
Observació Starlight  
Los Pedroches·Córdova 

INFORMACIÓ I RESERVES A: 
Rambla, 117   08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
vallestour@vallestour.com  

ORGANITZACIÓ TECNICA GCMD—000228 

Del 22 al 26 de febrer de 2023.                                                             

22 febrer BARCELONA – PUERTO LLANO 
Presentació Estació de Sants a les 08.00 del 
matí. Sortida amb l’AVE 08.30h. Assistència 
i trasllat a Villanueva de Córdova. Visitarem 
l’assecador més important de la comarca, 
amb una degustació de productes ibèrics. 
Seguidament anirem a l’hotel, La Casa del 
Médico.  A la tarda farem una Petita vista a 
aquest poble agrari. Sopar. 
Acabarem la jornada amb dels “highlights” 
de la zona, observació del cel dels 
Pedroches sempre que el temps ens 
acompanyi. Es tracta d’un espai certificat 
com a Reserva Starlight des de  2016, 
confirmant la qualitat del cel de la comarca.  
L’observació la realitzarem al Santuari 
Virgen de Luna, un lloc ampli i de fàcil 
accés. Possibilitat de realitzar una 
pràctica de Fotografia Astronòmica.   
 
23 febrer VILLANUEVA DE CÓRDOVA 
Esmorzar. A primera hora ens 
traslladarem a la localitat de Belalcazar, 
vigilada per l’imponent Castell dels 
Sotomayor. Poble de ric patrimoni històric i 
tradició artística com el Convent de Santa 
Clara de la Columna. Seguidament ens 
dirigirem cap Hinojosa del Duque. Visita 
en privat del poble. Dinar campestre i 
visita de la Yeguada Plaza de Armas 
(Pozoblanco) en plena serra. Història 
familiar  d’eugues, cavalls i sementals amb 
estrictes criteris de raça, noblesa i agilitat.  
A la nit farem una segona observació del 
cel dels Pedroches des de l’Observatorio 
Astronómico de Añora. Situat en un dels 
millors llocs d’Europa per observar les 
estrelles. El mirador compta amb planta 
baixa amb planetari i la planta superior 
amb la cúpula i el telescopi i una amplia 
terrassa per observacions. Reconeixement 
dels cels de la comarca entre els 9 millors 
d’Europa per l’observació astronòmica. 
Sopar i allotjament a  Villanueva de 
Córdova. 
 
24 febrer VILLANUEVA DE CÓRDOVA 
Esmorzar. A primera hora proposem 
endinsar-nos entre la bellesa d’una de les 
majors deveses d'alzines d’Europa, Els 
Pedroches. Ho farem  amb carruatge de 
cavalls, gaudirem dels paisatges rurals. A 

continuació, visitarem Montoro un dels 
pobles més bonics de la província a la 
riba del   Guadalquivir, forma part del 
Parc Natural Sierra de Cardeña-Montoro. 
Seguidament visitarem una de les millors  
almazaras de la zona. Coneixent de 
primera mà el procés de producció de 
l’oli i conreu de les oliveres. Podrem 
sentir la tradició molinera des del  1754 
a través de les 65 hectàrees de la finca. 
Tast i dinar moliner. A continuació 
trasllat a la ciutat de Córdoba. Allotjament 
a Las Casas de la Juderia. Patrimoni de 
la Humanitat no només la Mezquita-
Catedral, sinó també tot el conjunt urbà 
que l’envolta. A més des de 2012 La Festa 
dels Patios fou reconeguda com Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat així 
com la Ciudad Califal de Medina Azahara. 
Començarem visitant  la “judería” i 
caminant per l’estret i bulliciós call. Al 
vespre farem la Visita Nocturna de la 
Mezquita-Catedral de Córdova, fent de 
la vista una experiència encara més 
espectacular. Sopar en un restaurant 
local. Allotjament a Las Casas de la 
Juderia. 
 
25 febrer. CÓRDOVA 
Esmorzar. A primera hora vista guiada de 
Córdoba.  La ciutat més important de al-
Ándalus ha mantingut el llegat àrab, jueu 
i cristià, convertint-se en una de les 
ciutats amb més encant d’Espanya.  Dinar 
a un restaurant Típic. Després visitarem 
les Cavallerisses Reials de Córdoba. Al 
cap vespre presenciarem l'Espectacle 
Eqüestre “Pasión y  Duende del Caballo 
Andaluz”. Sopar i allotjament. 
 
26 febrer. CÓRDOVA - BARCELONA. 
Esmorzar. A primera hora farem la visita 
guiada dels Patis de Córdoba, una 
experiència única pels barris de la 
Axerquía, San Agustín, Santa Marina y 
San Basilio. Dinar. A la tarda, a l’hora 
acordada recollida a l’Hotel i trasllat a 
l’estació de tren de Córdova. Sortida amb 
AVE a les 15.40. Arribada a Barcelona a les 
20.22. Fi dels nostres serveis. 
 

PREU PER PERSONA APROXIMAT 
    SOCI       NO SOCI 
Habitació doble 1.680 €*    1.790 € 

Supl. Individual              310 € 
 
*L’acompanyant del soci gaudirà de preu de soci. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet AVE BARCELONA - PUERTO LLANO/ 
CORDOBA - BARCELONA  
•Transport privat en minibús  durant tota 
l’estada a Andalusia. 
•Estada 2 nits amb règim d’allotjament i 
esmorzar al Hotel La Casa del Mèdico a 
Villanueva de Córdova. 
•Estada 2 nits amb règim d’allotjament i 
esmorzar al Hotel Las Casas de la Juderia a 
Córdova.  
•Pensió Completa. 

•Servei de guia local acompanyant durant 
tot el viatge. 
•Entrades a tots els monuments i 
espectacles mencionats.  
•Guia acompanyant de la nostra agència 
amb un mínim de 20 persones. 
•Assegurança assistència.  
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Begudes durant els àpats inclosos. 

•Propines guies i xofers. 

•Assegurança de cancel·lació AXA (15€) 

•Maleters aeroports i hotels. 

•Serveis no especificats amb anterioritat. 
 
NOTA: 
* Consulteu la possibilitat d’aplicar el 
descompte corresponent amb la targeta 
daurada de Renfe. Si no es disposa 
actualitzada es podrà sol·licitar a les nostres 
oficines. 

RESERVA I PAGAMENTS 

•Per realitzar la reserva en ferm necessitem 
la fotocopia del DNI i un primer pagament 
de 500€.  
•El pagament final de la diferència 30 dies 
abans de la sortida.  

NOTA: Pressupost calculat amb data 10 de 
novembre de 2022 per un mínim de 15 
persones. Qualsevol alteració en la data de 
sortida, nombre de participants o serveis 
terrestres implicaria una variació en el preu 
final.  


