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21 NOV           PUNT D'ORIGEN - SEVILLA (AVE)                 
     
28 NOV          SEVILLA - PUNT D'ORIGEN (AVE)

Ocupació de l’autocar a menys d’un 50%.
Visites guiades fetes amb auriculars per poder
garantir la distància interpersonal.
Aplicació de totes les garanties en allotjaments.
Desinfecció de les zones comunes.
Assegurança d’assistència i anul·lació inclosa
amb l’ampliació per casos de Covid-19.

Els nostres viatges compleixen amb totes les
mesures de seguretat enfront la Covid 19:
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23 de novembre. SEVILLA - DOÑANA - EL ROCIO 
HUELVA 122km

Començarem la nostra visita pel Parc de Doñana, espai natural
protegit, per continuar després cap a El Rocío. Situat entre aiguamolls
es troba aquest santuari, on es celebra la més popular de les romeries
espanyoles, a la matinada de dilluns de Pentecosta. El Parc Nacional de
Doñana és un dels millors llocs d'Espanya en els quals gaudir de
l'entorn i els animals. Per això és tan important la seva conservació. La
veritat és que les restriccions que s'apliquen contribueixen a que el
turisme i el manteniment d'aquest lloc no siguin incompatibles. A
Doñana es poden observar unes 300 espècies d'aus diferents i una de
les espècies més amenaçades de la península, el linx. La visita es
realitzarà en vehicle adaptat a l'entorn. Després, podrem conèixer el
poblet del Rocío, lloc on cada any es realitza la peregrinació en honor a
la Verge. Arribada a Huelva, Sopar i allotjament a l'hotel. 

22 de novembre. SEVILLA

Esmorzar i visita amb guia local de Sevilla, que posseeix un important
patrimoni monumental i artístic. Destaca tant la seva arquitectura civil
com la religiosa. Sevilla és una de les ciutats que tenen més nombre
d'esglésies i convents. Destaquem també els seus museus i ponts sobre
el Guadalquivir, sense oblidar La Giralda i la Torre del Oro (visita
exterior), que són els monuments més emblemàtics de la ciutat. Dinar
en un restaurant. Tarda lliure per seguir recorrent la ciutat al nostre
aire. Sopar i allotjament a l'hotel.

21 de novembre. PUNT D'ORIGEN - SEVILLA (AVE)

Sortida des de l’estació de Sants amb l’AVE direcció Sevilla. Dinar per
lliure al tren. Arribada a Santa Justa (Sevilla) i trasllat a l’hotel.
Tindrem temps de fer un primer contacte amb la Capital Andalusa.
Sopar i allotjament a l'hotel. 

24 de novembre. HUELVA - PALOS DE LA FRONTERA -
HUELVA

Avui dedicarem el dia a seguir els passos de Cristòfol Colom abans de
la descoberta. La terra que va veure partir a la Pinta, la Niña i la Santa
Maria ofereix, com no, una ruta pels llocs Colombins. Des d'aquell 3 d'
agost de 1492 en el qual Cristòfol Colom va partir del port de Palos,
aquesta ciutat ha anat unida a la història. No en va, al Moll de les
Caravel·les pot veure les rèpliques de les tres naus -dues caravel·les i
una Nao-. També a Palos es troba el Monestir de la Ràbida, on va viure
Colom i on va trobar a la fi el suport financer d'Isabel la Catòlica que li
va permetre emprendre el viatge. A la tarda encara tindrem temps de
conèixer altres llocs de la ciutat. Sopar i allotjament a l'hotel. 
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27 de novembre. ARACENA - FREGENAL DE LA SIERRA
60km

Pel final ens guardem una sorpresa. Ens allotjarem en un entorn únic, al
mig de la devesa estremenya. Disfrutarem de la tranquil·litat, coneixerem
què és una Devesa (Dehesa) i tindrem l'oportunitat de veure les estrelles
en un dels millors cels d'Europa.Podrem contemplar el firmament amb un
telescopi professional i guiats per astrònoms qualificats que ens ho
explicaran de forma pedagògica. Sopar i allotjament a l'hotel. 

28 de novembre. FREGENAL DE LA SIERRA - SEVILLA -
BADALONA 125 + AVE

Esmorzar a l'hotel.  Sortida amb autocar privat cap a Santa Justa
(Sevilla). Des de l'estació de tren agafarem l'AVE direcció Barcelona.
Dinar per lliure al tren. Arribada al punt d'origen. FINAL DE VIATGE.

26 de novembre. ARACENA - RUTA DEL JABUGO -
ARACENA

La Ruta el Jabugo recull activitats relacionades amb el pernil ibèric de
Huelva: devesa, cellers i assecadors, restaurants on degustar-ne. No hi ha
paraules per descriure aquestes activitats. S’hi ha de ser, tastar i olorar.
Sopar i allotjament a l'hotel. 

25 de novembre. HUELVA - RIOTINTO - ARACENA 100km

Avui descobrirem altres racons menys coneguts de l'oest andalús com les
mines de Rio Tinto, amb més de 5000 anys d’antiguitat. Ja en l'Edat de
coure el desenvolupament de la mina estava unit al de les pròpies
civilitzacions: tartessis, fenicis, etc. Però el màxim desenvolupament
miner en l'antiguitat va arribar amb els romans. La introducció per part
d'aquests de noves tècniques va permetre la continuació dels treballs
miners. Les restes d'escòries trobades ens donen a conèixer un gran
desenvolupament de la mineria en aquesta època. Posteriorment s'hi
assenten civilitzacions Almohades que obtenen de les mines tints
medicinals. Seguirem el recorregut cap a Aracena, interessant conjunt
monumental en el qual destaquen el Castell, l'església gòtica de la Mare
de Déu dels Dolors de segle XIII, les esglésies mudéjars, la plaça Alta i
l'esplèndida arquitectura popular serrana. Continuarem visitant les
Grutes de les Meravelles. Sopar i allotjament a l'hotel. 
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PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE: 1.750€
    - Suplement hab. Ind.: 215€
    

IMPORTANT:
Els nostres viatges compleixen amb totes les
mesures de seguretat enfront la Covid 19.

SERVEIS INCLOSOS:
- Tren AVE: BCN - SEVILLA - BCN.
- Autocar privat durant tot el viatge.
- Hotels de  3/4* .
- Pensió Completa durant tot el viatge.
- Guia acompanyant des de l'origen durant tot el  
 viatge.
- Guies locals.
- Entrades dels monuments que es visiten.
- Assegurança de viatge i anul·lació.

SERVEIS NO INCLOSOS:
- Begudes.
- Propines per al guia i xofer. 


