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ESPANYA - PORTUGAL
Aventura a Andalusia
Parc Nacional de Doñana, bicicleta a l'Algarve, kayak, senderisme a Sierra
de Aracena i navegació en veler
Paisatges plens de llum, natura i aventura en un dels racons més ben conservats i
desconeguts d'Andalusia. Senderisme al Parc Natural Serra d'Aracena, pobles blancs i la
impressionant Gruta de les Meravelles. Ruta en Kayak pel Paratge Natural Marismas de
Isla Cristina i del Guadiana. Un recorregut per l'espai natural de Doñana, un dels
aiguamolls més importants del món, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Observació de fauna i dels diferents ecosistemes que l'integren. Itinerari en bicicleta per
una via verda fins a la Vila Real de Sant Antonio, a l'Algarve portuguès. Navegar en veler
cap a l'horitzó gaudint d'una indescriptible sensació de llibertat. Això és el sud-oest de la
Península Ibèrica!

Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
Independents & Trekkings amb NIF B65196164, amb domicili social a Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat
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ITINERARI
Dia

Itinerari

1
2
3
4
5
6
7

Sevilla - Isla Cristina
Kayak pels aiguamolls
Senderisme Serra d'Aracena i pics d'Aroche
Algarve portuguès en bicicleta
Parc Nacional de Doñana
Navegació en veler
Tornada a Sevilla

Àpats

Allotjament

-

Apartaments
Apartaments
Apartaments
Apartaments
Apartaments
Apartaments
-

Àpats | E: Esmorzar | D: Dinar | S: Sopar |

SORTIDES 2021

Juny:
Setembre:

5, 19, 26
4, 11, 18, 25

Juliol:
Octubre:

3, 10, 17, 24, 31
8, 29

Agost:
Desembre:

7, 14, 21, 28
3, 27

Grup mínim per garantir la sortida: 4 persones  Grup màxim: 16 persones

Sortides Especials / Ponts- 8 octubre i 3 desembre. El programa d'activitats
previst en aquesta fitxa es modificarà per adaptar-lo a aquestes sortides especials.
Consultar.
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DETALLS DE LA RUTA
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Dia 01 | Sevilla - Isla Cristina
Trobada amb el grup a l'estació de trens de l'AVE (AVE) de Sevilla a les 17h. Arribada a la
nostra agència local i xerrada sobre el programa a desenvolupar. Allotjament en acollidors
apartaments situats davant del Paratge Natural Marismas de Isla Cristina, a la
desembocadura del riu Carreras a l'Oceà Atlàntic.

Dia 02 | Kayak pels aiguamolls
Després d'un curset bàsic d'iniciació en el maneig dels kayaks, ens fiquem de ple en el
món dels aiguamolls on podrem gaudir d'un ecosistema únic. Remuntem el riu Carreras
amb la marea entre nombrosos canelles, estuaris i àmplies extensions salines per navegar,
lentament, en presència d'una gran varietat d'aus i plantes. Vells molins mareals, el port
pesquer, la llotja ... Una travessa tranquil·la amb temps per gaudir d'aquest bell paratge
natural. No cal experiència prèvia, però sí saber nedar. L'activitat tindrà una durada de 4
hores aproximadament.

Dia 03 | Senderisme a la Serra d'Aracena i pics d'Aroche
Farem un recorregut suau i ombrívol de 12 km per antics camins rals envoltats de boscos
de castanyers i extenses deveses d'alzines i sureres, passant per petits pobles blancs
carregats d'història que encara conserven les seves arrels.
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Gaudirem del contacte amb la gent de la serra i observarem els seus sistemes tradicionals
de vida com la cria del porc ibèric en llibertat, la "treta" del suro o les hortes en les petites
valls. No hi ha major encant de desplaçar d'un poble a un altre caminant i aturar-nos per
assaborir el seu famós pernil ibèric de gla. Ens dirigirem a la Gruta de les Meravelles, per
recórrer els seus impressionants galeries i llacs subterranis. En el dia d'avui fusionarem
natura, cultura i història en una caminada pensada per aturar el temps i relaxar-nos en
cada racó d'aquest màgic parc natural.

Dia 04 | Algarve portuguès en bicicleta
Avui travessarem aiguamolls per una via verda completament plana entre blanques salines
i antics molins de marea fins a la històrica localitat d'Ayamonte, poble de tradició pesquera
i senyorial situat a la vora del riu Guadiana. Després d'observar els seus barris mariners i
antics convents, arribem a la seva animat port fluvial. Ens vam embarcar amb les bicis al
ferri que creuarà a la localitat portuguesa de Vila Real de Sant Antonio, un bonic poble de
carrers blancs i empedrats. Després de passejar per la seva animada plaça seguirem la
ruta per la ribera del riu fins a la seva mateixa desembocadura en l'Oceà Atlàntic.
Gaudirem d'un bany per refrescar-nos i podrem menjar arròs amb marisc per reposar
forces. Retorn a Isla Cristina a la tarda. Si no t'animes a anar en bici no et preocupis,

Dia 05 | Parc Nacional de Doñana
Dia complet dedicat a l'exploració de el Parc Nacional de Doñana, un dia molt esperat pels
amants de la natura. A primera hora del matí sortirem amb el nostre guia-naturalista a
recórrer part d'aquest espai natural protegit, un dels més importants a nivell mundial.
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Diferents ecosistemes com els boscos o vedats, la maresma, platges i dunes fan que, en
un espai reduït, puguin conviure espècies tan diverses com l'àguila imperial, flamencs,
cérvols o l'emblemàtic linx ibèric. Visitarem el llogaret del Rocío amb la seva blanca ermita
i l'impressionant Palau del Acebrón, un lloc màgic envoltat de boscos i llacunes on escoltar
el cant de les aus. Acabarem el dia amb una suau caminada entre verds extensions de
pinedes i un mar de dunes fòssils fins a una platja salvatge on podrem donar-nos una
capbussada i menjar.

Dia 06 | Navegació en veler
Vam iniciar la jornada posant rumb a el Gran Blau. Navegarem amb el nostre veler cap al
mar obert i descobrirem tots els secrets sobre la navegació a vela al costat del nostre
Patró, qui us ensenyarà com manejar aquests clàssics de la navegació. Sentirem la brisa
atlàntica sobre les veles mentre observem, amb sort, dofins i aus marines solcant les ones.
L'activitat prevista durarà mig dia.

Dia 07 | Retorn a Sevilla
Matí lliure. Avui podreu recórrer al vostre aire una de les últimes salines artesanals que ens
queden per gaudir de la tranquil·litat que ofereixen els seus llacs de magnesi i banys de
fang.
Després de dinar, trasllat a Sevilla (estació d'AVE) per arribar a les 17h. Fi dels nostres
serveis.
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COMENTARIS SOBRE LA RUTA
Aquest és un viatge per a aquells que gaudeixen a la natura, caminant, navegant, o
simplement observant la fauna de la nostra Península. Una ruta completa amb activitats
variades que desenvolupem en un marc excepcional: la província de Huelva i una petita
porció de l'Algarve portuguès. Grans platges, enormes dunes i pinedes costaners, boscos
de castanyers a la serra i pobles blancs amb herència àrab. Pur sabor d'Andalusia amb un
estil actiu i fora de les massificacions del turisme clàssic. Un viatge molt complet que no
necessita experiència prèvia, simplement un esperit actiu i una condició física normal.

PREUS
PREUS PER PERSONA
 Preu base per persona
 Suplement Sortides 10, 17, 24 Juliol / 28 Agost / 4 Setembre
 Suplement Sortides 31 Juliol / 7, 14 i 21 Agost
 Suplement Habitació Individual (bany compartit) - segons data:
- Sortides 24, 31 Juliol / 7, 14, 21 Agost / 4 Setembre
- Resta de sortides
 Suplement bany privat (opcional)
- Sortides 24, 31 Juliol / 7, 14, 21 Agost / 4 Setembre
- Resta de sortides

650 €
100 €
150 €
150 €
100 €
200 €
150 €

Notes sortides i preus
Aquests preus han estat calculats en base als tipus de canvi de divises, al preu de
transport derivat cost combustible o d'altres fonts d'energia i al nivell d'impostos i taxes
sobre els serveis de viatge inclosos en aquest viatge vigents en data 08/03/2021.
Mètode de pagament
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció.
La resta 15 dies abans de l'inici del viatge.

INCLOU
 Trasllat Sevilla - Isla Cristina - Sevilla en vehicle privat.
 Allotjament en apartament turístic (6 nits) a Isla Cristina, en habitacions dobles
amb bany compartit.
 Totes les activitats detallades en el programa (bicicleta a l'Algarve, ruta en kayak,
Parc Nacional de Doñana, navegació en veler amb patró, Serra d'Aracena i Gruta de
les Meravelles, etc.).
 Guies especialistes durant la ruta.
Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
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NO INCLOU
Desplaçament des Ciutat d'origen fins a Sevilla, ni retorn.
Alimentació no especificada en l'apartat de 'ITINERARI'. Begudes.
 Propines i extres personals.
 Assegurances opcionals de cancel·lació i/o d'assistència en
Consultar.
 Qualsevol altre concepte no indicat com inclòs.
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viatge ampliat.

MÍNIM PARTICIPANTS VIATGE
La realització d'aquest viatge requereix la participació d'un mínim de 4 persones.
Si no s'arriba a aquest mínim, l'agència té dret a anul·lar el viatge fins a 20 dies abans de
l'inici del viatge. En el cas que l'agència anul·li el viatge per no assolir el nombre mínim de
viatgers, l'agència reemborsarà tots els imports prèviament abonats en concepte del
viatge.

ALLOTJAMENTS
Disposem de 4 apartaments turístics integrats en petites cases de 2 plantes situats en un
paratge natural enfront de Portugal.
Són acollidors, nous, grans i molt còmodes, tant per la seva situació, a 10 minuts de el
centre de la vila, com per la seva condicionament interior. Cada un d'ells disposa de 3
habitacions dobles amb llençols, tovalloles i mosquiteres, 2 cambres de bany complets,
assecador i planxa, cuina totalment equipada amb rentadora, forn i microones, salómenjador amb Wi-Fi, plaça de garatge, terrassa i àmplia terrat privada.
Disposa de vistes espectaculars a Ria Carreras ia la seva desembocadura en l'Oceà
Atlàntic, des d'on podreu gaudir d'una impressionant posta de sol mentre els vaixells
pesquers arriben a la Llotja del Port. A sota de les cases hi ha una platja interior apta per
al bany i a 10 minuts caminant les platges que donen a la mar obert.

DOCUMENTACIÓ
Per a nacionals espanyols: DNI o passaport en vigor.

Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
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En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los dels requisits documentals necessaris si
és el cas per a la realització del viatge.
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SANITAT
Per a nacionals espanyols: No hi ha cap vacuna obligatòria.
En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los dels requisits sanitaris que, si s'escau,
siguin aplicables per a la realització del viatge.
En l'apartat següent es troben els requisits actualment exigits per a la realització del viatge
a causa del COVID-19.

VIATJAR EN TEMPS DE COVID
En aquests moments, no hi ha controls a la frontera terrestre entre Portugal i Espanya
(vigents fins al passat 30 d'abril). No hi ha cap requisit especial de viatge referent al
COVID.

MOBILITAT REDUÏDA
Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s'entén com a persona de mobilitat
reduïda, tota persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es trobi reduïda per
motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o
deficiència intel·lectual , o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l'edat, i la situació
requereixi una atenció adequada i l'adaptació a les seves necessitats particulars del servei
posat a disposició dels altres participants en el viatge.
Les persones amb mobilitat reduïda que desitgin rebre informació precisa sobre la idoneïtat
del viatge d'acord amb les seves necessitats especials, per tal de valorar la possibilitat i
viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les característiques del mateix, hauran de
posar en coneixement de la nostra agència de viatges tal situació perquè se'ls pugui
facilitar informació precisa al respecte.
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Ens trobem en una zona de clima atlàntic amb molta influència dels vents i la humitat de
l'oceà. Els hiverns són suaus i curts i les primaveres i tardors s'estenen molts mesos amb
temperatures realment agradables i moltes hores de sol. L'estiu no és tan calorós com en
altres parts de l'interior ja que la brisa marina atlàntica modera molt les pujades de
temperatura. A la nit, a l'estiu, és fins i tot recomanable portar una jaqueta.

TRANSPORT
Disposem de furgonetes amb aire condicionat i un minibús per transportar fins a 20
passatgers i els seus equipatges, més el guia-conductor.
La recollida el primer dia serà a l'Estació de Tren de l'AVE (Porta de Sortida A). Si vens en
avió, disposaràs d'un autobús llançadora que surt de la terminal cada vint minuts i triga
quinze minuts en arribar a el punt de trobada a la mateixa estació. També pots desplaçarte fins a les nostres instal·lacions en vehicle propi. Disposem d'aparcament gratuït al costat
dels apartaments.
 VELER
El millor d'aquests clàssics de la navegació a vela és la seguretat que ens transmeten i la
comoditat que ens aporten les seves impressionants banyeres de popa amb tendal,
comodíssimes i molt àmplies, amb plataforma de bany i coberta de teca. Dominades per
una gran roda, tenen també una taula plegable perfecta per a una copa.
Són velers ideals per sortir de travessia d'una forma tranquil·la. Les embarcacions compten
amb tots els elements de seguretat necessaris: ràdio, sonda, armilles salvavides, etc.
 KAYAK
Els nostres kayaks són perfectes per sortir a recórrer les maresmes tranquil·lament i d'una
forma segura. Són estables, acte-buidables, insubmergibles i fàcils de manejar. A cada
kayak navegaran dues persones i portarem posada l'armilla salvavides durant tot el
recorregut. També portarem un bidó estanc en popa per portar les nostres coses. És
l'embarcació perfecta per apropar-nos a les aus i plantes que habiten els aiguamolls i
sentir-nos integrats en plena natura. Us donarem un curset bàsic per saber gestionar el
kayak correctament. Per realitzar aquesta ruta no es necessita experiència prèvia, però és
imprescindible saber nedar.
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ALIMENTACIÓ
Existeixen nombrosos restaurants locals molt econòmics i de gran qualitat que faciliten el
contacte amb el lloc i la seva gent, calculeu al voltant de 15 € per persona. Si us ve de
gust, també podreu sopar en els apartaments on ens vam allotjar (cuina totalment
equipada).
Respecte als àpats en ruta, sempre hi ha l'opció de portar un entrepà o buscar pel vostre
compte un lloc on menjar, però us aconsellem seguir les recomanacions del guia. Els plats
més típics en aquesta zona són els guisats mariners, marisc, arrossos, peixos, les famoses
cataplanas algarvianas, i molt més. Es tracta d'una gastronomia plena de sabors i
tradicions.
Totes aquests suggeriments són totalment opcionals. La gestió dels menjars es realitza per
ajudar a al bon desenvolupament de les rutes i perquè pugueu gaudir de l'àmplia varietat
gastronòmica que ens ofereix l'Algarve.

EQUIP HUMÀ I PARTICIPACIÓ
Tots els grups van acompanyats per un guia de l'agència local. La seva tasca és tenir cura
que tot es desenvolupi tal com està planejat i coordinar a el grup durant el recorregut. El
guia coneix perfectament la zona per la que transcorre la ruta.
Tot i que el guia coordina i realitza el treball de logística i suport, la participació de el grup
és important per al bon desenvolupament de el viatge, pel que és positiu que els integrants
col·laborin en els petits detalls que siguin necessaris.

EQUIP RECOMANAT
Per a aquest viatge aconsellem anar lleugers d'equipatge i recomanem portar:
 Petita motxilla (20-25 litres) per portar durant el dia.
 Cantimplora de 2 litres o CamelBak d'igual capacitat.
 Roba còmoda (camises transpirables i pantalons de teixits lleugers).
 Jaqueta o tallavents per a l'etapa en veler.
 Calçat esportiu per caminar, xancletes i escarpins per a la ruta en kayak.
 Banyador, ulleres de sol, gorra i tovallola de platja.
 Culotte per l'itinerari en bicicleta (recomanat).
 Protector solar i repel·lent d'insectes.
 Farmaciola personal amb gel desinfectant i medicaments d'ús habitual.
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FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
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Per a formalitzar la reserva del viatge pot trucar-nos al telèfon: 93 454 37 03 o bé
completar el següent formulari i enviar-lo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

DNI

Nº Passaport

Data de Caducitat

Direcció
Tel. Contacte 1

C. Postal
Tel. Contacte 2

Població

E-mail

Data de Sortida
Tipus Habitació

☐ Individual

☐ Compartida

Assegurança opcional de viatge oferta

☐ Doble compartida amb:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomanem enviar una còpia escanejada del passaport al nostre e-mail de contacte.
Calendari de pagaments
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció, i la resta 15 dies abans
de l'inici del viatge, llevat que l'agència hagi informat d'un percentatge i calendari de
pagament diferent en la informació precontractual.
Pagament en oficina
Targeta de crèdit (Visa, Mastercard), efectiu.
Pagament en efectiu únicament per a viatges d'import total inferior a 2.500 €
Transferència bancària
 Banc: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el "Concepte" escrigui els NOMS I COGNOMS de les persones que viatjaran. Per
confirmar la inscripció al viatge haurà d'enviar per e-mail una còpia de l'ingrés o
transferència.
Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra pàgina web:
https://viatgesindependents.cat/condicions-generals/
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TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:
D'acord amb Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
de 2016 (RGPD), el client accepta que les dades personals que informa en aquest
document així com les que puguin ser facilitades en el futur per la mateixa finalitat, siguin
recollides i tractades per l'agència VIATGES INDEPENDENTS i TREKKINGS S.L., amb
domicili a Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Aquestes dades han estat recollides
per l'agència VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. amb la finalitat de facilitar-li la
informació precontractual d'acord amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i
Usuaris, i altres lleis complementàries.
El tractament de les seves dades personals s'efectua legítimament d'acord amb els articles
del RGPD:
 6.1. a El client va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades
personals per a un o diversos fins específics.
 6.1. b El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
L'afectat podrà exercitar els drets reconeguts en el RGPD i, en particular, els d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició a través d'un escrit que podrà dirigir a la seu social de
l'Agència en l'adreça indicada, amb la referència "Protecció de Dades".
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Mantindrem la seva informació personal mentre hi hagi una relació contractual,
precontractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de
supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.
Signatura client
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