
ANDALUSIA EN AVE
5 dies

GRANADA, SEVILLA, JEREZ I CADIS

Andalusia es terra de cultura, historia, naturalesa i bon menjar. 
Visitarem monuments en un entorn natural ple de bellesa i
contrasts i descobrirem espais declarats Patrimoni de la
Humanitat, com l’Alhambra de Granada i el Real Alcazar de
Sevilla. Gaudirem dels populars barris de Traiana i Santa Cruz.
Un llegat del règim musulmà des del segle VIII al XV. 
La Catedral de Cadis conserva imatges barroques de gran
bellesa, malgrat el pas del temps, acabar sent d’estil
neoclàssic. 
La cúpula té teules daurades donant-li un aspecte
sensacional, imponent. 
En els mausoleus dins la Catedral es troben enterrats Manuel
de Falla i José Maria Pemán.

Andalusia destaca per tenir una gastronomia molt pròpia. 
La seva cuina es molt variada amb grans diferencies entre la
costa i les zones de l’interior. 
Es troba lligada al consum de l’oli d’oliva, fruits secs, el peix i
la carn, sent molt famosos els dolços nadalencs com els
“polvorons” i "mantecados".

ANDALUSIA

                 890€ 
Del 3 al 7 de desembre 2021 
Pont de la puríssima



3 DESEMBRE (Divendres) 
PUNT D'ORIGEN - ESTACIÓ AVE - GRANADA
Trasllat a l'estació d'AVE (Tarragona o Barcelona),
per sortir a les 08:00h (des de Barcelona) o 09:00h
(des de Tarragona) cap a Granada. Arribada a les
14:52h. Trasllats al centre i dinar lliure. A la tarda
visita de la ciutat i de l'Alhambra amb el Generalife,
Patio de los Leones, etc. Panoràmica amb vistes
del barri Albaicín i Coves Sacromonte.  Sopar i
allotjament a l’hotel.

4 DESEMBRE (Dissabte) 
GRANADA - SEVILLA
Esmorzar i sortida amb autocar cap a Sevilla.
Arribada i acomodació a l'hotel. Dinar. A la tarda
visita amb guia local de la capital andalusa on
destaquem: la Catedral amb la Giralda (entrada
inclosa) el Parc Maria Lluïsa, Torre del Oro, exterior
de la Maestranza, Plaza de España i recinte de
l’antiga Expo 92. 
Sopar i allotjament a l'hotel. 

5 DESEMBRE (Diumenge)
SEVILLA - BODEGUES A JEREZ - CADIS - SEVILLA 
Esmorzar i sortida en direcció a Jerez de la
Frontera, visita guiada d’aquesta bonica ciutat i
degustació de vi a unes típiques bodegues. Dinar.
Continuació cap a Cadis, anomenada “la tacita de
plata”, capital Atlàntica d’Andalusia. Visita guiada
de Cadis; Puerta de la Tierra, Teatre de Falla,
Catedral de Santa Cruz de Cadis, feta construir pel
rei Alfonso X el sabio, l’impressionant monument a
les Corts de Cadis del 1812 i les boniques platges
de La Caleta amb el seu balneari i la “playita de las
mujeres”. A l’hora convinguda, de retorn a Sevilla,
sopar i allotjament

 
ANDALUSIA



6 DESEMBRE (Dilluns)
SEVILLA
Esmorzar. Entrada a los Reales Alcazares,
recorregut pel carrer Sierpes, Barri de Santa Cruz i
església de la Macarena. Dinar. Tarda lliure.
Aconsellem fer la navegació pel Guadalquivir o
passejar pel barri de Triana. 
Sopar i allotjament a l'hotel. 

7 DESEMBRE (Dimarts)
SEVILLA - ESTACIÓ D'AVE - PUNT D'ORIGEN
Esmorzar. Matí lliure per realitzar les últimes
compres i gaudir d'aquesta bonica ciutat. Dinar de
tapes sevillanes en un restaurant típic. Trasllat a
l'estació per sortir en tren AVE a les 14:50h cap
Tarragona o Barcelona. Arribada a les 20:45h a
Barcelona (parada a Tarragona a les 19:45h) i
trasllat al punt d'origen.
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ESTACIÓ AVE - GRANADA / SEVILLA -
ESTACIÓ AVE
Trasllat punt d'origen - estació AVE - punt
d'origen. 
3 nits HOTEL VIRGEN DE LOS REYES 4*
(Sevilla).
1 nit HOTEL ALIXARES 4* (Granada)
Estada en pensió completa, excepte dinar del
primer dia. 
Autocar de 50 places privat pel grup. 
Guia acompanyant de Viatjalia Destins.
Visites amb guia local a Sevilla, Cadis, Jerez de
la Frontera i Granada, 
Entrades incloses en tarifa 65 anys: Giralda,
Reales Alcazares, Bodegues de Jerez i
Alhambra.
Assegurança d'assistència i cancel·lació amb
nova normativa i cobertures COVID-19.

     

SERVEIS INCLOSOS

Suplement habitació individual : 179 €
Suplement sortida de Barcelona: 28€

   

SERVEIS OPCIONALS

PREU PER PERSONA:      890€
Sortida de Tarragona
(En base 35 persones)

D.N.I. vigent
CERTIFICAT VACUNACIÓ COVID
DIGITAL EU

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Rambla Nova 39, Igualada

viatjaliadestins.cat

938 017 892

info@viatjaliadestins.cat

Comercial Girona i Barcelona
(Montse Thomas) 674 447 596

Comercial Lleida i Tarragona
(Sònia Barata) 660 191 514


