
La Serra de Grazalema - La ruta dels pobles Blancs i 
Vaixell  pel Guadalquivir, Cadiz, Bodegues de Jerez    
Del   16  al  21 de  Octubre   2019 
Hotel  4 estrelles  a la Costa de Cadis, amb bufet lliure I begudes.  Anada  i tornada amb AVE 
Dia 16  .- Comarques gironines – Sevilla  
Sortida i trasllat a Barcelona al voltant de les  6.30 a 7.00  del matí  per anar amb l` AVE. Arribada a Sevilla al voltant 
de les 14.00. (Per no perdre temps no està previst el dinar, es pot 
portar algun entrepà per menjar al tren). A la tarda visita guiada a 
Sevilla. Panoràmica per la ciutat, Catedral, Barri de Santa  Cruz . Sopar 
i allotjament  a l`hotel Costa de la Llum. 
 
Dia 17. : Vejer de la frontera – Puerto de Santa Maria  (180 km) 
Esmorzar a l’hotel i tot seguit sortida per anar cap a la bonic poble  
blanc  de Vejer de la frontera, sobre un turó  a 8 km de la costa, 
conserva les seves muralles, carrerons estrets del barri jueu i els 
nombrosos   racons  adornats , de flors. Tornada a l’hotel  per dinar 
Tarda  visita de Puerto de  Santa Maria ciutat important de  la badia 
de Cadis, a la desembocadura del ríu  Guadalete, passeig pel 

centre amb l’Església Major Prioral. Sopar i allotjament  a Costa de la Llum. 

 
Dia 18.-  Jerez de la Frontera  i  els seus vins -  Cadiz  ( 140 km ) 
Esmorzar en el bufet de l`hotel i sortida  per visitar Jerez;  tindrem ocasió de visitar alguna de les renombrades 
bodegues  i  conèixer la capital de “Sherry” . Dinar a  l’hotel i Tarda anirem fins a Cadis on farem una panoràmica  per  
el teatre Romà,  La Porta de Terra,  la Torre Tavira,  L’ església de Sant  Antoni  i tindrem temps per  conèixer  i  
passejar   per aquesta bonica ciutat anomenada  “tacita de plata”. 
 
Dia 19 .-Sanlucar de  Barrameda - Vaixell  pel Guadalquivir – Doñana -   ( 30 km ) 
Esmorzar al bufet lliure de l`hotel.  Sortida cap a Sanlúcar de Barrameda.  Allà agafarem el barco que ens permetrà 
fer un passeig pel riu Guadalquivir i una parada a Doñana ( inclosa en el preu). Desprès de la visita anirem a dinar a l’ 
hotel. A la tarda visita de Chipiona. Tornada a l’ hotel per sopar i allotjament .  
 
Dia 20 .- Pobles Blancs – Arcos de la Frontera – Ubrique – Serra de Grazalema  ( 200 km ) 
Esmorzar  sortida cap a El Bosquet  i Ubrique , poble tipic el  Casc Antic al voltant de l’ermita de  Sant Antoni ,  nucli 
de cases  amb carrers costeruts,  la ruta dels  miradors.  Dinarem en un restaurant  i a la tarda continuarem  cap a 
Arcos de la Frontera , visita d’aquesta població  amb la seva magnifica església de Santa Maria, forma part del  Casc  
Antic  declarat Conjunt  Històric Artístic. Retorn a l’hotel. 
 
Dia 21 .-  Costa de la llum-Sevilla- Girona  
Mati sortida cap a Sevilla. Temps  al centre de la ciutat fins a 
l`hora de dinar, completarem la visita de la ciutat fent  un 
passeig pels carrers comercials el Parque  Maria Luisa, Plaça  
España . Cap a  les 13.00h anirem a l’Estació Santa 
Justa  per agafar el tren de tornada cap a Barcelona amb  
AVE cap a les 14.00h. Arribada a Barcelona i trasllat als 
respectius punts d`origen.  
L’ ORDRE DE LES  VISITES POT CANVIAR  
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE amb targeta daurada + 60 anys : 728€   
SUPLEMENT HABITACIO INDIVIDUAL :  90€  Assegurança cancel.lació: 8€ 
Inclou : Trasllats des dels llocs d’ origen a Barcelona – AVE Barcelona –Sevilla –Barcelona – Hotel  4  estrelles  Costa de Cadis 
menjars  de bufet amb begudes incloses- Dinar menu a Ubrique el dia de la ruta a Grazalema – Entrades a Bodega Jerez , Vaixell  
pel Guadalquivir i  Guia local  a Sevilla .Assegurança-Guia acompanyant  
No estan inclosos   dinars del primer i últim dia, per l’horari de l’ave,cap entrada ni res especificat en programa. 

Al moment de  la inscripció cal fer arribar DNI  targeta daurada o la targeta del banc que porta incorporada el 
número de RENFE. 
 


