dimarts a dissabte, 10:00 a 13:00h Dilluns a divendres, 16:00 a 20:30h.
CO-ORGANITZA: ÀMBIT VIATGES. C/Joncar, 38 08005 Barcelona

