
 

Dia 1r   BADALONA - MONESTIR DE L’OLIVAR - CONCA  

Presentació  davant del Museu de Badalóna. Tróbada amb la 
guia acómpanyant de Ruth Travel que estara  amb nósaltres al 
llarg d’aquests quatre dies. Sórtida amb el nóstre autócar fins 
entrar a terres de TEROL. Ens esperen al MONESTIR DE L’OLI-
VAR ón els frares  ens dónaran la benvinguda a aquest mó-

nestir mercedari  que visita-
rem. El mónestir de Santa Ma-
ria de l'Olivar esta  situat a qua-
tre quiló metres d’Estercuel, 
seguint la vall del riu. El tróba-
rem envóltat de pins i d’una 
natura espectacular. El mónes-
tir cónsta de dues parts ben 
diferenciades: l'esgle sia, cóns-

truï da al segle XVII, en estil gó tic-aragóne s i el cónvent de có-
mençament del segle  XVII. L'absis e s la part me s antiga de l'es-
gle sia.  Dinar  al refectóri  del mónestir, preparat amb próduc-
tes de la terra. A la tarda arribada a la ciutat de CONCA, ón ens 
allótjarem els próper dies. Sopar  i allótjament a l’HOTEL  
TORREMANGANA . 4****  o similar.  Conca.   

La va cónsagrar el 1208 l'arquebisbe Xime nez de Ra-
da, peró  nó es va acabar fins el 1271. Es tracta d'un 
edifici excepciónal amb elements de la transició  del 
róma nic al gó tic i altres dels segles XIII i XV. Te  planta 
de creu llatina, amb tres naus i transsepte. Móstra re-
minisce ncies del Cister en les seves vóltes, mentre que 
el llanternó  quadrat te  inspiració  anglesa de l'escóla 
anglónórmanda.  
 Dinar en un restaurant.  
Sopar i allótjament al nóstre hótel.  

Dia 3r           CONCA: Ruta de la Serrania.  

Esmórzar. Avui 
dedicarem el 
dia a la natura. 
En cómpanyia 
del nóstre  guia 
local  farem 
una ruta visi-
tant: 
Ciutat Encan-
tada: una ciu-
tat amb encant 
esculpida en la 

pedra, al bell mig del Parc de la Serrania de Cónca. 
Naixement Riu Cuervo: Mónument Natural amb 
uns bells salts d’aigua i amb zónes de gran relleva ncia 
i bellesa cóm el “Rincó n del Cuervó”. Recórregut circu-
lar de 1,5 km apróximadament que permet visitar les 
cascades i el naixement del riu. 

Dia 4rt                   CONCA - TEROL - BADALONA 

Esmórzar. Sórtida amb l’autócar en direcció  a la ciutat de TEROL.  
Dispósarem d’un temps  lliure per fer un passeig  pel centre de la 
ciutat. Visita  del  Mausoleu dels Amants, inaugurat el setembre 
de 2005. El prójecte de l'edifici, dissenyat per l'arquitecte Alejan-
dró Can ada, cónsta de diferents sales i prete n acóstar la histó ria 
dels amants al visitant. Des del punt de vista cónceptual, l'órga-
nització  de l'expósició  s'articula al vóltant de quatre sectórs. Sec-
tor I. L'amor en temps difícils. Explica les característiques 
sócials, pólï ti-
ques i culturals 
que envólten els 
esdeveniments 
a Teról des del 
principi del se-
gle XIII.  Sector 
II. La història 
dels amants. 
Aquï  explica la 
histó ria dels 
esdeveniments 
succeï ts el 1217 
a Teról entre Juan Martï nez de Marcilla i Isabel de Segura. Tambe  
es parla del debat que aquesta histó ria ha generat al llarg dels 
segles.  Sector III. Amants, font d'inspiracio . Explica la influe ncia 
dels amants al mó n de les Arts (literatura, teatre, mu sica, pintura, 
escultura, etc.) Sector IV.  El repo s dels  amants.  Aquï  es tróba el 
Mausóleu dels Amants, óbra de l’escultór Juan de A valós. En 
aquesta zóna i a trave s d'una se rie de plafóns s'explica cóm va 
tenir llóc  el descóbriment de les mó mies, aixï  cóm els  diferents 
emplaçaments  que han  tingut amb el temps.  
A cóntinuació   dinar de comiat en un bón  restaurant.  
Cóntinuem ruta cap a Badalóna .  Arribada i .... 

…... “FINAL DEL VIATGE”. 

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE BADALONA 
CONCA:  La Ruta Encantada 

DE L’11 AL 14 DE MARÇ DE 2020 

 

Dia 2n                   CONCA: La ciutat Encantada 
 

Esmórzar. En cómpanyia d’un guia local dedicarem tóta la 
jórnada a cóne ixer el ric patrimóni cultural histó ric i artï stic de 
la ciutat de CONCA. La ciutat e s la pórta de la regió  muntanyósa 
cónquenca, entre els meandres del riu Xu quer i el seu aflu-
ent Hue car. E s cónsiderada Patrimóni de la Humanitat. Les Ca-

ses Penjades: e s el mónument me s caracterï stic de la ciutat. Es 
tracta d'una se rie d'habitatges edificats des d'almenys el segle 
XV directament sóbre el Cóngóst de l’Hue car. Mólt a próp tró-
bem la Torre de Mangana. El nóm de Mangana s'utilitza des de 
finals del segle XVI per designar el rellótge de la ciutat. La Plaça 
Major es  tróba al centre de l'eix lóngitudinal que travessa 
la ciutat antiga i e s el centre neura lgic d'aquesta, i els seus lï -
mits els marquen la catedral, el Cónvent de les Petras i l'Ajunta-
ment.  Els Gratacels: Es dóna tradiciónalment aquest nóm a 
les cases que se situen en els nu merós imparells del carrer Al-
fóns VIII i que póden arribar a tenir me s de deu plantes a la part 
pósteriór. La Catedral: Es va cómençar a cónstruir al segle XII 
en el mateix emplaçament en que  s'aixecava la mesquita aljama 
i representa un dels exemples me s primerencs del gó tic espa-
nyól.  

Mina Roma de Cueva del Hierro: un racó màgic i ple d ’histó ria 
ubicat en el bónic póble de Cueva del Hierró.  
Hoz de Beteta: un dels paratges més espectaculars de la pró-
vï ncia de Cónca.  
Priego: és el pórtal de la Serrania des de l ’Alcarria.  
Sopar  i  allótjament al nóstre hótel.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Transsepte
https://ca.wikipedia.org/wiki/Orde_del_Cister
https://ca.wikipedia.org/wiki/Volta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llantern%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_X%C3%BAquer
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Hu%C3%A9car&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Patrimoni_de_la_Humanitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XVI


PREUS PER PERSONA 
Grup de mínim 50 persones per autocar   ………………..……..…………………….....................…………............…………............…………...     465 € 

Grup de mínim 40 persones per autocar   ………………..……..…………………….....................…………............…………............…………...     485 € 

Grup de mínim 30 persones per autocar   ………………..……..…………………….....................…………............…………............…………...     525 € 

Grup de mínim 20 persones per autocar   ………………..……..…………………….....................…………............…………............…………...     597 € 

SUPLEMENT PER A NO SOCIS   ...................................................................................................................................................     +25 € 

Suplement Individual   ...........................................................................................................................................…………............…………....        90 € 

EL NOSTRE PREU INCLOU:  
 

  Circuit amb autocar privat amb aire 
condicionat.  

  Dietes del xofer,  pàrquing i autopis-
tes. 

  Guia acompanyant de Ruth Travel. 
  Guies locals oficials.   
  Pensió completa.   
  Aigua + vi  a tots el dinars i  sopars.  
  Allotjament en  base habitació  do-
ble   HOTEL TORREMANGANA 4*** o 
similar.  Conca.  

  Entrades incloses :  
 Catedral de Conca 
  Ciudad Encantada 
  Mina de Cueva del Hierro 
  Mausoleu dels Amants de Terol 

  Propines a xofer i guia.  
  Assegurança d’assistència  i can-
cel·lació  ARAG.  

EL NOSTRE PREU NO INCLOU: 
 Extres a l’hotel i restaurants com telèfon,  begu-
des no indicades,  mini bar, TV de pagament,  etc. 

 Cap servei que no estigui especificat a l’apartat 
anterior ni al programa de viatge. 

ANOTACIONS IMPORTANTS: 
 

- Pressupost basat en tarifes de prestataris hotelers i de transports a 
data actual, i basat en impostos vigents en el moment de realitzar el 
viatge.   

- L’ordre de les visites podrà ser modificat sense que el seu contingut 
es vegi alterat.  

- S’entreguen condicions generals i particulars del viatge, informació 
de l’assegurança d’assistència en viatge amb garantia de cancel·lació 
del viatge, i full d’inscripció.   

 

RESUM DE LES CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS  
DEL VIATGE — APARTAT ANUL·LACIONS: 

 

- EN CONCEPTE DESPESES GESTIÓ RUTH TRAVEL: 45 € per persóna. 
- EN CONCEPTE  DESPESES D’ ANUL·LACIÓ:   
1. SERVEIS TERRESTRES: Han estat contractats en base a tarifes espe-
cials de grup especialment pactades per a aquest viatge i col·lectiu.  

En cas de cancel·lació s’aplicaran les següents quantitats: 
 

- Entre 45 i 30 dies abans de la sortida: 30 % de l’import total del viatge. 
- Entre 29 i 15 dies abans de la sortida: 50 % de l’import total del viatge. 
- Entre 14 i 6 dies abans de la sortida: 75 % de l’import total del viatge. 
- Dins dels 5 dies anteriors a la sortida: 100 % de l’import total del viatge. 

INSCRIPCIONS AL VIATGE: 
 

 DIA : DIMECRES 29/01/2020  

 HORA: 10.00 - 12.00 h 

 LLOC: Local social – C / Arnús 66, Bai-

xos. BADALONA 

 IMPORT: 150 €. Preguem que feu el pa-

gament amb xec  o import exacte + en-

tregar fotocòpia DNI. 
 

PAGAMENT FINAL:  
 

 DIA:  DIMECRES 12/02/2020 

 HORA: 10.00 - 12.00 h 

 LLOC: Local social – C / Arnús 66, Bai-

xos. BADALONA 

 

 NOTA IMPORTANT: 

 El preu final serà el mateix per a tot 

el grup, i es fixarà segons la mitjana 

d’ocupació dels diferents autocars. 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA: 

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE BADALONA 
CONCA:  La Ruta Encantada 

DE L’ 11 AL 14 DE MARÇ DE 2020 

 

RUTH TRAVEL  
C/ València, 247, 1r 2a  
08007- Barcelona.  
TLF: 93.467.32.44  
FAX: 93.487.31.17 

Mail: info@ruthtravel.es  
Web: www.ruthtravel.es 

mailto:info@ruthtravel.es
http://www.ruthtravel.es

