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Sortida: 27 de juny i 19 de setembre de 2022

• Et sorprendrà Zafra, la qual va aconseguir la

seva esplendor a l'època medieval, quan era la

frontera entre els regnes de Sevilla i de

Badajoz, quan els àrabs la van batejar com

Safra o Cafrà.

• Descobriràs el Capritx de Cotrina, una

construcció molt curiosa semblant a l'estil de

Gaudí i amb aparença de Castell de Princesa

de conte.

• Passejaràs per Mèrida i et permetrà gaudir del

patrimoni llegat pels pobladors de la ciutat al

llarg dels segles. Els seus carrers i edificis són

un reflex del pas de la cultura romana, visigoda,

àrab i cristiana.

• T'enamoraràs de Trujillo, dins les seves

muralles van conviure, van lluitar i es van

barrejar diversos regnes i cultures. També va

ser terra de conqueridors, que van partir des

d'aquí fins al Nou Món, com Francisco Pizarro o

Francisco d'Orellana

7 dies / 6 nits

Perquè t’encantarà:

La Via de la Plata va ser la pedra angular, des del segle I fins al XIX, sobre la qual es van construir

nous camins i carreteres, i durant l'edat mitjana va adquirir importància amb les canals, que la Mesta

utilitzava per traslladar els seus ramats transhumants. Aquesta ruta és un excepcional llegat històric

artístic per l'art i la civilització que al seu pas es van crear, aixecant ciutats, a més d'afavorir el

desenvolupament d'una rica arquitectura tradicional, folklore, artesania ... Descobrirem paratges que en

aquests dos mil anys no han fet més que créixer en riquesa monumental, cultura i patrimoni, i ens

allotjarem en uns edificis emblemàtics amb tanta història en les seves parets com els llocs que els

acullen i, a més, una gastronomia pensada sempre amb una doble mirada: la qualitat i l'autòcton.

Ens acompanyes?

La ruta de la Plata i la 
vall del Jerte

1.435 €
p.v.p per persona
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Serveis inclosos

• Vol Barcelona – Sevilla / Madrid – Barcelona

• Guia acompanyant des de l’aeroport de Sevilla fins

l’aeroport de Madrid.

• Trasllats aeroport – hotel – aeroport

• Beguda de benvinguda tipus suc al Parador de Zafra.

• Allotjament en Paradors Nacionals en règim de mitja

pensió (esmorzar i sopar)

• Dinar a Càceres, Cuacos de Yuste, Plasencia i Coria.

• Visites incloses:

- Zafra amb guia local

- Mérida

- Balneari de Alange

- Càceres

- Trujillo

- Cuaco de Yuste i Monestir de Yuste

- Parc Nacional de Monfragüe

- Plasencia

- Valle del Jerte

- Coria

• Audioguies

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic. Més

informació a: 

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

Serveis no inclosos

• Consulteu directament amb ServiTravel les connexions

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

contractació d'una assegurança de cancel·lació incloent

motivació per Covid19 per 37 €

• Suplement individual 280€

• Begudes no incloses en dinars/sopars

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

Seguretat COVID19 en les nostres sortides 
a Paradors

Consulti en la última pàgina el nostres compromís amb 
les mesures sanitàries  per continuar viatjant segurs.
Per a més detalls clicar aquí

https://bit.ly/3hxtu4R
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DÍA

1
BARCELONA – SEVILLA – ZAFRA

Presentació a l'aeroport de Barcelona, assistència personalitzada i reunió de grup per sortir en

el vol direcció a Sevilla. A la nostra arribada la nostra guia acompanyant ens estarà esperant

per fer el trasllat inclòs fins al Parador de Zafra. Gaudirem d'una beguda de benvinguda com a

cortesia i un cop establerts a les nostres habitacions, tindrem temps lliure per dinar. Després

de l'esmorzar, gaudirem d'una visita panoràmica per Zafra acompanyats d'un guia local, on

coneixerem meravellosos llocs com ara l'Alcàsser Duques de Feria, el Convent Santa Clara, la

Col·legiata de la Candelera, la “Plaza Grande” i la “Plaza Chica”. Finalitzada la visita, tornada a

l'hotel, sopar i allotjament.

DÍA

2
ZAFRA – MERIDA

Esmorzar a l'hotel. Començarem la ruta aturant-nos breument per admirar una de les joies

arquitectòniques de la zona a pocs quilòmetres de Zafra, el “Capricho de Cotrina”, semblant a

l'estil de Gaudí. És un edifici de l'arquitecte don Francisco González Gragera que, atenent als

desitjos de la seva filla petita, va voler tenir una casa de camp completament diferent a les

altres i amb aparença de castell de princesa de conte. Finalitzada la parada, continuarem

direcció Mèrida per fer una panoràmica de la ciutat més important de l'imperi romà a

Extremadura de la mà del nostre guia acompanyant. Veurem punts d'interès com l'Aqüeducte i

el Pont romà, la plaça major i altres monuments característics com l'Arc de Trajà, El temple de

Diana i el Teatre i Amfiteatre Romà. Per finalitzar tindrem una suculenta experiència amb els

Ibèrics, on els descobrirem de mà de l'ambaixador de pernil ibèric d'Extremadura en el món.

Temps lliure per dinar. A la tarda, podrem gaudir al Balneari de Alange envoltats de les seves

aigües termals. Aquest complex forma part del conjunt arquitectònic de Mèrida, declarat

Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Finalment, ens dirigirem al Parador de Mèrida on

ens instal·larem a les nostres habitacions i tindrem el sopar inclòs.

Barcelona Zafra Sevilla

Zafra MéridaExcursiones



Organització tècnica i formalització de reserves: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank és aliena als termes i condicions d’aquesta promoció, i a 
les relacions comercials o contractuals que d’ella es derivin, limitant-se a facilitar l’accés a les mateixes. Per a qualsevol informació, consulta o reclamació 
relacionada amb la promoció, truqui al 900 89 77 77 
ServiTravel està situada al carrer Balmes, 150 de Barcelona. CIF: B63913586

DÍA

3
MERIDA – CACERES – TRUJILLO

Esmorzar a l'hotel. Després de l'esmorzar, ens dirigirem a Càceres. Farem una visita

panoràmica d'aquesta ciutat patrimoni de la humanitat des de 1986, on albirarem el casc antic

amb les seves precioses obres arquitectòniques, l'església de Sant Mateu, La Plaça de Sant

Jordi, l'arc de l'estrella i la plaça major. Finalitzada la visita, tindrem un dinar típic extremeny a

Càceres i continuarem el nostre camí fins a la ciutat de Trujillo, bressol de conqueridors, on

visitarem la ciutat monumental començant per la plaça major i l'església de Santa Maria i

podrem descobrir la casa de Francisco Pizarro, lloc de naixement del conqueridor del Perú. Els

atrevits podran pujar a veure l'Alcassaba, castell medieval i fortalesa andalusina construïda

entre el segle IX i el segle XII a la part més alta de la localitat, en un turó conegut com Cap de

la Guineu, i que conté una de les millors vistes panoràmiques de la ciutat. Ens instal·larem al

Parador de Trujillo i tindrem el sopar inclòs.

DÍA

4
TRUJILLO – MONASTERIO DE YUSTE – GARTANTA DEL JARANDA – TRUJILLO

Esmorzar a l'hotel. La ruta d'avui la començarem dirigint-nos cap a Cuacos de Yuste,

població caracteritzada per la seva arquitectura verata. Durant la visita de la ciutat, podrem

veure la casa de Joan d'Àustria, el cementiri alemany (lloc on van ser traslladats les restes

mortals dels combatents alemanys de la primera i segona guerra mundial que van arribar a les

costes espanyoles a causa de naufragis, accidents o enderrocs dels seus avions), i per

descomptat, visitarem l'interior del Monestir de Yuste, on es va allotjar i va morir Carlos I

d'Espanya i V del Sacre Imperi Romà Germànic després de la seva abdicació. Per acabar,

coneixerem el museu del pebre vermell, espècia característica de la zona. Dinar inclòs a

Cuacos de Yuste. Finalitzat el dinar, anirem cap a Garganta de la Olla, un petit poble preciós

que val la pena descobrir. Retorn a l'hotel, sopar i allotjament.

Mérida TrujilloExcursiones

Trujillo TrujilloExcursiones
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DÍA

5
TRUJILLO – MONFRAGÜE – PLASENCIA

Esmorzar a l'hotel. Ens dirigirem cap al Parc Nacional de Monfragüe, un dels 15 parcs

nacionals que hi ha a Espanya i el primer parc nacional d'Extremadura. Visitarem el centre

d'interpretació a Vila-real de Sant Carlos i el mirador per excel·lència denominat "salt del

gitano" on observarem centenars d'aus rapinyaires en llibertat, igual que els diferents mamífers

que habiten per la zona. Continuarem el nostre camí cap a la ciutat de Plasencia on tindrem el

dinar inclòs. Un cop finalitzat el dinar, visitarem els punts clau de la ciutat a peu, com ara el

Palau dels Marquesos de Mirabel, la Residència dels Zúñiga i el seu ampli jardí, la plaça

Mayor i la Catedral. Ens allotjarem al Parador de Plasencia amb sopar inclòs.

DÍA

6
PLASENCIA – VALLE DEL JERTE – CORIA – PLASENCIA

Esmorzar a l'hotel. El dia d'avui el dedicarem sencer a conèixer la Vall del Jerte i les seves

poblacions més destacades: Jerte, Cabezuela de la vall i Tornavacas. A més, coincidint amb la

floració del cirerer a principis d'abril, gaudirem d'un colorit paisatge. Després de la visita, ens

dirigirem a Coria, on tindrem el dinar inclòs i farem una visita a la ciutat amb un guia local, per

descobrir les seves muralles, el Museu de la Presó (el qual alberga un altre petit museu de les

festes de Sant Joan), i per acabar visitarem la catedral de l'Asunción, que conté un museu que

alberga un fragment del qual diuen que pot ser de les estovalles de l'últim sopar. Finalment,

tornarem a l'hotel, sopar i allotjament.

DÍA

7
PLASENCIA – MADRID – BARCELONA

Esmorzar a l'hotel. Trasllat inclòs a l'aeroport de Madrid per prendre el vol de tornada a

Barcelona.

Trujillo PlasenciaExcursiones

Plasencia PlasenciaExcursiones

Plasencia BarcelonaMadrid
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VOLS

Data Des de Fins Nº Vol H. Sortida H. Arribada

27/06/2022
19/09/2022

BARCELONA SEVILLA VY2216 11:45 13:25

03/07/2022
25/09/2022

MADRID BARCELONA VY1017 16:55 18:15

HOTELS PREVISTOS

Data Hotel Ciutat

Primera nit PARADOR DE ZAFRA ZAFRA

Segona nit PARADOR DE MERIDA MERIDA

Tercera i quarta nit PARADOR DE TRUJILLO TRUJILLO

Cinquena i sisena nit PARADOR DE PLASENCIA PLASENCIA

17/6/2019

CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 15 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.
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RECEPCIÓ: 
• Check in on line.
• Mampara de protecció als mostradors.
• Reducció de documents i desinfecció estricta dels que es lliuren.
• Mascarillas y gel hidroalcohólico a disposición de los clientes.

HABITACIONS:
• Desinfecció profunda amb productes viricides.
• Reforç de la neteja en superfícies amb contacte frecuent.
• Precinte de desinfecció en los dispensadores i el telèfon.
• Llençols i tovalloles rentades a alta temperatura.

ESPAIS GASTRONÒMICS:
• Buffet d’esmorzars amb racions individuals. Oferta calenta a la carta.
• Major distància entre les taules idesinfecció de las cartes abans de cada ús.
• Rentat de les vaixelles a més de 80 graus.
• Estotjat de coberts després de cada rentat.

CUINES, MAGATZEMS, ZONES DE PERSONAL: 
• Control exhaustiu en la recepció de mercaderies i neteja diària de magatzems.
• Desinfecció continua de las eines i les superfícies de cuina.
• Rentat diari d’uniformes a alta temperatura.
• Ús de mitjans de protecció per part de tot l’equip de Paradors.

GARANTIA:
ServiTravel complirà amb la normativa actualitzada dels viatges combinats i amb aquelles altres
que poden ser imposades per les autoritats competents en cada moment i en cadascuna .

ASSISTÈNCIA COVID:
Disposem d’una assegurança de cancel·lació que inclou el motius provocats per la COVID19.

Seguretat COVID-19 en sortides a Paradors
La nostra màxima és seguir viatjant assegurant el compliment i efectivitat de les mesures sanitàries, en 
definitiva gaudir de les sortides viatjant segurs


