CIRCUIT AVE

6 DIES / 5 NITS

CARNAVALDE CADIZ, SEVILLA I LOS PUEBLOS BLANCOS
8 Febrer.- Sortida en AVE des de Estació de Sants de Barcelona direcció Sevilla. Arribada a Sevilla
i trasllat a un restaurant de la ciutat. Temps lliure centre de SEVILLA nucli històric de la Ciutat.
Trasllat a l’hotel. Sopar I allotjament.
9 Febrer- Pensió Completa. Visita JEREZ DE LA FRONTERA. Destaca: Cases– Palaus, Alcázar i la
Mezquita. Possibilitat de visitar una bodega amb degustació. A la tarda visitarem CADIZ, el dia que
es fa el concurs de Carnavales en Teatro Falla. Coneixerem la ciutat. A una hora prudencial retorn
a l’hotel per sopar.
10 Febrer.- Pensió Completa. Excursió a los PUEBLOS BLANCOS, visitarem ARCOS DE LA
FRONTERA, VÉJER DE LA FRONTERA, declarada Conjunt Històric Artístic, i CHICLANA, Museo
del Vino y la Sal.
11 Febrer.- Esmorzar i sortida a CÁDIZ, temps per gaudir dels CARNAVALS DE CÁDIZ i conèixer la
Tacita de la Plata. Dinar lliure per tapear per els carrers típics a un molt bon preu, qualitat i varietat. A
l’hora acordada retorn a l’hotel.
12 Febrer.- En CADIZ, conegut com el “lunes de resaca”, es considera festa local. Veurem els actes
que s’han fet en carrers, tablaos o carrusels, però en un ambient menys massificat. També
PUERTO DE SANTA y SANLUCAR DE BARRAMEDA. Dinarem Restaurant en Puerto Santa María.
13 Febrer.- Esmorzar i sortida a SEVILLA, realitzarem una ultima visita a la ciutat. Dinar a
restaurant a Sevilla. Tomarem en AVE a Barcelona. Arribada i final de serveis.

Preu persona 669 €
Supl.Hab.Indiv. 205 €
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