
                                                                                                          

TURISME ATENEÍSTIC A ESPANYA 

SEVILLA I CADIS: 
CULTURA I 
ASSOCIACIONISME 
Coneix el territori, fes turisme 
ateneístic.  
 
4 dies / 3 nits (del 19 al 22 d’octubre) 
Descobreix Andalusia a través d’algunes de les 
poblacions més emblemàtiques i amb més tradició 
associativa.  
 
 

 

 
ORGANITZA 
Federació d’Ateneus de Catalunya 
 
DATES i HORARIS 
Divendres 19: Sortida de l’avió de Barcelona a les 
20:40h. Presentació a l’aeroport 2h abans. 
Dilluns 22: Sortida de l’avió de Sevilla a les 21:10. 
Arribada a Barcelona a les 22:15   
 
PREU PER PERSONA (IVA inclòs): 
Preu general 485€ (habitació doble) / 582€ habitació 
individual 
Membres del Club del Directiu 399€ (habitació doble) / 
494€ (habitació individual)   
Socis d’entitats federades 420€ (habitació doble) / 
520€ (habitació individual)   
 
Aquestes tarifes no inclouen: 
- Sopar de divendres 19 d’octubre 
- Sopar de dissabte 20 d’octubre  
- Tablao flamenco 
 

VOLS PARTICIPAR-HI? 

Omple el formulari que trobaràs al web www.ateneus.cat 
o bé envia un correu electrònic a ateneus@ateneus.cat  
 
També podeu demanar més informació trucant al  
932 688 130 

 

 
 
 

1r dia: BARCELONA - SEVILLA (divendres) 
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sortida amb 
destinació a Sevilla. Arribada a la capital andalusa, 
trasllat a l’hotel i allotjament. 
 
2n dia: SANLÚCAR DE BARRAMEDA – DOÑANA  
Esmorzar a l’hotel. Al matí, sortida cap al poble de 
Sanlúcar de Barrameda i visita d’una de les 
poblacions amb més encant d’Andalusia. Dinar al 
Castillo de Santiago, construcció del segle XV. A la 
tarda, visita al parc natural de Doñana en vaixell. 
Retorn a Sevilla, sopar lliure i allotjament. 

3r dia: SEVILLA – MAIRENA DE ALJARAFE  –  
DOS HERMANAS  
Esmorzar a l’hotel. Visita panoràmica de la ciutat: 
Plaza de España, Torre del Oro, Giralda.  
Recepció a l’Excelentísimo Ateneo de Sevilla, 
conferència sobre els seus orígens  i concert de 
guitarra. Trasllat a l’Ateneo de Maire de Aljarafe i 
dinar a càrrec del seu grup gastronòmic. Rebuda a 
l’Ateneo de Dos Hermanas i visita de les 
instal·lacions. Sopar a Sevilla. Possibilitat opcional 
(no inclosa) de visitar un tablao flamenco. 
Allotjament.  
 
4t dia: CADIS – BARCELONA 
Esmorzar a l’hotel. Al matí, sortida cap a Cadis i 
recorregut històric per la ciutat. Acte 
d’agermanament a l’Ateneo de Cadis. Dinar a 
l’emblemàtic Casino Gaditano (per confirmar). 
Trasllat a l’aeroport per agafar el vol amb destinació 
a Barcelona. 

Itinerari: 
 

Amb la col·laboració de :  

http://www.ateneus.cat/
mailto:ateneus@ateneus.cat

