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13 D’OCTUBRE: LLEIDA – PENYISCOLA -  HOTEL 

Sortirem a les 08:00H de Lleida en direcció Peñiscola fen les 

parades convenients per el camí. Arribada Hotel. Dinar. Per la 

tarde passeig per Peñiscola.  

14 D’OCTUBRE: HOTEL – COVES DE SANT JOSEP – 

PENYÍSCOLA 

Esmorzarem i anirem direcció Sant Josep. Farem un  recorregut 

per la cova en barca al riu subterrani més llarg d’Europa. Tornar 

a l’ hotel i dinar. Tarda Lliure. 

15 D’OCTUBRE: HOTEL – LA JANA – PENYISCOLA 

Esmorzar a l’hotel i visitarem  La Jana que esta situada sobre les restes d'una Vila Romana, en el 

punt d'encreuament de la via Augusta amb la via Hercúlea. Veurem les cases senyorials amb 

escuts nobiliaris referents a famílies importants del passat com el "Palau Borrull", el "Palau dels 

Jovaní", la "Casa de Pere Pasqual" o "Els Llavaderos", aquests últims formats per una històrica 

font brollador d'origen romà restaurada en 1.371, amb canalitzacions i dipòsit d'origen àrab, 

entre d'altres. Tornar a l’hotel. Dinar.  Tarda lliure. 

16 D’OCTUBRE: HOTEL-  MORELLA- PENYISCOLA 

Esmorzar a l’hotel i farem una visita panoramica d’un dels pobles 

declarats “Poble més bonic d’Espanya”. Pasejarem pel centre 

històric, anirem pel Castell i l’esglesia de Santa Maria la Major    

d’ entre altres. Tornada a l’hotel. Dinar. Tarde lliure. 

17 D’OCTUBRE: HOTEL – MARINA D’OR – PENYISCOLA 

Esmorzar a l’hotel i anirem a  fer una visita panoràmica a Castelló 

de la Plana i tot seguit  visitarem Marina d’or. Veurem els seus 

jardins i pasejarem per el seu interior. 

Tornar a l’hotel. Dinar. Tarda Lliure. 

18 D’ OCTUBRE: HOTEL – PENYISCOLA – SANT CARLES DE LA RÀPITA – LLEIDA  

Esmorzar a l’hotel. Passejada pel centre de Penyiscola. Dinar a l’hotel i per la tarda anirem 

direcció Sant Carles de la Ràpita. Passejarem per el passeig maritim i visitarem el mirador de la 

Guariola, la qual abans d’arribar-hi hem de passar per tot el poble per tenir el resultat final, que 

són les fantastiques vistes des del mirador. Tornada a Lleida. 

 
PREU PER PERSONA: 330€ 

Suplement habitació individual: 125-€ 
Data de inscripció a partir del 22 de Juny. Places limitades 
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