La tardor gallega:
jardins, paisatges i el Festival de Allariz.
del 3 al 10 d’octubre del 2017
8 dies (7 nits)

Galicia és una destinació habitual durant l'esplendor hivernal de les camèlies. Hem decidit tornar en una
altra època de l'any i a altres zones que encara no havíem visitat. El sud de les províncies de Pontevedra i
Orense adquireixen l'esplendor propi dels colors de la tardor. En aquest viatge visitarem fascinants jardins
de pazos, explorarem l'encant natural de les illes Cíes, la fascinant ciutat medieval de Tui, el veí jardí del
castell de Soutomaior i li dedicarem una especial mirada a Allariz -la nostra allotjament durant aquests dies-i
al seu nou festival de jardins. Seguint l'exemple d'altres festivals europeus-com el magnífic de Chaumontsur-Loire-, la preciosa vila d'Allariz fa temps que es ve significant per la seva aposta per un turisme de
qualitat, basat en l'ecologia i el medi ambient. Dins d'aquestes propostes el festival de jardins compleix
aquest any la seva vuitena edició dedicada als jardins de la memòria. El viatge es completa recorrent alguns
dels llocs més interessants de la Ribeira Sacra.

PRIMER DIA: Barcelona -Vigo
Ens trobarem a l'aeroport de Barcelona per agafar el vol de línia
regular amb destinació a l'aeroport de Vigo. Allà un autobús ens
estarà esperant per traslladar-nos a l'hotel de quatre estrelles situat
a Allariz, al costat del seu emblemàtic riu i davant del pont
medieval que uneix les seves ribes.
Un cop acomodats en la nostra habitacions tindrem el sopar de
benvinguda inclòs en el programa, al restaurant del propi hotel.

SEGON DIA : islas Cíes
Esmorzar a l'hotel.
Avui recorrem un dels racons més bonics de les ries gallegues: les
illes Cíes. Refugi de pirates en el passat, en l'actualitat estan
deshabitades. Únicament s'obren al públic a l'estiu, i només es pot
accedir-hi en vaixell. Des del Far es pot viure una experiència
increïble: la cridòria de la major colònia de gavines d'Europa amb
els penya-segats als peus. La riquesa faunística i vegetal d'aquest
arxipèlag (existeixen més de 200 tipus d'algues), i
l'espectacularitat dels seus penya-segats i paisatges dunars,
constitueixen un patrimoni natural de gran valor. Després d'arribar
en vaixell a la platja de Rodes, realitzarem a peu un petit itinerari
natural (optatiu) d'uns quatre quilòmetres. Després dinarem(inclòs
en el programa) en un dels escassos restaurants de l'illa, i tindrem
una mica de temps lliure per passejar per la seva bonica platja.
A mitja tarda tornarem a terra ferma i d'aquí tornarem a Allariz.
Sopar per compte de cada participant.

TERCER DIA : Festival de jardins d’Allariz
Esmorzar a l'hotel.
Avui ens quedarem a Allariz per poder passejar pel seu casc històric,
visitar algun dels seus monuments, esglésies i museus.
Al matí recorrerem les diferents propostes que s'han presentat al
festival de jardins. En aquest tipus de festivals es presenten
diferents jardins realitzats per equips de paisatgistes, arquitectes,
artistes etc. sobre un tema (el d'aquest any és el de "jardins de la
memòria") i d'aquesta manera, podrem veure els diferents 12 jardins
que s'han construït al voltant d'aquest concepte. Una magnífica
oportunitat de veure les tendències i la creativitat en el món de la
jardineria contemporània.
Dinar per compte de cada participant i resta del dia lliure per recórrer
Allariz o, per què no, gaudir de les nombroses botigues outlet que
estan instal·lades als baixos del nucli antic.

QUART DIA: pazos i més jardins.
Esmorzar a l'hotel.
Al matí visitarem el pazo de Lourizán, una casa molt diferent de la
resta dels pazos gallecs. Construïda a finals del segle XIX en estil eclèctic
francès, el jardí atresora espècies botàniques de gran valor, així com les
restes d'un jardí més antic. Les seves col·leccions botàniques i el seu
jardí a l'anglesa ens parla de l'esplendor que va tenir aquesta propietat
quan, a finals del segle XIX, va ser lloc de descans i estiueig i escenari de
tertúlies i intrigues polítiques, pròpies de la vocació del seu propietari, el
polític i president de govern, Montero Ríos.
Dinar inclòs en el programa.
El dia d'avui ho acabarem visitant un "típic" pazo gallec amb els seus
jardins: pazo Quinteiro da Cruz. Unió perfecta d'explotació
agrícola, amb totes les edificacions auxiliars que això implica (cellers,
graners, quadres ...) al costat dels elements més nobles de la seva
funció de residència; capella, jardins, fonts, balustrades etc. etc.
Retorn a Allariz i sopar per compte de cada participant.

CINQUÈ DIA: Ribeira Sacra.
Esmorzar a l'hotel.
El dia d'avui el dedicarem a recórrer un dels paisatges més bells, i fins
fa molt desconeguts, de Galícia: els canons del riu Sil, també coneguts
com la Ribeira Sacra. Les aigües del Sil ha anat cisellant aquest estret
pas entre muntanyes i creant un paisatge abrupte, que la mà de l'home
ha anat omplint de monestirs, castells i vinyes. Durant el dia d'avui
farem un passeig en vaixell d'una hora i mitja de durada per poder
admirar els estrets marges de la Ribeira i el seu paisatge cultural.
Recorrem algun dels monestirs que jalonen les seves terres, el castell
de Castro Caldelas, miradors de vistes infinites i algun celler del famós
vi Godello. (Dinar inclòs en el programa)
Retorn a Allariz i sopar per compte de cada participant.

SISÈ DIA: dia lliure
Esmorzar a l'hotel. Avui tindrem el dia lliure per descansar, seguir passejant per la vora del riu o tranquils carrers
d'Allariz, o, per exemple, acostar-nos a descobrir les ciutats d'Orense o Vigo

SETÈ DIA: A la riba del riu Miño.
Esmorzar a l'hotel.
El dia d'avui el dedicarem a un altre dels rius mítics de Galícia: el Miño.
Les seves ribes han estat frontera històrica amb Portugal i estan
jalonades de nombrosos episodis d'història en comú. Recorrerem un
dels castros més ben conservats i mostra de la pre-romana cultura
celta, i guardià del confí últim del riu: el castro de Santa Tecla. Un
poblat amb les típiques habitatges circulars, que suposa un bell
paisatge cultural, amb el teló de fons de l'oceà Atlàntic.

Tui atresora un dels cascs medievals més ben conservats de tota la
península. Coronat per la seva bellíssima catedral d'origen romànic,
encara que molt modificada durant el gòtic, encara conserva jardins,
hortes i el seu preciós claustre enjardinat.
Dinar inclòs en el programa.
A la tarda retorn a Allariz i sopar per compte de cada participant

VUITÈ DIA: Vigo -Barcelona
Esmorzar a l'hotel.
Al matí deixarem i al nostre hotel per començar el viatge de tornada.
Visitarem els jardins i el castell de Soutomaior. Tot i que el castell té
un clar origen defensiu medieval, l'aspecte actual és el que li van
conferir els marquesos de la Vega d'Armijo, quan a la fi del segle XIX el
van convertir en la seva residència estival, creant el bell parc-jardí
botànic que l'envolta i on podem admirar una carballera centenària al
costat d'una excel·lent col·lecció d'espècies botàniques més exòtiques.
Després del dinar ens traslladarem a l'aeroport per agafar l'avió de línia
regular de tornada a Barcelona, on esperem arribar al final de la tarda

INFORMACIONS i CONDICIONS DEL VIATGE
Preus (per persona):

Per reserves abans del 6 de setembre de 2017
En habitació doble:

socis
no socis

1,100 €
1,130 €

En habitació individual: suplement 120 €

Per reserves a partir del 7 de setembre 2017
En habitació doble:

En habitació individual:

socis 1.200 €
no socis 1.230 €
suplement 120 €

El preu inclou :
Avió línia regular Barcelona-Vigo, anada i tornada, amb una maleta facturada.
 Autocar privat per tots els desplaçaments assenyalats.
 7 nits d’hotel al casc urbà d’Allariz, en règim d’allotjament i esmorzar.
Sopar de benvinguda i cinc dinars en els dies assenyalats a l’itinerari.
Visites indicades a l’itinerari, amb les entrades a tots els monuments descrits.
Guia acompanyant especialista en jardins, durant tot el viatge.
Guia local en algunes visites.
El preu no inclou :
Extres en general, com a begudes no detallades a l'apartat “el preu inclou”, servei de bugaderia, propines,
trucades telefòniques, taxes turístiques etc. i en general, tot allò, que no aparegui inclòs a l'apartat de “el preu
inclou”.
Assegurances de cancel·lació o assistència en el viatge.
Altres 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:
Pagament de 600€, en el moment de fer la inscripció.
> La resta, 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 Galícia” i el nom/cognoms de l'ordenant
Inscripcions
1) Fer una transferència bancària amb l'import de la inscripció al viatge.
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 (si és el primer cop que viatges amb Bomarzo) i del justificant de
pagament.
Organizació tècnica :
L'organització tècnica d'aquest viatge està realitzada per Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) amb
NIF 09.386.933-N, registre d'Agències de Viatges núm. 3593. Telèfon 616 294 744
Consulteu les Condicions Generals del Contracte de viatge combinat a l'apartat legal de la nostra pàgina web,
www.bomarzo.es

