
Pack Dia complet
https://gegantur.com/pack-dia-complet/

Visita guiada a Vistabella i Penyagolosa
(matí) i a la vesprada, a triar entre:

(1) temps lliure

(2) excursió pels voltants del poble

(3) visita a les pintures rupestres i
petròglifs

(4) eixida per a buscar trufa

________________________________________________

Ací trobes les dades tècniques de
l'activitat (duració, recorregut a peu i amb
cotxe, desnivell, accessibilitat) i preus
segons nombre de persones.

Si tens qualsevol dubte o t'agradaria
consultar possibilitats per a esta o una
altra activitat, per favor escriu o crida'm.
M'encantarà atendre't personalment.

José M. Edo
Guia de Turisme Oficial
(núm. 950)

+34 655 185 291

https://gegantur.com/pack-dia-complet/


Descripció

Dia complet al poble de Vistabella del Maestrat i el Parc Natural de Penyagolosa.

Al matí, farem una visita guiada per Vistabella, per a descobrir la història del municipi més alt del

territori valencià, situat a 1250 m, poble d'alta muntanya, amb carrers estrets, cases de pedra i
fusta. Visitarem monuments com una de les esglésies més importants del Renaixement valencià,
la muralla i portals medievals, l'ermita de Loreto i la presó. Inclou accés a tots els llocs.

També caminarem pels voltants del Santuari de Sant Joan de Penyagolosa, situat a 10 km, per a

descobrir la història d'este Bé d'Interés Cultural, lloc de peregrinació més important de Castelló, i
conéixer la creu que rep els Pelegrins de Les Useres, la font Coberta o els torradors.

Recorrerem un arborètum amb espècies vegetals d'alta muntanya, algunes de les quals rares,

endèmiques o amenaçades, com el grévol, l'auró, el faig, el teix, la campaneta d'hivern o el gerani de
Penyagolosa. Arribarem al Centre d'Interpretació del Parc Natural, on trobarem una maqueta de
la zona, un forn de calç, una carbonera, una exposició sobre la vida als pobles i un audiovisual sobre
el parc.

Després, es disposarà de temps per a dinar i a la vesprada hi haurà la possibilitat de triar entre

tindre temps lliure, realitzar una xicoteta excursió al Calvari o Pinet, visitar pintures rupestres i
petròglifs o eixir a buscar trufa amb gos.

Programa i continguts

1. Recepció per part del guia oficial de turisme Núm. 950 (arribada recomanada entre 9 i 11 h).

2. Si es desitja, 10 min de temps lliure per a prendre alguna cosa, anar al bany, etc.

3. Visita guiada per Vistabella del Maestrat:

● Portal del Forn i Portal de Sant Roc (monuments BIC). Jaume I i la conquesta. Història
medieval i guerra de Successió.

● Casa Polo (família introductora de la mandarina a la Plana).
● Entrada a l'ermita de Loreto (monument BRL).
● Font de Dalt. Ens refrescarem amb la seua aigua sempre fresca.
● Mirador panoràmic del Pinet, vistes de Vistabella i possible observació de cabres munteses

(pausa de 10 min per a descansar o fer fotos).
● Muralla (monument BIC). Guerra de la Independència i Guerres Carlines.
● Antic hospital.
● Entrada a l'antiga presó.
● Entrada a l'església de l'Assumpció, església més important del Renaixement a Castelló

(monument BIC). Renaixement i Guerra Civil.
● Pujada al campanar.
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4. Trasllat a Sant Joan de Penyagolosa (Conjunt Historicoartístic; a 10 km, 15 min aprox.) i visita
guiada:

● Peiró de recepció als Pelegrins de Les Useres. Les peregrinacions a Sant Joan.
● Esplanada exterior. Història medieval i de l'edifici.
● Torradors.
● Font Coberta.

5. Visita a l’arborètum o jardí botànic amb espècies vegetals de la zona: grévols, aurons, fajos,
teixos, lliri de neu, gerani de Penyagolosa, etc.

6. Visita al Centre d'Interpretació del Parc Natural de Penyagolosa:

● Forn de calç.
● Carbonera.
● Maqueta del parc natural.
● Exposició sobre la vida i cultura dels pobles de Penyagolosa (dilluns i a les vesprades

tancat).
● Audiovisual sobre flora i fauna del parc natural amb imatges aèries (dilluns i a les

vesprades tancat).

7. Retorn a Vistabella i dinar.

8. A la vesprada, a triar entre:

(1) Temps lliure.

(2) Xicoteta excursió pels voltants del poble: pujada per senda al Calvari (1 km i 60 m de desnivell;
vista panoràmica de Vistabella des de dalt, 30 min) o  volta circular per senda al Pinet (2,5 km i 25
m de desnivell; pas per l'ermita de Sant Antoni i portada romànica del cementeri, passeig per bosc
de pi roig, sabines, ginebres i alzines, 45 min).

(3) Visita guiada a les pintures rupestres de la Cova del Morral i petròglifs de la Serra del Boi
(trasllat només en cotxes particulars). 1 h 30 min. + 15 min. desplaçament.

(4) Eixida per a buscar trufa, només entre el 15 de novembre i el 15 de març (trasllat només en
cotxes particulars o minibús). 1 h 30 min. + 7 min. desplaçament.

9. Lliurament de fullets turístics i comiat.
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Dades tècniques

Activitat (1)
Temps lliure

(2)
Xicoteta excursió

(3)
Pintures+petròglifs

(4)
Buscar trufa

Duració
Incloent trasllats, descansos i menjar 6-7 h 6-7 h 7-8 h 7-8 h

Recorregut total a peu 2,1 km aprox. 3, 1  / 4,6 km aprox. 2,6 km aprox. 2,6 km aprox.

Recorregut total amb
cotxe, minibús o autobús 10 km 10 km

20 km
(només cotxes)

15 km
(només cotxes

o minibús)

Desnivell positiu total
del recorregut 32 m 92 / 57 m 62 m 33 m

Accessibilitat Fàcil, apte per a
tots els públics

Fàcil, apte per a
tots els públics

Mitjà*
Fàcil, apte per a
tots els públics

* Apte per a públics amb suficient mobilitat, ja que s'han de salvar xicotets desnivells.

Preus (IVA inclòs)

Activitat (1)
Temps lliure

(2)
Xicoteta excursió

(3)
Pintures+petròglifs

(4)
Buscar trufa

Per persona 7 € 9 € 11 € 15 €

Grup mínim
(Preu total per a grups xicotets)

7 persones
49 € total si menys

8 persones
72 € total si menys

8 persones
88 € total si menys

7 persones
105 € total si menys

Fins a 20 persones +5 €
persona addicional

+5 €
persona addicional

+5 €
persona addicional

+15 €
persona addicional

Més de 20 persones +1 €
persona addicional

+1 €
persona addicional

+1 €
persona addicional

(20 persones és el
màxim recomanat)
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Complement: allotjament al poble (IVA inclòs)

● Una nit d’estada a casa rural per a 6 persones en temporada mitjana: 160 €.

● Dues nits d'estada a casa rural per a 6 persones en temporada mitjana: 280 €

https://gegantur.com/la-caseta-del-forn/
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