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CASTELLA 3 CAPITALS                      

MADRID - SEGOVIA – TOLEDO                    

MONESTIR ESCORIAL - NAVALCARNERO    

                                                                                                 

         BUS  6 DIES            

SORTIDA: 24/09/23               

PREU: 599€                                      
Suplement individual: 120€              

Dipòsit: 100€ al fer la reserva                

Resta 30 abans de sortir 
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Dia 1: Origen – Fuenlabrada 

Sortida a l'hora prevista direcció el Fuenlabrada , però 

abans farem una parada per esmorzar a càrrec dels Srs. 

Clients, després seguirem fins dinar a Calatayud, 

finalment anirem a l’hotel per fer el check in i temps 

lliure fins l’hora de sopar i allotjament.  

Dia 2: Fuenlabrada – Madrid   

Després d’esmorzar sortida direcció Madrid a on ens 

trobarem amb una guia local per fer una panoràmica 

de Madrid amb el bus, tot seguit farem un recorregut 

guiat a peu per el Madrid els Austries, dinarem en un 

restaurant cèntric i a la tarda tindrem lliure al centre de 

Madrid fins l’hora indicada per el nostre guia per agafar 

el bus que ens portarà a l’hotel  per sopar i allotjament 

 

Dia 3: Fuenlabrada – Toledo - Navalcarnero 

Després d’esmorzar sortida direcció Toledo la ciutat de 

les 3 cultures, al arribar amb un guia especialitzat farem 

un recorregut panoràmic amb el bus, finalment a peu 

farem un recorregut per el monuments mes 

importants, Catedral, el Alcazar, la Juderia, tornarem a 

l’hotel a la  tarda de la ma del nostre guia farem un 

recorregut per la Població de Navalcarnero, 

seguidament tornarem a l’hotel sopar i allotjament 

 

Dia 4: Fuenlabrada – Segovia – Monestir Escorial 

Després d’esmorzar sortida direcció Segovia al arribar 

farem un recorregut a peu amb una guia local per la 

ciutat que es patrimoni de la humanitat, des de el 

Aqüeducte fins el Alcazar (entrada inclosa visita lliure) 

passant per la Catedral (entrada inclosa), seguidament 

dinarem en un restaurant típic a on menjarem el famós 

cochinillo,, a la tarda anirem a visitar el Monestir de 

l’Escorial (visita lliure), seguidament tornarem a l’hotel 

per sopar i allotjament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dia 5: Fuenlabrada - Madrid  

Després d’esmorzar sortida direcció Madrid a on amb 

el nostre guia anirem a visitar el Parque del Rertiro, 

veurem el llac, El Palacio de Cristal, el Palacio de 

Velázquez, seguidament anirem al centre, mentre 

passem per la Puerta d’Alcalà, la Plaza Cibeles etc. 

Dinarem en un restaurant del centre, a la tarda tindrem 

lliure fins l’hora indicada per el nostre guia (opcional el 

que vulguin el guia els acompanyarà al Palau Reial per 

fer una visita lliure), finalment el bus ens portarà de 

nou a l’hotel per sopar i allotjament. 

 

Dia 6: Fuenlabrada - Origen  

Després d’esmorzar sortida direcció Origen però abans 

farem una parada per dinar, després de dinar tornarem 

agafar el bus i arribar al punt d’origen. Fi del viatge. 

 

                      

EL VIATGE INCLOU 

• Bus anada i tornada  

• Guia acompanyant des de el dia de sortida 

• 5 nits Hotel 3*** al centre de Fuenlabrada 

• Tots el àpats menys l’esmorzar del dia de sortida 

amb aigua i vi inclòs 

• Guies locals per visitar Madrid, Segovia, Toledo 

• Entrades: Catedral i Alcazar de Segovia, Monestir de 

l’Escorial, Parc del retiro, Catedral i Alcazar de Toledo, 

Palau Reial. 

• Assegurança de viatge  

   

                                                                        


