
 

Pont de maig 2017: Terol, Mora de Rubiols i Rubiols de Mora, Albarrasí     
 

Terol i més, pont de maig (29, 30 d’abril i 1 de maig) 
 

Us oferim un recorregut amb autocar per aprofitar aquests tres dies i conèixer 

la ciutat de Terol i altres indrets propers. 

 

 

Dissabte 29 d’abril:  

 

Sortida de Lleida per arribar a dinar a Terol. 

De camí pararem al municipi de Daroca. És una vila fortificada que conserva gran part de les 

originàries muralles construïdes entre el s. XIII i XVI. Hi van conviure les cultures cristiana, 

musulmana i jueva i han deixat nombroses mostres artístiques. Aquí disposareu d’una hora per 

passejar lliurement pels seus carrers i places. Podreu observar l’arquitectura i l’urbanisme dels barris 

de la morería i del call jueu, les esglésies, els museus, etc. Dels edificis civils destaca la Casa Palacio 

de los Luna, del segle XV, i també el call jueu amb un conjunt d’edificis d’estil renaixentista i barroc 

dels segles XVI i XVII. 

Pel que fa als monuments religiosos destaca la Col·legiata Santa María de los Sagrados Corporales, 

l’Església de San Miguel, l’Església de San Juan de la Cuesta i la Església Santo Domingo de Silos. 

 

Després d’aquesta breu visita reprendrem el camí deixant enrere la  província de Saragossa per anar 

cap a Terol. Arribada a l’Hotel Reina Cristina on dinarem. 

 

A la tarda farem una visita completa d’aquesta ciutat aragonesa. És coneguda principalment pels seus 

pernils i per l’art mudèjar, reconegut per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat i que ens 

recorda el seu passat multicultural. Dels seus atractius turístics visitarem el mausoleu dels amants de 

Terol, l'església de Santa Maria, que és la catedral de la diòcesi de Terol, la torre d'El Salvador i els 

magatzems d’aigua medievals (coneguts amb el nom d’Aljibes). 

Sopar lliure. 

 

Diumenge 30 d’abril:  

Després d’esmorzar agafarem l’autocar per desplaçar-nos fins als municipis de Rubielos de Mora i 

Mora de Rubielos, importants pels seus jaciments arqueològics, els fòssils i les restes d'ambre que hi 

ha a la zona. 

Rubiols de Mora compta amb un recinte urbà prou ben conservat, amb dues de les set portes que hi 

donaven accés. L'ajuntament és d'estil renaixentista i també compta amb diverses cases nobiliàries, 

com la del comte de Florida o la del comte de Creixell, així com moltes altres cases amb dentells que 

representen antics oficis. Es considerat un dels pobles més bonics de la península.  

A Mora de Rubiols destaca el castell-palau dels Fernández de Heredia, que va combinar l’ús militar 

amb el de residència, i la col·legiata de Santa Maria. 

Dinarem en aquest municipi. 

 

Tornada cap a Terol i temps lliure. 

Sopar a l’hotel Reina Cristina (tipus bufet). 

 

Dilluns 1 de maig: Després d’esmorzar en posarem en ruta per anar fins a Albarracin (Albarrasí) 

Declarat conjunt Històrico-artístic des del 1961, actualment el seu nucli antic està nomenat per la 

UNESCO per ser declarat Patrimoni de la Humanitat.  

Farem també una visita guiada d’aquest municipi, que serà tota d’exteriors. 

Dinarem en aquest lloc tan singular i després reprendrem el nostre viatge per tornar cap a Lleida 

(durant el trajecte està  previst fer un parell de parades tècniques). 

https://www.turismodezaragoza.es/provincia/patrimonio/mudejar/palacio-luna-daroca.html
https://www.turismodezaragoza.es/provincia/patrimonio/mudejar/palacio-luna-daroca.html
https://www.turismodezaragoza.es/provincia/patrimonio/romanico/colegiata-santa-maria-daroca.html
https://www.turismodezaragoza.es/provincia/patrimonio/romanico/iglesia-san-miguel-daroca.html
https://www.turismodezaragoza.es/provincia/patrimonio/romanico/iglesia-santo-domingo-silos-daroca.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ambre
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Comte_de_Florida&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Comte_de_Creixell&action=edit&redlink=1

