El món és un llibre
i els qui no viatgen
només en llegeixen
una pàgina.
Sant Agustí

RUTES
ARQUEOLÒGIQUES
PEL MÓN CLÀSSIC

BÈTICA
CÒRDVBA (Còrdova) - ÀSTIGI(Ècija) FUENTE ÀLAMO - EL SALAR(LOJA)- ILIBERRI
(Granada)- TORREPARADONES – MONTURQUE

Setmana del 8 al 13 De febrer de 2022
Amigues i amics benvolguts:
Després d’aquesta llarga temporada tan complicada per culpa del coronavirus potser ja és un bon
moment per a projectar una sortida a Andalusia per visitar-hi llocs importants des del punt de vista
històric i arqueològic per als amants del passat. Aquesta vegada us proposem conèixer alguns llocs de
la Bètica, una gran província romana que conserva un patrimoni no gens menyspreable. Encara que hi
hem estat diverses vegades, sempre hi ha llocs que val la pena conèixer, sobretot, quan les darreres
investigacions dels arqueòlegs han tret a la llum llocs que havien quedat oblidats o bé sepultats pel pas
del temps. Tal vegada alguns d’aquests jaciments que ens proposem visitar potser no són gaire
coneguts, perquè les excavacions que s’hi ha fet són recents i les troballes estan exposades en museus
recentment.
Tot seguit podreu valorar la proposta que us fem a continuació.

Proposta de viatge amb una durada de 6 dies
8.02.2022. Dimarts. BARCELONA – CÒRDOVA - ÈCIJA
Sortida en AVE des de l’estació Barcelona-Sants a les 8.30h cap a Còrdova. Arribada i dinar
a Còrdova. A continuació, ens dirigirem cap a Ècija, l’antiga Augusta Firma Àstigi, on
començarem l’itinerari. Hi visitarem l’Església de Santiago, l’edifici eclesiàstic més
interessant de la ciutat d’estil gòtic mudèjar del segle XV. Tot seguit coneixerem l’església de
la Límpia Concepción de Ntra. Señora, pertanyent als carmelites descalços des de la seva
fundació el 1591 fins a la desamortització de Mendizábal, l’estany romà i el Palau de
Peñaflor, conegut amb el nom “los balcones largos” i construït entre el 1700 i 1775. Després
de les visites anirem a l’hotel Monasterio de San Francisco 4* a Palma del Rio, on soparem i
ens allotjarem.

Déu Mart. Museu d’Ècija

9.02.2022. Dimecres. ÈCIJA – FUENTE ÀLAMO - ANTEQUERA
Esmorzar a l’hotel i sortida, amb guia, continuarem la visita a Ècija. Es visitarà las
Caballerizas Palacio de Benamejí, una de les obres fonamentals de l’arquitectura civil barroca
d’Andalusia. Museu Històric Municipal (Arqueològic) amb esteles de guerrers, la placa
d’Écija, una peça d’obra tartèssia, mosaics romans i escultures com l’Amàzona ferida,
inscripcions, capitells, mosaics i material d’època romana i islàmica. Alcàsser, jaciment
arqueològic de la Plaza de Armas, on es troba un mosaic de 40 metres quadrats on hi ha
representats els amors de Zeus. Dinar. A la tarda visitarem la vil·la romana de Fuente Àlamo,
situada a uns quatre Km de Puente Genil. Aquesta gran vil·la va pertànyer a una família que
controlava el conreu de les oliveres i es dedicava al comerç de l’oli. Són molt interessants els
conjunts de mosaics que s’hi conserven. En acabar anirem a l’hotel Parador de Antequera 4*,
on soparem i ens allotjarem.

Mosaic de les tres Gràcies. Vil·la de Fuente Àlamo.

10.02.2022. Dijous. ANTEQUERA-LOJA-GRANADA
Esmorzar a l’hotel i rumb cap a Loja per poder visitar-hi la gran vil·la romana de El

Salar, excavada a partir de l’any 2006. Es tracta d’un jaciment del període alt imperial, habitat
des del segle I fins al III dC. Hi veurem un nimfeu connectat amb un estanyol en forma de la
lletra U, un triclini pavimentat i altres estances. Hi cal destacar els mosaics i les escultures de
Venus que hi foren trobades. Trasllat a Granada. Dinar. Visita amb guia privat a la Catedral i
a la Capella Reial. Un cop acabades les visites, anirem a l’hotel Monjas del Carmen 3*
superior, en el qual ens allotjarem. Sopar opcional.

Capella reial
11.02.2022. Divendres. GRANADA
Després d’esmorzar a l’hotel visitarem l’Alhambra, el Palau renaixentista de Carles V amb el
Museu de Belles Arts, on es conserva obra de Marià Fortuny de l’època en què va viure en
aquesta ciutat. Dinar. Museu Arqueològic, remodelat recentment. Acabades les visites ens
allotjarem a l’hotel Monjas del Carmen 3* superior. Sopar opcional.

12.02.2022. Dissabte. GRANADA –TORREPARADONES-MONTURQUE- CÒRDOVA
Després d’esmorzar sortida cap a Torreparedones - Baena El jaciment arqueològic de
Torreparedones pertany als termes municipals de Baena i de Castro del Río. Està situat a la cota
més elevada de la plana oriental cordovesa, en un punt veritablement estratègic. La ocupació

humana hi està testimoniada des del II mil·lenni aC. fins a la baixa edat mitjana. L’epigrafia
demostra que en època romana fou colònia o municipi, probablement, la colònia immune Ítuci
Virtus Júlia, que cita Plini en la seva Historia Natural.

Fòrum

El Museu històric-Arqueològic de Baena instal·lat en l’anomenada Casa de la Tèrcia ubicada en
el barri històric de la localitat. Es tracta d’un edifici construït entre els anys 1792 i 1795 com a
magatzem. Actualment, el museu ens proposa un recorregut per l’extraordinària riquesa històrica i
patrimonial de Baeza des de la prehistòria fins a l’actualitat. ibers, romans, visigots, musulmans...
Dinar. Anada cap a Monturque-jaciment-cisternes romanes. Un guia privat ens acompanyarà per
un dels exemples més valuosos de l’enginyeria hidràulica romana de la península ibèrica.
Arribada a l’hotel de Còrdova. Visita nocturna a la Mesquita – Catedral . Allotjament a l’hotel
Soho Boutique Capuchinos & Spa 4*. Sopar opcional.

Mesquita de Còrdova amb la catedral al centre
13.02.2022. Diumenge: CÒRDOVA - BARCELONA
Esmorzar a l’hotel. Visita a l’alcàsser dels Reis Cristians, on entre altres coses, podrem admirar
la col·lecció de mosaics romans amb representacions de la Medusa, de Poltifem i Galatea, de
l’actor tràgic, d’Eros i Psique. Acabades les visites Dinar i ens dirigirem cap a l’estació per
agafar el tren AVE (15.40h), que ens portarà a Barcelona (19h).

IMPORTANT:
Us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres tan aviat com pugueu després de
rebre aquest escrit, ja sigui per dir-nos que no hi podeu participar ja sigui, a l’inrevés, per
manifestar que podem comptar amb vosaltres en aquest viatge. Telèfon. 93 241 41 42 / Correu.
info@polviatges.com.
-PREU PER PERSONA EN HAB. DOBLE ENTRE 12/15 PARTICIPANTS: 1.549 €
-PREU PER PERSONA EN HAB. DOBLE ENTRE 16/20 PARTICIPANTS: 1.449 €
-PREU PER PERSONA EN HAB. DOBLE ENTRE 21/25 PARTICIPANTS: 1.349 €
-EL SUPLEMENT EN CAMBRA INDIVIDUAL: 149 €

1r. TERMINI PAGAMENT INSCRIPCIÓ:
DIMARTS 4 de gener de 2022 790 €
2n. i ÚLTIM TERMINI PAGAMENT:
DIMARTS 25 de gener de 2022
CaixaBank “la Caixa” - ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565
El preu inclou:











AVE Barcelona-Còrdova-Barcelona.
Autocar climatitzat durant tot el recorregut per Andalusia.
5 nits en hotels de categoria 3*sup./4*
Sopars i dinars de tots els dies excepte els sopars dels dies 10, 11 i 12 de febrer (opcionals).
Refrescos, aigua, vi i cafè o infusions, dels dinars i sopars inclosos.
Entrades i guiatges a museus i recintes històrics de pagament que consten en la programació.
Guia local acompanyant durant tot el recorregut.
Guia acompanyant de Pol Viatges.
Dossier explicatiu de l'itinerari.
Assegurança de viatge i de cancel·lació (consultable a la pàgina web).

El preu no inclou:



Sopars dels dies 10, 11 i 12 de febrer (es pot incloure el sopar per un preu aprox.20€/sopar +
begudes).
Qualsevol cosa no especificada.

Notes:




El viatge no es realitzarà sense un mínim de 12 persones.
Cal haver rebut la pauta de vacunació completa i dur el Certificat Digital Covid de la UE.
Cal haver demanat la inclusió dels sopars dels dies 10, 11 i 12 deu dies abans de l’inici del
viatge.




Entrades Alhambra - hem d'incloure noms i nª DNI dels clients a l’hora de reservar i compraren aquell moment hem de realitzar el pagament- no les podem modificar una vegada
comprades - 100% despeses un cop comprades (normativa del monument).
Mesquita Còrdova: Pendents que ens confirmin si podem fer la visita nocturna aquesta data.
Obren calendari unes setmanes abans (si no es faria la visita d’última hora de la tarda).

Política de Cancel·lació en cas de lliure desistiment o sense causa justificada:




Des del dia 4 de gener fins el dia 16 de gener 500 € de la paga i senyal.
Des del dia 17 de gener fins el dia 25 de gener el 100% de la paga i senyal.
Des del dia 25 de gener fins 1 dia abans del viatge 100% del viatge.

Esperant tenir aviat notícies vostres, rebeu una cordial salutació.

