Cadis, Jerez de la Frontera, el Port de Santa Maria i altres
Del 4 al 8 de desembre de 2015

Divendres 4/12: Desplaçament Lleida - Cadis
Trobada a l'estació de Renfe de Lleida a les 16 h per sortir en l'AVE Lleida – Sevilla de les 16.40 h
L'arribada a Sevilla és a les 21.15h i des d'aquí ens desplaçarem en autocar fins a Cadis. Arribada a
l'hotel per sopar i pernoctar.
Dissabte 5/12: Jerez de la Frontera (Reial escola i bodega)
Esmorzar. Sortida a les 9 amb autocar per anar fins a Jerez de la Frontera, la ciutat més gran de la
província. Farem una visita panoràmica per tot el municipi i un passeig a peu pel centre històric.
Entrarem a la catedral i a l'Alcàsser, un dels pocs monuments conservats de l'arquitectura almohade
en tota la península.
A les 11.30 gaudirem de l'espectacle de cavalls a la Reial escola andalusa d'Art Eqüestre.
Dinar al restaurant “Bodegón Blanca Paloma”
A la tarda visitarem una bodega per endinsar-nos una mica més en la història d'aquesta ciutat i de la
seva vinculació a l’elaboració del vi, en particular del xerès i el brandi.
Tornada a l'hotel on soparem i pernoctarem.
Diumenge 6/12: Grazalema, Arcos i Ubrique
Esmorzar. Sortida a les 9 cap a la zona anomenada Pueblos Blancos. Pararem a Arcos de la
Frontera, un dels municipis més emblemàtics, on farem una visita a l’interior de la Prioral i a
l'església de Sant Pere.
A continuació ens desplaçarem fins a Grazalema, al bell cor de la Serra del mateix nom. Destaca,
entre altres, perquè té l'índex pluviomètric més alt de tota la península i per això gaudeix d'un
microclima especial. Passejarem pel centre urbà, creuarem un conjunt d’interessants carrers que li
han propiciat ser declarat conjunt històric per la seva combinació de l'arquitectura popular amb la
riquesa monumental. És també coneguda per la indústria tèxtil.
En acabat ens dirigirem a Ubrique, on dinarem al restaurant La Plaza.
A la tarda passejarem per aquest poble declarat també conjunt històric i reconegut per la seva
tradició, que ve de segles, amb els treballs de marroquineria. Abans de tornar cap a l'hotel a Cadis
gaudirem d'una estona de temps lliure.

Si hi ha temps, de tornada, visitarem El Bosque, un altre enclavament destacat en aquesta ruta.
Dilluns 7/12: Ruta del Toro i Ruta Atlàntica
Esmorzar. Sortida a les 9 direcció a les runes de Baelo Claudia. Després en arribarem fins a Tarifa,
convertida avui dia en capital europea del windsurf, que també visitarem.
De camí també passarem pel municipi de Zahara de los Atunes, que pertany a Barbate, famós pels
caladors de tonyina i amb unes platges espectaculars.
Dinarem a Barbate, al restaurant El Mirador, on no faltarà, evidentment, un plat de tonyina al forn.
Després passarem pel Parc natural de las Breñas i marismes del Barbate, així com per Caños de
Meca. Al primer hi ha un penya-segat de més de 100 metres d'alçada, encara que per poder gaudirlo el millor és un passeig en barca (que no farem).
Ens arribarem fins al municipi de Vejer on passejarem pel centre històric emmurallat, declarat
també conjunt històric artístic. Té un tram de costa que dóna a l'Oceà Atlàntic amb un nucli
anomenat El Palmar, que té un fort reclam turístic.
Dimarts 8/12: Cadis i tornada a Lleida
Esmorzar. Visita panoràmica de la ciutat, en autocar, fins arribar-nos al nucli històric que visitarem
a peu. Entrarem a la catedral, d’estil barroc i neoclàssic. A la cripta hi ha la tomba del compositor
Manuel de Falla. I, pendent de confirmació amb motiu de la festivitat de la Immaculada Concepció,
està previst visitar el Museu litúrgic.
Per acabar visitarem l'interior de l'Oratori de Sant Felip Neri a Cadis, símbol de les lluites dels
lliberals des del 1812. Aquest any, mentre es lliurava la guerra de la independència contra les tropes
napoleòniques, les Corts Generals aquí reunides van gestar la Constitució espanyola de Cadiz,
coneguda popularment com La Pepa, ambiciosa, però de vida curta.
En acabar ens dirigirem en autocar fins a Sevilla on agafarem l'AVE a les 14.50h de retorn fins a
Lleida a les 19.16h.
Per tal de poder complir amb els horaris i poder visitar la ciutat de Cadis, el dinar serà tipus pícnic
lliurat a l'hotel abans de la nostra marxa.
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