
CAP D’ANY A SEVILLA - CÁDIZ -   
RUTA POBLES BLANCS

5 DIES | TOT INCLOS

DIA 1. ORIGEN - BARCELONA - SEVILLA - PUERTO DE SANTAMARIA (29 de desembre)
Sortida del nostre lloc d’origen amb direcció a Barcelona, Estació de Sants. Tren AVE Barceona - Sevilla. Arribada a la capital 
d’Andalusia i trasllat a un restaurant cèntric on realitzarem el dinar. Tot seguit ens estarà esperant el/la nostra guia local per 
realitzar una visita a la Catedral de Sevilla, La Giralda i visita panoràmica en autocar a la Illa de la Cartuja A continuació trasllat al 
Puerto de Sta. Maria, sopar i allotjament a l’hotel.

DIA 2. JEREZ DE LA FRONTERA - CADIZ (30 de desembre)
Esmorzar a l’hotel i sortida amb destinació a Jerez de la Frontera, famós pels seus vins i cavalls de raça. A Jerez realitzarem 
una visita panoràmica amb guia local al seu casc antic: l’Alcázar, la Catedral, Porta del Rierol, Església de Santiago i el Convent de 
Santo Domingo. També visitarem el famós celler Bodegas Tio Pepe amb Degustació de “Fino” i gaudirem del famós Espectacle de 
Doma de Cavalls de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Dinar en restaurant. La tarda la dedicarem a visitar Cadis amb guia 
local, coneguda com la “Tasseta de Plata”, és considerada la ciutat viva més antiga d’occident. Posseeix un ric patrimoni 
artístic i monumental, amb gran nombre de monuments d’arquitectura civil, militar i religiosa, com la Porta de Terra, el Telègraf 
Principal, el Gran Teatre Falla, la Catedral de Santa Cruz, el Teatre Romà, o la Torre Tavira. Retorn a l’hotel, sopar i allotjament.

DIA 3. POBLES BLANCS: UBRIQUE, GRAZALEMA, ARCOS DE LA FRONTERA (31 de desembre)
Esmorzar a l’hotel. Avui realitzarem l’xxcursió per la Ruta dels Pobles Blancs. Començarem per Ubrique, el major i més ric poble 
de la Serra de Grazalema caracteritzat pels seus carrers estrets i empinats i per la seva indústria de la pell o marroquineria. 
A continuació visitarem Grazalema, al Parc Natural Sierra de Grazalema, és un dels pobles més rics en fauna i destaca per la 
seva artesania en mantes de pura llana. Dinar en restaurant. Continuem la ruta fins a Arcos de la Frontera, amb els seus mag-
nífics paisatges i el riu Guadalete als seus peus. Destaquen el Castell, l’Església de Santa María de l’Asunción o el Convent de 
Sant Agustí. A l’hora convinguda retornarem a l’hotel. Temps lliure per preparar-nos per al gran Sopar de Gala de Cap d’Any.

DIA 4. PUERTO DE SANTAMARIA - SAN LUCAR DE BARRAMEDA (01 de gener)
Esmorzar a l’hotel. Durant el matí passejarem per la població natal de Rafael Alberti: El Puerto de Santamaría. Des dels orígens 
de l’aventura americana, la ciutat del Puerto de Santa Maria va tenir un important paper que s’aniria incrementant fins als 
segles XVII i XVIII. Destaquen la Basílica Menor de Nostra Senyora dels Miracles, la Casa Lleons i el Convent de les Caputxines. Esmor-
zar en restaurant. A la tarda visitarem Sanlúcar de Barrameda, ciutat situada en la desembocadura del Guadalquivir i enfront 
del Parc Nacional de Doñana. Port de partida de Cristóbal Colón i Magallanes. Realitzarem la visita amb guia local passeajnt 
pel Barri Alt o la Platja de la Calçada on cada any se celebra la famosa carrera de cavalls. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.

DIA 5. PUERTO DE SANTAMARIA - SEVILLA - BARCELONA - ORIGEN (02 de gener)
Esmorzar a l’hotel. Després de carregar maletes en dirigirem cap a la ciutat de Sevilla. Allà ens estarà esperant el/la nostra 
guia local per realitzar la visita a la famosa Plaça Espanya i al típic Barri de Triana. Dinar en restaurant al centre de Sevila. Tot 
seguit sortirem en direcció a l’estació de Santa Justa per a agafar l’AVE que ens portarà fins a Barcelona. Arribada a la ciutat 
comtal a última hora de la tarda. Trasllat en autocar al nostre lloc d’origen. Fi del viatge i dels nostres serveis.

PROGRAMACIO

NOTES: 
* L’ordre de les visites podrà ser modifi cat sense afectar el seu contingut.
* Qualsevol intolerància o al.lergia a algun aliment s’ha de comunicar a l’hora realitzar la reserva. Un cop 
realitzada la reserva no es faran canvis en els menús.

                 SORTIDA                    

      29 DESEMBRE 2021 895 €

    Suplement Habitació Individual: 230 €

EL PREU INCLOU  Tren AVE Barcelona - Sevilla - Barcelona. • Circuit en auto-
car “Gran Confort”. Guia “Tour Lider” de la nostra agència. • Allotjament Hotel 4* 
• Pensió completa des del dinar del primer dia fi ns al dinar de l’últim dia, amb ai-
gua i vi. Café inclós a migdia. SOPAR DE GALA DE CAP D’ANY. • Visites amb guia 
local: SEVILLA, JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ i SANLUCAR DE BARRAMEDA. 
Resta de visites amb el/la nostra guia acompanyant. • Entrades: CATEDRAL DE 
SEVILLA, BODEGAS TIO PEPE AMB DEGUSTACIÓ I ESPECTAQUE EQÜESTRE • 
Assegurança de viatge i assegurança de cancel.lació de viatge (veure condicions).

EL PREU NO INCLOU Despesses privades i extres als hotels i restaurants,   
propines, serveis no especificats en el programa.
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AVE monumental qualitat/preu

                 PREU                    

      


