ESCAPADES D’ART
EL ROMÀNIC D’ARAGÓ. DE JACA A LA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS
Acompanyats per la historiadora de l’art M. Mercè Riera
DEL 3 AL 6 DE JUNY DE 2022
Un recorregut pel romànic nord-occidental de l’Aragó que ens portarà
de Jaca, amb la majestuosa catedral i l’immens patrimoni del Museo
Diocesano fins a les comarques del Serrablo i Las Cinco Villas. La
primera, amb mostres interessantíssimes d’un ancestre romànic rural i
influències llombardes; la segona, testimoni de la influència franca que
penetrà a la península a través de la peregrinació a Santiago.
DIVENDRES, 3 DE JUNY
Sortida de Barcelona en autocar a les 08,00 h. – Punt a concretar. Arribada a Jaca aproximadament
a les 13,00 h.
Dinar en grup a Jaca.
Ja a la tarda, visitarem la monumental catedral de Jaca, etapa obligada pels pelegrins que es dirigien
a Santiago de Compostela i que havien travessat els Pirineus a peu pel port de Somport, per tal de
seguir després el camí a través de terres navarreses. Amb una planta basilical de tres naus capçada
per tres absis, i pilars cruciformes i cilíndrics que s’alternen, es tracta d’una construcció que es
vincula tant per la seva estructura com per les seves formes a les esglésies de peregrinació
franceses. L’absis meridional amb l’escaquer a l’exterior i la decoració de “boles” a l’interior, compila
les característiques del romànic de la zona.
Ubicat a les dependències catedralícies trobem el Museo Diocesano de Jaca, que, recentment
inaugurada la seva reforma integral, mostra els grans conjunts de pintura mural de la zona i una
molt bona mostra d’art sacre. Entre les peces més destacables hi ha el conjunt pictòric de l’església
de Bagüés.
Sopar lliure i allotjament i al Gran Hotel Jaca 3*
DISSABTE, 4 DE JUNY
Després d’esmorzar a l’hotel, anirem cap a Santa Cruz de la
Serós per visitar el conjunt monàstic de San Juan de la Peña
que situat sota una gran roca, d’aquí el seu nom, presenta
la superposició de dues esglésies, preromànica i romànica.
Destaca el seu impressionant claustre amb bells capitells
esculpits i el panteó reial dels primers reis d’Aragó.
A pocs quilòmetres, trobarem l’església de Santa Maria de
Santa Cruz de la Serós que formava part del monestir de
monges benedictines que acollí a nombroses infantes
d’Aragó i dones nobles. La seva decoració en el timpà de
l’entrada i els capitells de l’interior de la nau, presenten les
característiques del romànic “jaqués”.
Dinarem en grup en algun punt de la nostra ruta.
Després, ens traslladarem a la comarca del Serrablo per visitar alguns exemples d’esglésies
parroquials construïdes entre la meitat del segle X i meitat del segle XI que es compten entre les
mostres més antigues del romànic espanyol. Emergint entre el paisatge, destaquen entre d’altres

San Pedro de Lárrede, San Juan de Busa, San Andrés de Satué o San Martín de Olivan. Totes elles es
caracteritzen per les seves naus rectangulars i capçaleres en un únic absis semicircular amb profusa
decoració.
Sopar lliure i allotjament a Jaca.
DIUMENGE, 5 DE JUNY
Després d’esmorzar, anirem fins a Siresa per visitar el monestir de San Pedro de Siresa, que destaca
per les seves enormes dimensions, només comparables a les de la catedral de Jaca. Aixecat sobre
una construcció d’origen visigot, l’edifici actual de l’església data de principis del segle IX, no
havent-se conservat la resta del complex monàstic.
Després posarem rumb a la comarca de Las Cinco Villas, a la que dedicarem la resta del viatge per
visitar alguna de les poblacions més destacables.
En primer lloc visitarem l’església de los Santos Julián y Basilisa de Bagüés, temple exempt amb
decoració llombarda, a l’interior del qual es descobriren als anys 50 les pintures que avui s’exposen
al Museo Diocesano de Jaca.
Després de la visita anirem cap a Sos del Rey Católico, una de les “cinco villas” i terra de frontera
amb el regne de Navarra, on dinarem (en grup).
Ja a la tarda, visitarem els principals punts d’interès de la vila, tal com l’església de San Esteban, on
destaquen els capitells de la cripta, construcció del segle XI i la capçalera del temple superior del
segle XII, amb altíssims absis cilíndrics fruit de la necessitat de crear una arquitectura religiosa i
alhora defensiva. També veurem la Casa de la Vila, el Palau dels Sada, i les muralles medievals i els
seus portals.

Aquesta nit ens allotjarem al Parador de Turisme de Sos 4*, un edifici noble d'estil aragonès que
conserva l'ambient monumental, històric i artístic de la vila.
DILLUNS, 6 DE JUNY
Després d’esmorzar a l’hotel, sortirem per completar el recorregut per les “Cinco Villas”, per visitar el
seu interessant patrimoni.
Anirem fins a la població de Uncastillo, situada al capdamunt d’una plataforma rocallosa que domina
estratègicament el territori per visitar les restes del seu castell i algunes de les esglésies romàniques
que es mantenen impassibles davant el pas dels segles.
A Luesia de nou ens trobarem el magnífic treball escultòric del Maestro de Agüero a la portada de
l’església de San Salvador mentre que a Biel, la torre de l’homenatge d’estil romànic del castell i
l’església es fonen entre el paisatge de la Sierra de Santo Domingo.

Seguirem fins a Biota, on ens trobarem amb l’església parroquial de San Miguel, una construcció del
segle XII amb decoració escultòrica del Maestro de Agüero, el mateix mestre que treballa al monestir
de San Juan de la Peña, un estil de transició del romànic al gòtic.
També visitarem Ejea de los Caballeros, Entre els edificis medievals més importants destaquen
l'església de Santa Maria, edificada el 1174, i la de Sant Salvador, consagrada el 1222 i que durant un
temps va ser la base d'un dels priorats que va tenir l'ordre de la Selva Major a Aragó.
Dinarem en grup en algun punt del nostre recorregut.
Després de dinar, emprendrem el viatge de retorn cap a Barcelona.
________________________________________________________________________________
Preu per persona en habitació doble:
890 €
Suplement habitació individual:
95 €
Grup mínim necessari: 20 persones / màxim 30 persones

El preu inclou:














Reunió de presentació i documentació del viatge.
Confortable autocar amb aire condicionat
Hotel 3* cèntric a Jaca i 4* cèntric a Sos del Rey Católico
Esmorzars als hotels.
Mitja pensió (dinars amb begudes incloses)
Assessorament cultural, conferències i explicacions durant el viatge a càrrec de la
historiadora de l’art Mercè Riera.
Dossier d’art.
Guies locals a les visites que ho requereixin.
Entrades als monuments i museus.
Transmissors amb auriculars
Propines a guies i conductors.
Assegurança de viatge i cancel·lació, especial Covid.
Pack protecció Covid - mascaretes i gel hidroalcohòlic.

El preu no inclou:




Extres en els hotels, tal com minibar, bugaderia, telèfon...
Àpats no especificats (sopars).
Tot allò no especificat al programa.

Notes:






El programa queda supeditat a canvis segons restriccions que puguin sorgir en cada
comunitat degut a la situació sanitària.
En algunes visites, degut a les restriccions, és possible que el grup s'hagi de dividir.
És aconsellable que les persones s'asseguin sempre amb el mateix grup a l'hora dels àpats.
Les reserves no es consideraran confirmades fins que es formalitzi el pagament del dipòsit.
Els inscrits tindran preferència d'escollir seient per ordre d'inscripció.

Pagaments:




Al compte:
ES63 0182 4619 61 0200392538
D.OPERATRAVELLER

Consultar disponibilitat: culturals@doperatraveller.net



Dipòsit de 360 € per persona en hab. doble / 400 € en hab. individual. Abans del 6 de
maig de 2022
Resta de 530 € per persona en hab. doble / 585 € en hab. individual. Abans del 25 de
maig de 2022

Important:




Indicar nom complet persones inscrites
DNI (enviar escanejat o foto per mail)
Mòbil de contacte

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ
Qualsevol anul·lació d’un participant afecta les reserves i pagaments realitzats per al conjunt
del grup.
Per això, a més de regir-se per les condicions generals de la normativa vigent, les cancel·lacions
tenen les següents despeses d’anul·lació:
 A partir del pagament de la reserva del viatge, el 100% del preu del bitllet de transport.
En cap cas es possible retornar l’import dels bitllets emesos i de l’assegurança de
viatge.
 Més els següents percentatges sobre l’import total:
1. Despeses d’anul·lació en cas de cancel·lació per part del client.
-Entre 90 i 45 dies abans de la sortida del viatge: el càrrec serà del 20% sobre la bestreta
pagada en concepte de reserva.
- Entre 44 i 30 dies: el càrrec serà del 50% sobre el preu total del viatge.
- Entre 29 i 15 dies: el càrrec serà del 75% sobre el preu total del viatge.
- Entre 14 dies i la sortida: el càrrec serà del 100% del preu total del viatge.
- No presentació: No presentar-se a l’hora de sortida comporta la pèrdua del 100% de
l’import, qualsevol que sigui la causa.
Coneguda la desestimació, l’agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, si s’escau, les despeses d’anul·lació justiﬁcades i
les penalitzacions.
Una vegada efectuada una reserva d’un viatge, qualsevol modiﬁcació, canvi o cancel·lació té
unes despeses de gestió que dependran de cada viatge.

ASSEGURANÇA DE VIATGE
-Tots els assistents tenen inclosa en el preu l’assegurança AON VIP 2021 d’AXA amb
cancel·lació de viatge per una causa mèdica (no preexistents) o emergència familiar justiﬁcada.
Es demanarà entrega de documents, oficials o mèdics, sense els quals no es podrà iniciar cap
reclamació.
- Ens poden sol·licitar la pòlissa per conèixer les cobertures amb detall.
REQUISITS PER VIATJAR AMB ELS GRUPS DE TE DE TERTÚLIA / D.OPERA. TRAVELLER
Portar el certificat COVID digital o COVID de la UE com acreditació de tenir la pauta completa
de vacunació més la dosi de reforç.
Es possible que en alguna destinació sigui necessari realitzar una prova de PCR. En aquest cas
el cost d’aquest servei anirà a càrrec del client.
*En el cas de no portar-ho, l’organització no es fa responsable de quarantenes o repatriacions
que puguin imposar les autoritats de cada país.
- DNI o Passaport vigent.
-Assumir la responsabilitat personal de portar la mascareta (recomanada FPP2) en els espais
tancats i durant tots els desplaçaments i visites.
-Mantenir-se en contacte només amb les persones del grup del viatge (grup bombolla),
intentant guardar les distàncies de seguretat sempre que sigui possible.
-Ser molt acurat amb les normes d’higiene, rentat de mans, gel hidroalcohòlic, etc.
-Estar atent a qualsevol símptoma que es pugui presentar durant el viatge i comunicar- ho als
responsables del grup.

ORGANITZACIÓ CULTURAL
Te de Tertúlia
info@tedetertulia.com
www.tedetertulia.com
Conxita Vera
tel. 93 757 81 01
mòb. 600470077
ORGANITZACIÓ TÈCNICA
D.Opera.Traveller
www.doperatraveller.net
culturals@doperatraveller.net
Rambla de Catalunya, 125, 3r.-2a.
08008-Barcelona
Núria García – mòb. 617385799

