Corfú: l'illa jardí
del 18 al 25 maig de 2016
7 nits (8 dies)
Corfú, la major de les illa Jòniques, és una illa
verda on s'han anat assentant multitud de
cultures. Colònia de l'Imperi Romà, primer,
bizantí després, va pertànyer a la República
de Venècia entre els segles XIV i XVIII.
Francesa al començament del XIX, anglesa
fins a 1864 quan va entrar a formar part del
recentment creat estat grec.
Lloc d'estiueig de l'aristocràcia navegant del
segle XIX, el segle XX va tenir una il·lustra
família com a resident: els Durrell. Les seves
experiències a la illa van donar lloc a
nombrosos llibres on tant Gerald com
Lawrence narren els paisatges d'aquesta
meravellosa illa.
Un paisatge quallat de pujols i xiprers
emmarquen un petit massís muntanyenc, que
al seu torn, emmarca un bellíssima costa,
esquitxada de cales, petits ports pesquers i
amagades cases amb jardins que miren a
l'històric mar Jònic. En aquest viatge
visitarem totes aquestes capes de la història i
ens endinsarem en una sèrie de jardins
privats, amagats enmig del paisatge i amb
increïbles vistes al sempre omnipresent mar .

PRIMER DIA Barcelona - Corfú
Ens trobarem a l'aeroport de Barcelona per prendre el vol cap a
Corfú, amb escala a Atenes.
Arribada a l'aeroport de Corfú, trasllat amb autobús privat a
l'hotel.
Sopar de benvinguda a un restaurant local de Corfú (inclòs en el
preu del viatge).

SEGON DIA: La ciutat de Corfú
Després de l'esmorzar, recorrerem a peu -i de la mà d'una guia localel casc històric de Corfú. La capital de l'illa segueix sent una
amalgama d'elegants edificis venecians, amb algunes de les
fastuoses construccions britàniques i el curiós camp de criquet que
forma part de la Esplanada, el gran parc/plaça verda on es donen cita
els habitants. Les dues fortaleses -la Vella i la Nova- ens recorden que
la ciutat no va anar mai conquistada pels turcs. Per tot això va ser
declarada per la Unesco patrimoni de la Humanitat l'any 2007.
Dinar (inclòs en el preu del viatge).
Tarda lliure per continuar explorant i descobrint la ciutat, passejar pels seus encantadors carrerons i places, o
visitar alguna de les seves interessantíssimes esglésies o museus (com, per exemple, el magnífic d'Art Oriental
o el d'art Bizantí).
Sopar per compte de cada participant.

TERCER DIA: Sisí estiueja a Achílleion
Esmorzar a l'hotel.
En autobús privat visitarem la Vila Achílleion, la casa d'estiueig
que l'emperadriu d'Àustria, la famosa Sisí, va construir en estil
neoclàssic per escapar dels rigors de la cort vienesa. Els seus
exuberants jardins estan construïts al voltant de la figura del
mític heroi de la Ilíada, Aquil·les, que les seves dues escultures -el
ferit i el victoriós- donen nom al lloc. Les vistes sobre l'abrupta
costa és espectacular.
Després ens traslladarem al primer dels jardins privats que
visitarem. Els seus propietaris han rehabilitat una bella casa de
camp i han creat uns jardins que es fonen amb el paisatge
agrícola circumdant i el mar sempre present a la illa.
Dinar a la casa, i visita als jardins de la mà de la seva propietària.
Retorn a Corfú i sopar per compte de cada viatger.

QUART DIA: excursió en vaixell a Butrint (Albània)
Esmorzar a l'hotel.
Al matí ens traslladarem en ferri fins a la veïna Albània (es requereix
passaport d'entrada). En el port de Saranda desembarcarem i allí un
autobús privat ens estarà esperant per traslladar-nos fins a les ruïnes
de l'antiga ciutat grega de Butrint, situada enmig del parc natural
d'igual nom. Patrimoni de la Humanitat per part de la Unesco és una
de les principals atraccions arqueològiques del país i un encantador
lloc que ens permet passejar entre les ruïnes esquitxades d'abundant
vegetació i vistes a les llacunes circumdants.
Menjarem en el restaurant del castell Lëkuresi, amb espectaculars
vistes sobre el paisatge circumdant.
Abans d'agafar el ferri de tornada a mitjan tarda tindrem temps lliure
per a un petit passeig per Saranda.
Arribada a Corfú i sopar per compte de cada participant.

CINQUÈ DIA: jardins privats
Esmorzar a l'hotel.
Durant el dia d'avui ens dedicarem a visitar diversos jardins privats
de la illa. Residència d'una àmplia i variada comunitat d'europeus,
especialment anglesos i alemanys, aquests han traslladat a Corfú la
seva passió per la jardineria fonent-la amb el paisatge i la tradició del
jardí mediterrani.
Dinar inclòs al programa.
A la tarda tornarem a la capital. Sopar per compte de cada participant.

SISÈ DIA: dia lliure
Esmorzar a l'hotel.
Avui tindrem tot el dia lliure per descansar, visitar algun
monument no inclòs al programa o, per què no, realitzar alguna
excursió optativa a les properes illes de Paxos i Antipaxos.

SETÈ DIA: cap a l'oest de Corfú
Esmorzar a l'hotel.
En el dia d'avui ens traslladarem a l'oest de la illa, a Palaiokastrítsa,
on visitarem les ruïnes de la fortalesa bizantina del segle XIII,
Angelokástro, el monestir ortodox -ple d'encantadores mostres de
jardineria popular- Moni Theotókou. Una petita excursió amb vaixell
ens permetrà contemplar les grutes marines properes.
Dinar inclòs al programa.
A la tarda tornarem a Corfú. Sopar per compte de cada participant.

VUITÈ DIA: Corfú-Barcelona

Esmorzar a l'hotel.
Pel matí ens traslladarem a l'aeroport de Corfú, per prendre l'avió de
retorn a Barcelona, fent escala a Atenes.

INFORMACIONS i CONDICIONS DEL VIATGE
Preu especial si fas la reserva abans del 25 de març de 2016
En habitació doble:

socis AAJBB:
No socis AAJBB:

En habitació individual:

1.439€ IVA inclòs
1.462€ IVA inclòs (inclou la quota de soci anual)
suplement 195€

Preu per persona (per a reserves a partir del 25 de març de 2016)
En habitació doble:

socis AAJBB:
No socis AAJBB:

En habitació individual:

1,539€ IVA inclòs
1,562€ IVA inclòs
suplement 195 €

El preu està subjecte a la disponibilitat de places d'avió en el moment de fer la reserva, i de les noves
tarifes/taxes de la companyia aèria.
Places limitades.

El preu inclou:
 Avió regular d'anada i tornada Barcelona-Atenes-Corfú, en tarifa turista, amb facturació d'1 maleta 23kg.
 Autocar privat per a tots els desplaçaments assenyalats.
 7 nits d'estada a hotel de categoria superior, situat al centre de la ciutat de Corfú, en règim d'allotjament i
esmorzar.
 Cinc dinars, i el sopar de benvinguda.
 Les visites indicades a l'itinerari, amb les entrades a tots els monuments descrits.
 Guia acompanyant especialista en història i jardins, durant tot el viatge.
 Guia local en algunes de les visites.
 Assegurança bàsica d'assistència en viatge.
El preu no inclou:
 Assegurança de cancel·lació del viatge, opcional.
 Extres en general, com les begudes no detallades a l'apartat “el preu inclou”, serveis de bugaderia,
propines, trucades telefòniques, ...
Inscripcions i condicions de pagament
40% del preu total al fer la inscripció.
60% del preu total un mes abans de la sortida.
Forma de pagament
Ingrés per transferència bancària al número de compte: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar en el concepte “Viatge Corfú” i nom/cognoms de l'ordenant
Inscripcions
1) Fer una transferència bancària del 40% de l'import del viatge.
2) Enviar un correu electrònic a gardensfromspain@gmail.com amb les dades personals (nom,
cognoms, telèfon de contacte, número de soci AAJBB), adjuntant una còpia del DNI/NIF dels
passatgers, i justificant de pagament.
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·LACIONE S PER PART DEL VIATGER:
- Despeses de gestió (mínim de 75 €).
- 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%
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

