Jerez i Doñana:
paissatges públics, jardins privats
del 13 al 20 de març de 2018
8 dies (7 nits)

La província de Cadis desperta a la primavera una mica abans que la resta de les seves companyes que es
troben en latituds més septentrionals. Aquest viatge proposa un recorregut per alguns dels “pobles
blancs” de la província, per amagats cortijos i hisendes plens de delicats jardins, palaus privats que
amaguen magnífiques col·leccions artístiques... La nostra base és la capital no oficial de la província, Jerez
de la Frontera. Una ciutat construïda sobre la riquesa centenària que raja de la vinya i que ha edificat bells
palaus, esglésies, places, cellers, jardins... Durant els nostres dies a la ciutat tindrem temps per conèixer bé
la seva cultura tan relacionada amb el món dels toros, dels cavalls i del flamenc. Des de les seves torres
gairebé podem albirar Doñana, un espai natural de ressons mítics i fragilitat aquàtica. En resum, un
recorregut tranquil i profund sobre el millor d'aquest racó meridional de la península.

DIMARTS 13: BARCELONA - JEREZ
Al matí ens trobarem a l'aeroport de Barcelona per prendre l'avió de
línia regular amb destinació Jerez. A la nostra arribada un autobús privat
ens estarà esperant per traslladar-nos a l'hotel situat al centre històric
de Jerez. Allí farem el nostre primer dinar (inclòs al programa)
Havent dinat realitzarem una visita a peu pel casc antic de Jerez, que ens
permetrà situar-nos a la ciutat i conèixer les seves principals places i
racons, la qual cosa ens permetrà moure'ns amb comoditat en els
següents dies de la nostra estada a la ciutat.
Sopar per compte de cada participant.

DIMECRES 14 MARÇ: JEREZ
Esmorzar a l'hotel.
En el segon dia a Jerez el dedicarem a seguir visitant els seus
monuments, com la seva esplèndida catedral i detenint-nos en el
recorregut, d'un dels seus principals cellers: Fundador, que conserva
una bellíssima arquitectura dels segle XVIII i XIX, uns curiosos jardins i
que ens servirà com a introducció al fascinant món dels famosos vins de
Jerez.
Dinar inclòs al programa.
A la tarda continuarà el nostre recorregut pels llocs més interessants de
la ciutat.
Sopar per compte de cada participant.

DIJOUS 15 MARÇ: ARCOS DE LA FRONTERA i EL JARDÍ RENACENTISTA DE BORNOS
Esmorzar a l'hotel.
Al matí visitarem el casc històric d'Arcos de la Frontera. Assentada sobre
una espectacular penya tallada, Arcos és una pintoresca vila gaditana
plagada de racons que rememoren la seva herència àrab. Torres,
esglésies i esplèndids miradors amb vista al riu Guadalete són només
alguns dels innombrables atractius que ofereix aquesta localitat,
immersa en plena ruta dels Pobles Blancs.
Menjar en el Parador d'Arcos (inclòs al programa), el restaurant del qual
gaudeix d'una immillorable vista sobre el tall on s'assenta la ciutat
antiga.
A la tarda visitarem la rara joia del jardí renaixentista del palau de
Bornos. Antiga residència de la família Ribera (que després acabaria
unint-se als Medinaceli) és un curiós i primerenc exemple de
Renaixement al nostre país i el seu jardí, presidit per una bellíssima lògia,
és també un rar exemple que ha sobreviscut fins als nostres dies.
Restaurat recentment, en ell podem albirar l'antiga esplendor de la
família i les seves íntimes relacions amb la Casa de Pilatos de Sevilla.
Retorn a Jerez i sopar per compte de cada participant.

DIVENDRES 16: FUNDACIÓN MONTENMEDIO i VEJER
Esmorzar a l'hotel.
En el dia d'avui deixem la bella Jerez per explorar les terres del Sud. Al
matí visitarem la fundació Montenmedio. Un espai on es combina
naturalesa i art contemporani, i que ens permetrà conèixer d'aprop
aquesta iniciativa de col·leccionisme artístic que es mostra enmig d'un
bell parc natural.
Ens traslladarem a dinar (menjar inclòs al programa) en un dels “pobles
blancs” més bonics de la comarca: Vejer de la Frontera. Havent dinat
(tindrem temps lliure per passejar per l'encantador entramat de
carrerrons, places i miradors.
Retorn a Jerez i sopar per compte de cada participant.

DISSABTE 17 MARÇ: DIA LIURE
Esmorzar a l' hotel.
Avui tindrem el dia lliurej per poder explorar per nostra compte, per
poder ampliar el nostre coneixement de la zona. Cádiz o el Puerto de
Santa María, per exemple, es troben molt ben comunicats en tren amb
Jerez.

DIUMENGE 18 MARÇ:

JEREZ

Esmorzar a l'hotel.
En el dia d'avui seguirem recorrent alguns dels monuments de Jerez,
l'Alczar i els seus jardins... visitarem un altre celler molt diferent a la
Fundador. Cellers Tradición és un lloc que destaca, a part de per les seves
cuidades produccions de vins, per la seva esplèndida col·lecció d'art on
ens trobem amb obres de Goya, Zurbarán, El Greco, etc.
Menjar inclòs al programa.
A la tarda visitarem una bella residència privada que conserva tot el
caràcter dels palaus de Jerez, amb el seu pati i els seus dos petits jardins,
a més de comptar amb els cellers més antics de la ciutat, datades al segle
XV.
Sopar per compte de cada participant.

DILLUNS 19 MARÇ: PARC DE DOÑANA i SANLUCAR DE BARRAMEDA
Després de l'esmorzar a l'hotel ens dirigirem a Sanlucar de Barrameda.
Des d'allí, durant el matí, realitzarem una visita al parc nacional de
Doñana que combina la navegació pel riu Guadalquivir i la visita en un
vehicle tot terreny. Durant el recorregut anirem veient i ens aniran
explicant els diferents aspectes del parc.
Menjar inclòs al programa.
A la tarda visitarem un bell jardí privat amagat entre l'entramat
urbanístic de Sanlucar i tindrem temps lliure per passejar pel seu casc
històric.
Retorn a l'hotel i sopar per compte de cada participant.

DIMARTS 20 MARÇ: JEREZ-BARCELONA
Esmorzar a l'hotel.
De camí a l'aeroport de Jerez, tindrem encara temps per poder admirar
les parts visitables de la famosa Cartuja de Jerez.
Arribada a l'aeroport de Jerez per realitzar els tràmits de retorn a
Barcelona.

INFORMACIONS i CONDICIONS DEL VIATGE
Preus (per persona):
Per reserves abans del 23 de gener de 2018

Per reserves a partir del 24 de gener de 2018

En habitació doble: preu socis Amics Botànic 1.190 €
preu NO socis 1.220 €

En habitació doble: preu socis Amics Botànic 1.290 €
preu NO socis 1.320 €

En habitació individual: suplement 200 €

En habitació individual:

suplement 200 €

El preu inclou:

 Billet avió Barcelona-Jerez-Barcelona, en tarifa turista (amb una maleta facturada).
 Autocar privat per tots els desplaçaments assenyalats.
 7 nits d'estada en hotel de quatre estrelles al centre històric de Jerez de la Frontera en règim d'allotjament i
esmorzar.
 Sis dinars, els dies assenyalats.
 Visites indicades a l'itinerari, amb l'entrada a tots els monuments assenyalats.
 Guia local en algunes de les visites.
 Guia acompanyant, especialista en jardins, durant tot el viatge.
El preu no inclou :
Extres en general, com begudes i altres àpats no detallats a l'apartat “el preu inclou”, servei de bugaderia, propines,
trucades telefòniques, tasses turístiques,... i en general, tot allò que no apareix a l'apartat “el preu inclou”.
Assegurances de cancel·lació o d'assistència en el viatge. Cost assegurança de cancel·lació del viatge: 20€
Altrres informacions :

> Es poden realitzar sortides des d’altres ciutats, allargar l’estada o altres adaptacions que siguin de la seva
conveniència i interès. Pregunteu-nos preus i condicions.
> El programa de visites pot patir alguna variació de darrera hora per causes alienes a la nostra voluntat.
> Places limitades.
Inscripcions i condicions de pagament:




400€ en concepte de dipòsit al fer la inscripció.
La resta del preu total del viatge, un mes abans de la data de sortida.
Forma de pagament
Ingrés per transferència bancària al número de compte: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar el concepte “Viatge Jerez” i el nom/cognoms de l'ordenant

Inscripcions
1) Fer una transferència bancària amb els imports indicats.
2) Enviar un correu electrònic a info@bomarzo.es amb les dades personals (nom, cognoms, telèfon de
contacte), adjuntant una còpia del DNI/NIF dels passatgers, i el justificant de pagament.
Organització tècnica :
L'organització tècnica d'aquest viatge està realitzada per Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF
09.386.933-N, amb número d'Agència de Viatges núm. 3593
Consultar les Condiciones Generals del Contracte de viatge combinat
www.bomarzo.es

a l'apartat legal de la nostra pàgina web,

