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”Tot Inclos” 

28 Desembre 2019     Origen – Estació de Barcelona-Sants – AVE  a Sevilla –  El Puerto de Sta. Maria 
Sortida del punt d´origen direcció l´estació de Barcelona-Sants per pujar a l´Ave amb destinació Sevilla. 
Sortida a les   i arribada a les    . Trasllat a un restaurant a dinar. A la tarda, Panoràmica de la ciutat amb el 
bus, Visita a la Plaça Espanya i Catedral. A l´hora indicada, trasllat al Puerto de Sta. Maria. Acomodació a 
l´hotel, sopar i allotjament. 
 
29 Desembre 2019    Jerez de la Frontera– Cadiz. 
Esmorzar i sortida direcció Jerez de la Frontera on realitzarem la visita al centre històric, l´Alcàzar on 
coneixerem la historia i el passat de la ciutat i on destaca el molí d´oli del segle XVIII i els jardins. 
Acabarem el matí a unes típiques bodegues de Jerez on realitzarem una degustació. Dinar. A la tarda, 
amb guía local , visita a la ciutat de Cadiz, coneguda popularment com “ La Tacita de Plata” o la petita 
Habana per la semblança a la capital Cubana. Retorn a l´hotel, sopar i allotjament. 
 
30 Desembre 2019    Ruta dels pobles Blancs: Arcos de la Frontera – Ubrique – Grazalema 
Esmorzar a l´hotel . Jornada completa dedicada a la ruta dels pobles Blancs . Visitarem tres dels més 
emblemàtics: Arcos de la Frontera, poble conegut com la la porta d´entrada a la ruta dels pobles blancs i 
considerat un dels pobles més bonics d´Espanya. Visitarem també  Ubrique  , parada imprescindible pels 
visitants de la Serralada de Cadiz declarat Bé d´interes Cultural . Dinar  En restaurant. A la tarda, visita a 
Grazalema, al cor de la serralada de Grazalema , poblet de gran bellesa. A l´hora indicada, trasllat al 
nostre hotel, sopar i allotjament. 
 
31 Desembre 2019   Sanlúcar de Barrameda – Chipiona – Puerto de Sta. Maria.   
Esmorzar i sortida per conèixer  Sanlúcar de Barrameda . Visita a la ciutat. Finalitzada, trasllata Chipiona, 
Poble Natal de Rocio Jurado on visitarem el Mausoleo de la Cantant. Retorn a l´hotel a dinar. Tarda 
passejada pel Puerto de Santa Maria i retorn a l´hotel per posar-nos guapos pel Sopar I Revetlla de Cap 
d´Any. Sopar de Gala i festa 
 
01 Gener 2019:  Sevilla – Barcelona Sants – Origen 
Esmorzar i sortida direcció Sevilla. Visita al Barri de Triana i dinar en restaurant. Tarda pujada amb l´Ave i 
retorn a Barcelona.Arribada i trasllat amb autocar al nostre punt d´origen. Arribada, fí del viatge i dels 
nostres serveis 
 
 

El preu inclou: 

Trasllat origen – 
Barcelona Sants – 
Origen 

Bitllet Ave clase 
turista Barcelona-
Sevilla –Barcelon 

Circuit en autocar 

Estada en hotel 
Monasterio de San 
Miguel  4* al Puerto 
de Sta. Maria ( 
Cádiz) 

Règim de pensió 
completa amb aigua 
, vi i cafés a ½ dia 

Sopar de Gala per 
Cap d´Any 

Totes les visites, 
entrades a recintes 
segons itinerari 

Guia acompanyant 
de Viatges Samblas 

Assegurança 
d´assitència en 
viatge i de 
cancel.lació 
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