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Sortides: 28 de setembre de 2021

26 d’abril, 30 de maig, 28 de setembre

i 10 d’octubre de 2022

• Coneixeràs la bella ciutat de Cádiz, coneguda

com la “Tàcita de Plata” i considera la ciutat

viva més antiga d'occident

• Visitaràs Tarifa on coneixerem el Cap o Punta

de Tarifa, línia divisòria entre les aigües del Mar

Mediterràni i de l'Oceà Atlàntic, i ciutat europea

més pròxima al continent africà

• Et sorprendràs amb Véjer de la Frontera, situat

en un pujol, va ser un dels primers pobles

ocupats pels musulmans en el s. VIII.

• Et sorprendràs quan coneguis El Bosque, poble

en el qual destaca tot el seu patrimoni natural,

els seus molins d'aigua o el Jardí Botànic

6 dies / 5 nits

Perquè t’encantarà:

Castells amb segles d'història, cases de teulades vermelles, carrerons emblanquinats, penya-segats

que desperten l'ànima i una història fascinantment volàtil: els pobles blancs de Cádiz són un tresor per

descobrir.

Trobem un conjunt de localitats que semblen escalar entre les muntanyes com a raïms de cases

blanques que ens ofereixen una visió original i pintoresca d'aquesta zona coneguda com a Pobles

Blancs. El seu nom prové de l'antic costum dels habitants d'emblanquinar les façanes de les seves

cases, adornant-les amb tests de flors de vius colors, creant un espectacle de color per a la vista, al

qual s'uneix el daurat del sol, el marró de la muntanya, el verd de la regió muntanyenca i el blau del cel.

Cádiz i els Pobles 
Blancs

795€
p.v.p per persona
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Serveis inclosos

• Grup reduït, màxim 25 persones

• Servei d'autocar exclusiu segons programa

• Guia acompanyant des de l'inici del circuit a Sevilla

• 5 nits d'allotjament en Hotel 3* cèntric

• Règim de menjars segons itinerari: 5 esmorzars, 2 dinars

i 1 sopar

• Visita panoràmica de Cádiz

• Visita a Medina Sidonia amb entrades incloses

• Visita a les Ruïnes de Baelo Claudia, entrada inclosa

• Visita panoràmica de Vejer de la Frontera

• Excursió Ruta dels Pobles Blancs

• Visita panoràmica de Jerez de la Frontera

• Entrada a típic celler amb degustació i espectacle

eqüestre

• Excursió Sanlúcar de Barrameda

• Visites guiades per guies oficials

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic i cobertures

COVID. Més informació a: 

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Serveis no inclosos

• Tren AVE Barcelona – Sevilla – Barcelona 170 € aprox. 

A consultar en el moment de la confirmació de la reserva

• Consulteu directament amb ServiTravel les connexions

des de les diferents zones d'origen, així com la 

contractació d'una assegurança de cancel·lació per 26 €

• Begudes en dinars / sopars

• Suplement Individual 230 €

• Res que no estigui especificat en l'apartat anterior.

HOTELS I RESTAURANTS:
• Check-in. Aforament controlat en la zona de recepció. Les claus

de les habitacions seran desinfectades abans del seu lliurament.
• Neteja. Dispensadors de gel hidroalcohòlic a casa pis i a les

entrades i sortides
• Menjadors. Es prioritzarà l'ús d’estovalles d’un sol us. Es retiraran

els elements decoratius i d’autoservei (tovallons, setrilleres, etc.)
i es substituiran per monodosis a petició dels viatgers. Els serveis
de buffet es faran en emplatats individuals i tapats

• Zones comunes. S'informarà de les mesures implementades i les
pautes a seguir. Ascensors amb reducció de la capacitat.

• Habitacions. Desinfecció diària de les habitacions, interruptors,
comandaments, etc. Garantia de desinfecció de la roba i llençols.
Es reduiran els objectes decoratius i tèxtils.

AUTOBUSOS:
• Aforament limitat, mantenint una fila lliure entre passatgers
• Material higiènic. Els autobusos estan equipats amb dispensadors

de gel hidroalcohòlic i material de protecció addicional.
• Neteja i desinfecció. Els autobusos es netegen i desinfecten

diàriament.
• Equipatge. Exclusivament el conductor, equipat amb mascareta i

guants, serà l’encarregat de la col·locació de l’equipatge,
desinfectat abans de la carrega a la bodega de l’autobús.

• Accés i seients. L’accés a l’autobús es realitzarà ordenadament
per la porta posterior i el viatgers ocuparan la mateixa plaça
durant tot el viatge.

GUIES:
• Informació. Els guies donaran informació de l protocols i normes

de seguretat aplicables durant el viatge.
• Temperatura. Es prendrà la temperatura a tots els viatgers

diàriament abans de pujar a l’autobús.
• Emergències. Suport als viatgers per qualsevol emergència que

es pugui produir

VISITES:
• Auriculars. Utilització d’audioguies amb auriculars individuals

d’un sol us.
• Entrada. Garantia d’accés sense cues als museus i monuments.
• Aforament. Visita de museus i monuments que disposin d’un

control d’aforament adequat.
• Mascaretes. Us obligatori de mascaretes en tots els recintes

tancats i informació de les mesures especifiques en cada visita

Seguretat COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DIA

3 CÁDIZ - RUÏNES DE BAELO CLAUDIA - TARIFA - VEJER DE LA FRONTERA – CÁDIZ

Esmorzar a l'hotel. Començarem la nostra jornada dirigint-nos cap a les Ruïnes de Baelo Claudia.

L'antiga ciutat romana de Baelo Claudia està situada en l'ancorada de Bolonya. L'estudi de les seves

restes arquitectòniques mostra el seu origen romà a la fi del S.II a. C. Destacarem el fòrum o plaça

principal, el paviment actual de la qual és l'original de lloses de Tarifa conservat des del S.I. Continuem

la nostra ruta cap a Tarifa on coneixerem el Cap o Punta de Tarifa, servint de línia divisòria entre les

aigües de la Mar mediterrània i de l'Oceà Atlàntic, i la converteix en la ciutat europea més pròxima al

continent africà. El nucli històric de la ciutat de Tarifa, delimitat per les seves antigues muralles

medievals, va ser declarat en 2003 Bé d'Interès Cultural. De l'antic recinte emmurallat es conserven

amplis trams bé en la seva situació original o ben integrada com a part dels edificis com ocorre en la

zona de l'Albereda. Destaquem la Porta de Jerez del s. XIII. Important és el Castell dels Guzmanes amb

la torre de Guzmán el Bueno. A la tarda visitarem Vejer de la Frontera, situat en un pujol, va ser un dels

primers pobles ocupats pels musulmans en el s. VIII. Visitarem la part més antiga de la localitat que està

envoltada per una muralla que es troba flanquejada per quatre portes i tres torres entre les quals destaca

l'Arc de la Vila i la Torre del Mayorazgo. En el més alt del recinte emmurallat s'alça el Castell, el Convent

de les Monges Concepcionistas i l'Església del Diví Salvador que va ser construïda sobre una mesquita

anterior. Extramurs es troba el Palau del Marquès de Tamarón que és la seu de la casa de la cultura.

Retorn a l'hotel. Allotjament.

DIA

1
BARCELONA – SEVILLA – CÁDIZ

Arribada a Sevilla i trobada amb el nostre guia a l'estació de Santa Justa a l'hora indicada per a sortir en

direcció cap a CÁDIZ. Arribada i trasllat fins al nostre hotel. Sopar i allotjament.

DIA

2
CÁDIZ – MEDINA SIDONIA – CÁDIZ

Esmorzar a l'hotel. Al matí efectuarem una visita panoràmica de CÁDIZ, coneguda com la “Tàcita de

Plata”, se la considera 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. Tornarem a l'hotel per a descansar. A la tarda ens disposarem a visitar un dels pobles amb més

encant d'Andalusia, Medina Sidonia. Es troba situat sobre el turó del Castell, entre els seus nombrosos

monuments i llocs d'interès que alberga, destaca sobretot el Conjunt Arqueològic Romà, el Museu

Etnogràfic, la calçada i clavegueres romanes. Retorn a l'hotel. Allotjament.

Sevilla Cádiz

Cádiz CádizMedina Sidonia

Cádiz CádizRuinas de Baeo
Claudia

Vejer de la 
Frontera

Tarifa
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DIA

4
CÁDIZ - UBRIQUE - GRAZALEMA - EL BOSQUE - ARCOS DE LA FRONTERA – CÁDIZ

Esmorzar a l'hotel. Després d'aquest, iniciarem el dia realitzant una meravellosa excursió per la Ruta

dels Pobles Blancs. Començarem per Ubrique, el més gran i ric poble de la Serra de Grazalema,

caracteritzat pels seus carrers estrets i empinats i per la seva indústria de la pell, reconeguda

internacionalment en el sector de la 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. Continuarem cap a El Bosque, poble en el qual destaca sobretot el seu patrimoni natural, els

seus molins d'aigua o el Jardí Botànic. Seguirem la ruta fins a Arcos de la Frontera, considerat el Poble

Blanc més bell. Després de Dinar visitarem el poble, conjunt històric-artístic, amb els seus magnífics

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. Retorn a l'hotel. Allotjament.

DIA

5
CÁDIZ - JEREZ DE LA FRONTERA - SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ

Esmorzar a l'hotel. Sortirem amb destinació a Jerez de la Frontera, famós pels seus vins i cavalls de

raça. A Jerez realitzarem una visita Panoràmica de l'Alcázar, la Catedral, Puerta de Arroyo, Església de

Santiago i Convent de Santo Domingo. També visitarem un típic celler de Jerez amb degustació i

gaudirem d'un espectacle eqüestre. Dinar. A la tarda ens dirigirem a Sanlúcar de Barrameda, ciutat

situada en la desembocadura del Guadalquivir i enfront del Parc Nacional de Doñana, port de partida de

Cristóbal Colón, Magallanes o Sebastián Elcano. On podrem visitar el Barri Alt o la Platja de la Calzada

on cada any es celebra la famosa carrera de cavalls. Retorn a l'hotel. Allotjament

DIA

6
CÁDIZ – SEVILLA – BARCELONA

Esmorzar a l'hotel. A l'hora prevista ens traslladarem a l'estació de tren de Sevilla per a prendre el tren

de retorn a la nostra ciutat d'origen.

Cádiz CádizUbrique El BosqueGrazalema Arcos de la 
Frontera

Cádiz CádizJerez de la
Frontera

Sanlúcar de 
Barrameda

Cádiz Sevilla
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HOTEL PREVIST

Hotel Ciutat

HTL. DE FRANCIA Y PARÍS 3* CÁDIZ

17/6/2019

CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 20 persones. En el supòsit que no s'assoleixi el nombre mínim, l'Organitzador avisarà de la possible cancel·lació de la

sortida o la possibilitat de mantenir els efectes amb un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la sortida.

• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament de el dipòsit.

• Cal disposar del DNI en vigor en els viatges dins de la Unió Europea. En el cas que sigui necessari disposar de passaport, aquest ha de tenir una data de caducitat

de, al menys, 6 mesos. Consultar amb ServiTravel per conèixer la necessitat de visat i el tràmit d’aquest segons la destinació.

• Canvis i cancel·lacions: Les despeses generades per qualsevol canvi en la reserva es veuran reflectides en l'últim pagament i seran comunicades en el moment que

el canvi sigui efectiu. La indemnització a abonar en cas de cancel·lació de la reserva serà d'un màxim del 10% del total de la reserva en concepte de despeses de

gestió més les despeses reals que es generin de la cancel·lació de la mateixa.

• Per a qualsevol informació per a persones amb mobilitat reduïda, contacti directament amb ServiTravel.


