
EL BIERZO, LAS MÉDULAS i ASTORGA 

Un recorregut per la comarca del Bierzo on la seua diversitat patrimonial ens 

sorprendrà gratament, visitant des del Parc Natural de las Médulas, al Palau Episcopal 

d’Astorga i la meravellosa Catedral de Lleó nascuda gràcies al camí de Sant Jaume. 
 

  

DIJOUS 9 D’OCTUBRE: Eixirem a les 6h cap a LLEÓ on arribarem encara amb temps per a començar a 

conèixer el seu casc històric, sorgit amb la capital del regne 

homònim del s.X, pas obligat del Camí de Sant Jaume que la va 

convertir en una rica ciutat medieval. Visitarem la Catedral de 

Santa Maria, considerada l’obra gòtica més pura de la 

península, el Parador de Sant Marc, el Palau de los Guzmanes, 

actual seu de la Diputació provincial, i la Casa Botines, 

dissenyada per Antoni Gaudí per a un comerciant català.   
 

DIVENDRES 10 D’OCTUBRE: Dedicarem la jornada a descobrir la Comarca 

de EL BIERZO, visitant en primer lloc el Paisatge Natural de LAS MÉDULAS, 

la major explotació minera d’or d’època romana a cel obert que ha estat 

declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. En acabar anirem a 

VILLAFRANCA DEL BIERZO, un xicotet poble amb molt d’encant on veurem 

l’Església de Sant Nicolàs, la Col·legiata cluniacenca de Santa Maria, la Plaça 

Major i el carrer de l’Aigua, eix neuràlgic pel qual entren els pelegrins. Per 

últim anirem a PONFERRADA on visitarem el Castell dels Templaris que 

servia de defensa en el camí.  
 

DISSABTE 11 D’OCTUBRE: El tercer dia anirem a ASTORGA, capital 

de la Maragateria, per visitar el nucli urbà on destaca la Catedral i 

el Palau Episcopal, una de les obres més importants que Antoni 

Gaudí va fer fora de Catalunya. De vesprada farem la ruta romana 

que ens portarà a conèixer el Museu Romà de La Ergástula, les 

muralles, el fòrum, les termes i la Via de la Plata. De tornada a Lleó 

tindrem temps per passejar pel Barrio Húmedo, la part antiga de 

la ciutat que destaca per la gran quantitat de bars i tabernes.  
 

DIUMENGE 12 D’OCTUBRE: A primera hora del matí anirem a 

visitar la Basílica de San Isidoro on es troba el Panteó dels Reis amb 

els sepulcres dels reis de Regne de Lleó, i que destaca per la 

decoració pictòrica de murs i voltes que li dona el títol capella 

sixtina de la pintura romànica medieval, amb representacions d’un 

calendari agrícola junt amb símbols zodiacals i escenes religioses. 

En acabar la visita emprendrem el viatge de tornada a Gandia.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL VIATGE de 245€ inclou:  
  - Tres nits d'hotel de 4*  
  - Sopar i desdejuni 
  - Transport  
  - Guia 
  - Assegurança 


