
 

 
 

SORIA, LLACUNA NEGRA I CAÑÓN DEL RIU LOBOS 
 

 Ni t’heu imagines. 
 

 
El Club Excursionista Xafant Talons organitza l’excursió als Parcs 

Naturals del Cañón del Riu Lobos, Serra d’Urbió i la Llacuna Negra 
(Soria), del 6 al 10 de desembre de 2017. 
  

La Soria Verda, com així es coneix la comarca situada al nord-oest de la 
província, no és un somni, ni una imaginació, és com un viatge que travessa 
una catifa vegetal, és el color perenne d’un món de pins i pedra pel que estimar 
una terra que volgué ser, per damunt de tot, verda. 

Aquest racó, a tocar Burgos i Logroño on naix el riu Duero, presumeix 
d’albergar dos Parcs Naturals:  El Cañón del Riu Lobos i la Llacuna Negra i 
Glaceres d’Urbió. 

  A d’açò, li afegirem l’encant i la fantasia medieval dels pobles de 
Medinaceli, El Burgo de Osma, Calatañazor, Salduero, Vinuesa i la pròpia 
capital, Soria, amb un important patrimoni històric-artístic. 

Aquesta terra també va deixar petjada al professor i poeta Antonio 
Machado, on s’inspirà per escriure la llegenda “La Tierra de Alvargonzález” on 
narra l’excursió que en 1910 va realitzar per aquestes contrades. 

 
 

Veniu i us ensenyarem la Soria Verda! 
 
   
 
 
 



 
Allotjament: 
Hotel ** a Vinuesa en habitacions 
dobles. 
 
Donatiu per persona: 

      345,00 euros. 
Habitacions individuals consultar el 
preu. 
 
El viatge inclou: 
Autobús · Assegurança de viatge i 
cancel·lació  ·  Excursions guiades · Mitja pensió en hotel.      

 
Lloc d’eixida: 
Carrer dels jocs de Vinalesa a les 7 del matí del dia 6 de desembre. 

 
Places limitades: 
El total de places està limitat a 30 persones. Els socis tindran preferència 
d’inscripció. 

  
Reserva i pagament:   
La persona que s’inscrigui no constarà com inscrita fins que haja abonat el 
primer pagament: 
 

1er Pagament: 200,00 € fins el 27/10/2017 
2º   Pagament: 145,00 € fins el 23/11/2017 

Persona de contacte Maite: 
     Mòbil: 690 027 459 
     Mail: xafanttalons@gmail.com 
 
Política de cancel·lacions: 
Fins a 30 dies abans de l’arribada: sense 
despeses. Entre 29 i 15 dies abans de 
l’arribada: 50% de despeses. Entre 14 i 7 dies 
abans de l’arribada: 75% de despeses. 6 dies 
abans de l’arribada: 100% de despeses. 
 
Transferència: 

CAJAMAR C/ L’Església 2 – 46114 Vinalesa 
Beneficiari: Club Excursionista Xafant Talons 
Compte:    
 

ES37 – 3058 – 2153 – 1627 – 2000 - 2402 
 

 
 



PROGRAMA: 

DIMECRES 06/12/17: 

7’00  Eixida en autobús des de Vinalesa. 
9’30 Parada per esmorzar. 
12’00 Arribada a Medinaceli. Visita lliure i dinar.  
15’30 Arribada a Salduero 
16’00 EXCURSIÓ: SALDUERO – MOLINOS DE DUERO - VINUESA. 
 
       

 
Ruta lineal molt fàcil que transcorre per vora el riu Duero i que uneix aquestes 
tres boniques poblacions de la comarca de los Pinares i que han viscut 
històricament de la fusta dels seus extensos boscos.  

 
 
 

                             Distància: 6 km.  
                             Desnivell: +50 m/ -150 m. 
                             Temps: 1’30 h. 
                             Dificultat: Baixa.  
 

 
18’00 Distribució d’habitacions a l’hotel de Vinuesa. 
20'30 Sopar a l’hotel.   



DIJOUS 07/12/17: 
 
8’00 Desdejuni.  
9’00 Eixida cap a Castroviejo 
10’30 EXCURSIÓ: SENDA DEL DUERO (Castroviejo-Duruelo-Covaleda) 
 
   

 
 
Des de la “Ciutat Encantada” de Castroviejo la nostra ruta seguirà el GR-14 
anomenada Senda del Duero, les aigües del qual ens acompanyaran per extensos 
boscos de pi albar, passant per les localitats de Duruelo de la Sierra i 
Covaleda. 
 
 

            
 
 

                             Distància: 14 km.  
                             Desnivell: +100 m/ -400 m. 
                             Temps: 4h 30’. 
                             Dificultat: Baixa.  

 
 
15’00 Dinar lliure a Covaleda. 
16’30 Temps lliure per a visitar Vinuesa. 
20’30 Sopar a l’hotel.   
 
 



DIVENDRES 08/12/17: 
 
8’00 Desdejuni.  
9’00 Eixida cap a San Leonardo de Yagüe. 
10’00 EXCURSIÓ: CAÑÓN DEL RIO LOBOS 
 

 
 
S’endinsaren en un dels Parcs Naturals més sorprenents d’Espanya. Una ruta 
molt fàcil i a la vegada fascinant, que recorrerà aquest canyó format per grans 
farallons i boscos de sabines amb el punt culminant de l’enigmàtica ermita de 
San Bartolomé de l’Ordre del Temple.     

 
                                           

                Distància: 12 km.  
                         Desnivell: +50 m/ -150 m. 
                         Temps: 4 h. 
                         Dificultat: Baixa.  
 
 

14’00 Dinar en ruta 
15’00 Visita lliure de la monumental ciutat de El Burgo de Osma, declarada 
Conjunt Històric-Artístic.  
20’30 Sopar a l’hotel. 

 
 



DISSABTE 09/12/17: 
 
8’00 Desdejuni. 
9’00 Eixida cap a Muriel de la Fuente. 
10’00 EXCURSIÓ: FUENTONA DE MURIEL 
 

 
 
A través d’un senzill camí ens aproparem al Monument Natural de La 
Fuentona, que no és altra cosa que el naixement del riu Abión, ubicat en una 
llacuna d’aigües transparents. 

 

 
                      
                      Distància: 6 km.  
                      Desnivell: +50m/ -50 m. 
                      Temps: 1’30 h. 
                      Dificultat: Baixa.  

 

12’00 Visita del poble medieval de Calatañazor, on segons la tradició, 
Almanzor perdé el tambor.  
15’00 Dinar i visita lliure de Soria. 
20’30 Sopar a l’hotel.  
 
 



DIUMENGE 10/12/17: 
 
7’30 Desdejuni  
9’30 EXCURSIÓ: LLACUNA NEGRA I PIC URBIÓ  
 

   
En l’última excursió visitarem el Parc Natural de la Serra d’Urbió i la 
Llacuna Negra, amb el seu origen glaciar i un aspecte obscur i tenebrós ha 
donat peu a nombroses històries i llegendes.  

 
                      Distància: 12 km.  
                      Desnivell: +600m/ -600 m. 
                      Temps: 4’30 h. 
                      Dificultat: Mitjana.  

 

15’00 Eixida cap a València. 

20’00 Arribada a València. 

 
NOTA: El programa inicial pot patir alguna variació a criteri del guia, 
depenent de la previsió meteorològica o qualsevol altre motiu no 
previst. 


