Mallorca:
jardins amb art
del dijous 28 de maig
ma al dimarts 2 de junyy de 2015
(6 dies / 5 nits)

“Jardí a Mallorca”, Santiago Rusiñol, 1911

La illa de Mallorca té la seva personalitat molt marcada. Això també passa amb els seus jardins,
herència de la presència àrab durant segles i després d'una tradició renaixentista que arriba
arri d'Itàlia
per mar; els seus “possesions” i “sons” (com Raixa, Alfabia...)
...) són testimonis d'aquestes herències. Al
segle XIX, la figura de l'arxiduc austríac Luis Salvador, serà clau en la conservació de nombroses
no
finques de la costa de Valldemosa; d'elles coneixerem Miramar i Son Marroig, dos llocs plens de
romanticisme, on,, respectant el bell paisatge, va incorporar elements de la gran història del jardí.
Tindrem el privilegi de conèixer alguns llocs privats on se segueixen creant jardins i conservant la
naturalesa com la fundació Jakober i el jardí de la mítica Heidi Gildemeister.
meister. I també tindrem temps
per passejar per la ciutat de Palma i els encantadors pobles de Sóller i Alcúdia.
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PRIMER DIA: BARCELONA-PALMA DE MALLORCA
Ens trobarem en l'aeroport de Barcelona per prendre el vol directe a
Palma. Trasllat amb autobús privat a l'hotel situat al centre de la
ciutat.
Menjar per compte de cada participant.
A la tarda passejarem a peu el casc antic de la ciutat de Palma, un bell
conjunt de vells palaus amb patis, places i petits racons verds com
l'Hort del Rei, el jardí del Bisbe o el deliciós jardí dels Banys Àrabs,
una perfecta mostra dels vergels privats de les grans cases
aristocràtiques.
Sopar per compte de cada viatger.

SEGON DIA: A SÓLLER EN TREN
Desprès del desdejuni, anirem passejant fins a l'estació de plaça
d'Espanya per agafar l'antic tren de fusta que ens servirà de mitjà
de transport en el dia d'avui. Aquesta línia fèrria va a Sóller des de
fa 100 anys, travessant un bell paisatge de camps d'ametllers i
creuant el dramàtic paisatge de la serra de la Tramontana.
Alfabia, és la primera parada del dia. La casa i els seus jardins són
un bon exemple de la història de la illa, on es conjuminen els
orígens àrabs, i les successives superposicions renaixentistes,
barroques i vuitcentistes.
Continuarem al tren fins a Sóller on tindrem temps lliure per
passejar pel seu bell casc antic i descobrir algunes de les seves joies
modernistes, com l'edifici del banc de Sóller o Ca Prunera i el seu
petit jardí.
Menjar per compte de cada participant.

A la tarda tard recorrerem el jardí botànic de Sóller de la mà d'un
dels seus voluntaris que ens explicarà la seva col·lecció de plantes
mediterrànies i baleàriques, així com els seus projectes d'herbari i
de banc de llavors. El jardí ocupa l'espai de l'antic jardí de la finca
Mes, una casa de sòbria on trobarem la biblioteca, la tenda i un
petit museu de ciències naturals
Retorn a Palma en tren.
Sopar per compte de cada viatger.
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TERCER DIA: JARDINS PRIVATS I ART AL NORD DE LA ILLA
Desdejuni a l'hotel.
Amb autobús privat ens anirem al nord de la illa, creuant-la fins a
arribar a la badia d'Alcúdia. Enmig d'un bellíssim paratge natural es
troba la fundació de Yannick i Ben Jakober. Aquí visitarem els seus
jardins, el parc d'escultures i les diferents col·leccions d'art, entre
les quals es troba una fascinant col·lecció de retrats infantils.
Tornarem a la bella i emmurallada Alcúdia on tindrem temps lliure
per passejar i menjar.

A la tarda visitarem un altre gran jardí privat: Sa Torre Cega.
Propietat de la família March, el jardí és obra del famós paisatgista
anglès Russel Page, qui va crear un parc al costat del mar per
albergar la col·lecció d'escultures que podem contemplar avui dia.
Obres de Rodin, Henry Moore, Chillida o Barbara Hepworth
harmonitzen amb la exhuberant vegetació i emmarquen les
bellíssimes vistes al mar.
Retorn a Palma i sopar per compte de cada viatger.

QUART DiA: DARRERA LA PETJADA DE L’ARXIDUC LLUÍS SALVADOR D’ HABSBURG
Després del desdejuni a l'hotel, amb autobús privat, creuarem la
serra de la Tramuntana per dirigir-nos a Valledemossa.
Valldemossa manté la petjada de l'hivern que aquí van passar
Chopin i George Sand. Recorrerem l'antiga cartoixa, amb les seves
nombroses cel·les, antiga farmàcia i petits jardins. Després
visitarem l'antic palau del Rei Sancho, avui convertit en residència
privada.
Temps lliure per passejar pels encantadors carrers de Valldemossa i
menjar per compte de cada participant.

A la tarda coneixerem la figura d'un dels personatges més
fascinants que al segle XIX van poblar l'illa: l'arxiduc Lluís Salvador
d'Habsburg. Aquest any es commemora el centenari de la mort
d'aquest noble que, navegant pel Mediterrani va descobrir la illa, va
caure profundament enamorat d'ella i va ser comprant nombroses
possessions, que restaurar i enjardinar. Visitarem Miramar, la
primera de totes elles, un antic convent fundat per Ramon Llull que
l'arxiduc va adquirir, millorant els bancals, restaurant la capella i
construint miradors des dels quals contemplar el bellíssim paisatge
marí.
Des d'aquí es pot veure Són Marroig, potser la seva propietat més
volguda. Allí podrem veure el petit museu de records de l'arxiduc,
els jardins i el templet clàssic que va col·locar i que funciona com a
perfecte mirador sobre el paisatge circumdant.
Retorn a Palma i sopar per compte de cada viatger.
AAJBB – C/ Dr. Font i Quer nº 2 – 93.256.41.70 – info@amicsjbb.org

Página 3

CINQUÉ DIA: RAIXA
Desdejuni a l'hotel
Trasllat amb autobús privat fins a Raixa. La superba finca ens parla
de nou d'orígens islàmics i d'una família clau en la configuració
actual dels seus jardins: els Despuig. A la fi del XVIII el cardenal
Antoni Despuig va viure llargues temporades a Itàlia on va crear una
de les col·leccions d'art clàssic més importants del seu temps.
Influït per aquesta tradició italiana, millorarà casa i jardins creant
elements tan evocadors com l'escala d'Apol·lo o la lògia que mira a
el “jardí de la galeria”. Amb posterioritat es van sumar el jardí
paisatgístic amb falses ruïnes i el gran estany amb els seus petits
passejos laterals.
Retorn a Palma i resta del dia lliure per visitar altres atraccions i
museus de la ciutat.

SISÉ DIA: EL JARDÍ MEDITERRÀNI DE HEIDI GILDEMEISTER
Desdejuni a l'hotel
Acabem els nostres dies a Mallorca amb un plat fort i secret. Amb
autobús privat anirem al nord de la illa, a Pollença on tindrem el
privilegi de visitar un paratge verge i protegit: Ariant.
Dins, envoltat de formacions calcàries, és on Heidi Gildemeister va
començar fa unes quantes dècades el seu cèlebre jardí mediterrani.
Visitarem part de l'enorme finca de 1000 Has, avui refugi del voltor
negre i tindrem l'oportunitat de recórrer, admirar i aprendre de la
feina de la cèlebre paisatgista en el seu propi jardí.
Havent dinat ens dirigirem directament a l'aeroport de Palma per
prendre l'avió de retorn a Barcelona.
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INFORMACIONS i CONDICIONS DEL VIATGE
Preu del viatge per persona:
En habitació doble
En habitació individual

1.040 € ( socis )
1.335 € ( socis )

1.090 € ( no socis )
1.385 € ( no socis )

IVA inclòs
IVA inclòs

Places limitades
PREUS RESERVANT ABANS DEL 26 DE MARÇ:
Preu per persona
En habitació doble
En habitació individual

930 € ( socis )
1.225€ ( socis )

980 € ( no socis )
1.275 € ( no socis )

IVA inclòs
IVA inclòs

Precio per persona (para reservas a partir del 26 de marzo de 2015)
Places limitades.
En habitación doble
970€ IVA incluido
En habitación individual
suplement0 185€

El preu és subjecte a disponibilitat de places d’avió en el moment de fer la reserva i noves
tarifes
de aladisponibilidad
companya aèria.
El
precioper
estápart
sujeto
de plazas de avión en el momento de hacer la reserva y nuevas
tarifas por parte de compañía aérea.

El preu inclou:
•

•
•
•
•
•
•

Avió regular d’anada i tornada Barcelona-Palma de Mallorca, en tarifa turista. (inclou la
facturació d’equipatge fins 23 kg i de mà fins a 10 kg)
Autocar privat per tots els desplaçaments senyalats.
5 nits d’estada en hotel de categoria superior, situat al centre de la ciutat, en règim
d’allotjament i esmorzar tipus bufet.
Dinar de l’últim dia (visita del jardí de Heidi Gildemeister).
Visites indicades a l’itinerari, amb les entrades a tots els monuments.
Guia acompanyant especialista en jardins durant tot el viatge.
Guia local per a les visites al casc antic de Palma y per Valldemossa

El preu no inclou
Assegurança de cancel·lació del viatge, opcional (10€)
Extres en general, com begudes no detallades a l’apartat “el preu inclou”, servei de bugaderia,
propines, trucades telefòniques etc.

Inscripcions i condicions de pagament
40% del preu total al fer la inscripció.
60% del preu total un mes abans de la sortida.
S’ha de realitzar l’ingrés al nº de compte: ES85 3025 0001 11 1433427090 de Caixa d’Enginyers, indicant
en el concepte el vostre nom i el concepte Viatge a Mallorca “llarg”.
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El preu del viatge combinat inclou els serveis detallats com inclosos en la descripció i l'impost sobre el
valor afegit quan és aplicable. No inclou visats, taxes, certificats de vacunació, extres i, en general, cap
servei no especificat com "inclòs".
Els preus estan basats en les tarifes de transport (inclòs el cost del carburant), els tipus de canvi de
moneda, les taxes i els impostos vigents a 2 de febrer de 2.014. Qualsevol variació en el preu dels esmentats elements podrà donar lloc a la revisió del preu final del viatge.
Totes les persones inscrites al viatge són responsables de tenir en regla la documentació necessària
per a l'entrada i lliure circulació pel país que es visita (DNI, passaport, visats, mesures sanitàries, etcètera).
Els ciutadans amb passaport no espanyol, han de contactar amb els respectius consolats i / o ambaixades per conèixer i tramitar els visats o formalitats d'entrada que exigeixen els països visitats en el
viatge.
En els supòsits en què la realització d'un viatge estigui subjecta a comptar amb un mínim de participants, i així s'especifiqui, l'Agència podrà cancel·lar el viatge en el cas que no s'arribi a aquest mínim
de participants, notificant amb un mínim de 15 dies d'antelació a la data prevista de sortida.
Si abans de la sortida del viatge, l'organitzador es veiés obligat a modificar de manera significativa els
elements essencials d'aquest,haurà de notificar per escrit al client, de manera que aquest pugui optar
entre cancel·lar la reserva o el contracte, o acceptar les modificacions del viatge inicialment contractat.
Tot servei no prestat serà reemborsat al retorn del viatge, prèvia presentació del justificant corresponent expedit per la persona o entitat responsable.
L'agència organitzadora respondrà de les conseqüències que es derivin de la no-execució del contracte en proporció a la seva intervenció en la gestió del viatge combinat.
No obstant això, quedarà eximida d'aquesta responsabilitat bé quan hi hagi una causa de força major
(circumstància aliena, anormal o imprevisible, incloent les circumstàncies climatològiques) o un esdeveniment que ni l'agència organitzadora ni els proveïdors hagin pogut evitar, fins i tot havent actuat
amb la diligència necessària .
També quedarà eximida de responsabilitat quan la causa sigui imputable a un client o a un tercer.
En el cas d'incidències en el transport aeri (denegació d'embarcament per qualsevol motiu, cancel·lacions, canvis o retards de vol, pèrdua, demora o danys a l'equipatge, etc.) el client és responsable
de gestionar la reclamació dels seus drets com a passatger en el mateix aeroport on es produeixin. Les
despeses d'allotjament, transport, manutenció, repatriació o altres ocasionats per aquestes incidències no seran responsabilitat de l'Agència Organitzadora.
Quan el viatge s'efectuï en vehicles propis o llogats per l'agència organitzadora, en cas d'accident,
sigui quin sigui el país on es produeixi, el viatger se sotmet expressament a la legislació en matèria
d'accidents del país on es trobi matriculat l' vehicle.
Així mateix, l'Agència també pot cancel·lar un viatge per causes de força major, entenent com a tals
aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, on les conseqüències no
s'han pogut evitar tot i haver actuat amb la diligència deguda. En ambdós casos, el consumidor tindrà
dret al reemborsament de les quantitats pagades, excepte les despeses de gestió.

Anul·lacions per part del viatger:
- Despeses de gestió (mínim de 75 €).
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- Despeses d'anul·lació (Imports a abonar als diferents proveïdors que intervenen en el viatge). L'import d'aquests pot ser significatiu, ja que aquí s'inclouen bitllets d'avió, hotels, despeses dels corresponsals locals, etcètera, que poden ser no reemborsables.
Penalització consistent en els següents percentatges sobre l'import total en cas que el desistiment es
produeixi:
A) de 15 a 11 dies abans de la data de sortida: 5%
B) de 10 a 3 dies abans de la data de sortida: 15%
C) en les 48 hores prèvies a la sortida: 25%
D) en el cas de no presentació en el moment de la sortida sense anul·lació documentada prèvia, o de
presentació tardana, suposaria la pèrdua total de l'import.
Organització tècnica
L’organització tècnica d’aquest viatge corre a càrrec de Gardens FROM Spain (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF 09.386.933-N, amb registre Agència de Viatges núm. 3593
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