PARCS NATURALS DE SORIA I SEGOVIA

INSCRIPCIONS: info@atlasnatura.es +34.651.164.735

PARCS NATURALS DE SORIA I SEGOVIA

SENDERISME I CULTURA
Regió: PARC NATURAL DE SORIA I SEGOVIA, CASTILLA I LEÓN
Dificultat tècnica: baixa
Dificultat física: baixa
Quilòmetres aproximats: Entre 10-15km per dia.
Preu: 590€

Etapes (5 hores efectives, excepte el darrer dia)
Rutes de senderisme pels principals racons i parcs naturals de les províncies de SORIA i SEGOVIA
(CASTILLA – LEÓN).
Dia 1: Sortida de BCN-SANTS - CALATAYUD o similiar. (trajecte 2 hores).
Allotjament a BURGO DE OSMA, vila medieval amb catedral gótica (s.XIII – XV), muralla urbana (s.XV), el
Castell d’OSMA i les atalayas d’UXAMA i LOMERO.
Dia 2: Parc natural “CAÑON DEL RÍO LOBOS. Recorregut que s’ inicia en el “PUENTE DE LOS SIETE
OJOS” i finalitza en la població de UCERO, tot seguint el riu Ucero (14 km.). Sensacionals racons: fonts,
meandres, gorgs i interessants parets rocoses.
Dia 3: “HOCES DEL RÍO CARACENA”. Recorregut des del poble de CARACENA per les parets rocoses
que porten al Castell de Caracena i a continuación seguint el riu fins al poble (10 km.).
“ASENTAMIENTO IBERO-ROMANO DE TIERMES”. Un dels assentaments romans més importants de la
península. Cal destacar: els habitatges rupestres (excavats a la roca arenisca), el foro imperial, la graderia
rupestre i l’aqüeducte. Recorregut 4 km.
Dia 4: Parc natural “HOCES DEL RÍO RIAZA). Consta de dues rutes:
Senda 1: Des del poble medieval de MADERUELO a través del torrent de San Andrés i vorejant
l’embassament de Linares fins la via del ferrocarril (4 km.)
Senda 2: Segueix el riu Riaza des de MONTEJO DE LA VEGA fins a la presa de LINARES (10 km.). Aquest
recorregut té racons excepcionals: tallat de Peña Rubia, tallat de Peña Portillo, ermita de Casuar i el viaducte
del ferrocarril travessant el “CAÑON DEL RÍO RIAZA”.
Dia 5: Parc natural”HOCES DEL RÍO DURATÓN”. És troba en la monumental vila medieval de
SEPÚLVEDA. Combinarem un conjunt d’itineraris per a realitzar aquesta espectacular ruta.
“Senda de los DOS RÍOS” (3 km.): Des del nucli antic de les muralles de Sepúlveda fins el pont de Talcano.
Senda del pont de Talcano al pont de Villaseca (10 km.). “Senda de San Frutos” (1 km.): Camí que porta
fins a una ermita i a un mirador, amb unes vistes espectaculars de les “HOCES DEL DURATÓN”.
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Dia 6: “FORTALEZA CALIFAL DE GORMAZ”(S.IX – XI). Impressionant fortalesa califal, considerada la
més llarga d’ Europa. Tornada del viatge. Arribada a BCN – SANTS.
*Cada dia es caminara una mitjana de 5 hores efectives (excepte el dia de tornada).
*Els desnivells són escassos, donat que, es transita per riberes fluvials i només en els recorreguts dels
castells: de Caracena, Castell califal de Gormaz i castell d’ Ucero es fan petites ascensions.

Inclou:
-Guia titulat
-Personal de suport
-Mitja pensió i allotjament en habitacions dobles.
-Assegurances d'accidents i responsabilitat civil.
-Vehicle de suport
-Informació d'interès turístic i cultural.
-Disponibilitat de contacte 24 hores amb la organització.
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