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Sortides: 23 de juny de 2022

14 i 21 de juliol de 2022

03 d’agost de 2022

Un viatge on experimentaràs l'essència del P.N. de Doñana i el P.N. de l'Estret. Mentre les

aus migratòries es preparen per creuar rumb a l'Àfrica, les rajades d'orques es desplacen

per les aigües costaneres a la recerca de la Tonyina Vermella, i els catxalots van a buscar

els calamars gegants a les fredes aigües de l'estret.

Gaudirem dels paisatges estivals del Parc Nacional de Doñana i de l'exclusivitat de penetrar en un

dels seus enclavaments més protegits: el Vedat del Rei; i un dels millors territoris per al linx ibèric.

Després de Doñana, ens traslladarem a l'Estret de Gibraltar a la recerca de les orques i altres

cetacis, a més de contemplar l'espectacle del pas migratori de les aus.

Per què t’encantarà?

• Viatjaràs en grup reduït i especialitzat guia

acompanyant.

• Allotjament en Eco Hotels o Cases Rurals, la majoria 

reservats en la seva totalitat pel nostre grup.

• Descobriràs el Parc Nacional de Doñana.

• Viuràs una experiència única al Mar albirant grups

d'Orques i altres cetacis de grans dimensions.

• Contemplaràs la parada i el pas de les Aus

Migratòries a la llacuna de la Janda.

• Coneixeràs Véjer de la Frontera, Tarifa i el Poble

del Rocío a Doñana.

05 dies / 04 nits

Parc Nacional de 
Doñana, Balenes i 
Aus Migratòries

670€

Consultar descomptes per a nens
p.v.p per persona
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Serveis inclosos
• Trasllats en furgoneta de 6-9 places segons el programa.

• Guia  biòleg durant  tot el Recorregut.

• 4 nits d’Allotjament en eco hotels / cases rurals. 

• Règim d’Allotjament i Esmorzar.

• Binoculars y guies de camp per a utilitzar a les 

excursions.

• 1 teleobjectiu de naturalesa per vehicle.

• Visites incloses:

• Safari Fotogràfic a la Finca Privada Vedat del Rei.

• Safari Fotogràfic Aiguamolls - Vera

• Ermita de El Rocío 

• Véjer de la Frontera

• Llacuna de la Janda

• Safari Nàutic per l’Albirament de Cetacis

• Tarifa

• Assegurança d'Assistència en viatge bàsic. Més 

informació a: http://www.servitravel.es/caixabank/ca/aavb/

Serveis no inclosos

• Consulteu directament amb ServiTravel les connexions 

des de les diferents ciutats d’origen, així com la 

contractació de una assegurança de cancel·lació per 37€

• Suplement Individual 190 €

• 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.
• Emergències. Suport als viatgers per qualsevol emergència que

es pugui produir

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

d’un sol us en les visites que ho requereixin.
• 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/ca/aavb/
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P.N. DOÑANA – VÉJER DE LA FRONTERA

Esmorzar a l'hotel. Després de l'esmorzar sortirem cap a Véjer de la Frontera, considerat un dels

pobles més bonics d'Espanya. La seva estratègica situació va fer que Véjer fos enclavament de les

mes antigues civilitzacions, que han deixat petjada en la seva fisonomia. Declarat Conjunt Històric

Artístic el 1976 i 1er Premi Nacional d'Embelliment de Pobles en 1978, Véjer se'ns descobreix com

un típic poble blanc, de gran bellesa monumental i paisatgística. Dedicarem també un temps a

recórrer l'antiga llacuna de la Janda (va arribar a ser la segona més gran d'Europa) i és un punt

estratègic de descans per a les aus migratòries. A l'acabar la visita a la Llacuna tornarem a l'Hotel.

Allotjament.

DIA

3

ORIGEN – SEVILLA – P.N. DOÑANA

Arribada a Sevilla i trobada amb el guia a l’hora indicada per sortir al poble del Rocío a Doñana.

Posteriorment sortirem de Safari fotogràfic en vehicles 4x4 pel P. N. de Doñana i ens endinsarem a

la Finca privada del Vedat de Rei. El Parc Nacional de Doñana és un mosaic d'ecosistemes que

alberguen una biodiversitat única a Europa. En aquest safari pel Vedat del rei gaudirem d'un

espectacular paisatge on habiten animals com el linx ibèric o l'àguila imperial. Finalitzat el safari

arribada a l'Hotel i Allotjament.

DIA

1

PARQUE NACIONAL DOÑANA

Esmorzar aviat a l'hotel. A l'hora indicada sortirem en vehicles 4x4 per la zona de vedats. Podrem

gaudir d'un dels espectacles més bells que aquest entorn ens ofereix així com d'una magnífica vista

de la nostre Muntanya Mediterrània, impregnant-nos de les múltiples fragàncies amb que aquest

ecosistema ens delecta. A mig matí retorn al Rocío i temps lliure per dinar, passejar o visitar la

famosa Ermita del Rocío. A l'hora indicada sortirem per realitzar un altre safari fotogràfic.

Abandonarem els vedats per imbuir-nos a la zona dels aiguamolls-vera. Podrem apreciar el marcat

canvi paisatgístic que tant caracteritza a Doñana i observar, alhora, la important avifauna aquàtica

del parc. Allotjament.

DIA

2

Origen P.N. DoñanaSevilla

Parque Nacional Doñana Parque Nacional Doñana

Parque Nacional Doñana Véjer de la Frontera
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VÉJER DE LA FRONTERA – SEVILLA - ORIGEN

Esmorzar a l'hotel. Al matí trasllat de tornada a Sevilla.

DIA

5

VÉJER DE LA FRONTERA – TARIFA – VÉJER DE LA FRONTERA

Esmorzar a l'hotel. Després de l'esmorzar ens desplacem fins a Tarifa per embarcar en el nostre

Safari nàutic per albirament de cetacis. Si les condicions meteorològiques ho permeten

embarcarem al port de Tarifa a la recerca de les famílies d'orques que al juliol i agost s'instal·len a

l'Estret buscant el seu aliment favorit: la tonyina vermella. Dedicarem la sortida a la navegació i

l'observació de les diferents espècies, identificant-les i coneixent la seva biologia. Entre les espècies

que podem observar en aquesta època es troben diverses espècies de dofins, cifios caps d'olla o

balenes pilot, orques, catxalots i rorquals. Des del vaixell observarem també aus marines

pelàgiques, com gavines, paràsits, mascarells, baldrigues o paíños. A l'acabar el Safari tornarem a

Port i Dinar Lliure. Resta de tarda lliure a Tarifa per passejar pel poble, fer compres o descansar a

la platja. A l'hora indicada tornarem al nostre hotel a Véjer de la Frontera. Allotjament

DIA

4

Véjer de la Frontera Véjer de la Frontera

Véjer de la Frontera Origen Sevilla

Tarifa
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INFORMACIÓ IMPORTANT

Vols o Transport Regular a Sevilla i Retorn NO inclosos.

Consulteu directament amb ServiTravel en cas de necessitar transport regular des de la 

vostra ciutat d'origen.

HOTELS PREVISTOS

Hotel Ciutat

Hotel El Cazadero  Real o similar P.N. DOÑANA

Hotel Rural Convent de San Francisco o similar
VÉJER DE LA 

FRONTERA

CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 25 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.

AVANTATGES DE VIATJAR EN FAMÍLIA  Dte.

Primer nen * 50 %

Segon nen * 40 %

* Menors de 12 anys compartint amb dos adults

* Famílies monoparentals acreditades compartint amb un adult

Famílies nombroses (dte no acumulable sobre el preu d’adult) 5 %

Guia acompanyant

Guia local especialista

Serveis privats amb un mínim de 6 persones

Animador infantil en les visites (6 nens)


