
Del 14 al 16 març

Conferència a càrrec del nostre professor : “Sevilla en el siglo de Oro”

ESCAPADA CULTURAL 

Del 14 al 16 març de 2019

 
 

 

 

 

Dia 14

Visitarem l’exposició de major 

qualitat sobre el pintor que 

s’ha celebrat a Espanya.

Un recorregut cronològic i 

temàtic per l’obra de l’artista, 

des de la pintura religiosa als 

temes 

ència a càrrec del nostre professor : “Sevilla en el siglo de Oro”

 

de 2019 

 

Dia 14 

’exposició de major 

qualitat sobre el pintor que 

s’ha celebrat a Espanya. 

Un recorregut cronològic i 

temàtic per l’obra de l’artista, 

des de la pintura religiosa als 

temes profans.  

ència a càrrec del nostre professor : “Sevilla en el siglo de Oro” 



Dia 15 

 

Visitarem la ciutat, amb el seu 

atractiu especial, centre neuràlgic 

de cultures, on cada racó respira 

història. El seu casc antic 

més grans d’Europa i ostenta un 

significatiu patrimoni cultural. 

El matí el dedicarem a conèixer el barri de Triana on veurem, entre 

d’altres, l’esglesia de Santa Ana, la Capilla de los Marineros,...

A la tarda, coneixerem el barri de Santa Cruz, 

Divino Salvador, la Casa Pilatos,....

Conferència a càrrec del nostre professor : “La Sevilla medieval, 

fortaleza y mercado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Viatge en AVE* Guies i autocar privats per al nostre grup  * Hotel de 

d’allotjament i esmorzar 

*Conferències i acompanyament permanent per part del professor de Cetres 

Enrique Ruiz Domènec* Totes les visites i les entrades necessàries * Assegurança de 

viatge i cancel.lació * Acompanyament i assessorament permanent de Cetres*

Viatge organitzat per una agència degudament legalitzada. 

El programa pot estar subjecte a canvis sempre per raons alienes a Cetres.

 

isitarem la ciutat, amb el seu 

centre neuràlgic 

on cada racó respira 

casc antic és dels 

més grans d’Europa i ostenta un 

significatiu patrimoni cultural.  

El matí el dedicarem a conèixer el barri de Triana on veurem, entre 

d’altres, l’esglesia de Santa Ana, la Capilla de los Marineros,...

A la tarda, coneixerem el barri de Santa Cruz, amb l’Ajuntament, El 

Divino Salvador, la Casa Pilatos,.... 

Conferència a càrrec del nostre professor : “La Sevilla medieval, 

Dia 16 

 
Visitarem els “Reales 

Alcázares”. 

Posteriorment ens 

acostarem fins a la 

Giralda i la Catedral 

sense deixar de passejar 

pel “patio de los 

naranjos” 

 

PREU: 1.320,-€  

El PREU INCLOU: 

 

i autocar privats per al nostre grup  * Hotel de 

d’allotjament i esmorzar en habitació doble* Mitja pensió durant tot el viatge 

Conferències i acompanyament permanent per part del professor de Cetres 

* Totes les visites i les entrades necessàries * Assegurança de 

* Acompanyament i assessorament permanent de Cetres*

 
er una agència degudament legalitzada. En cada cas farem referència explícita de quina agència es tract

sempre per raons alienes a Cetres.. El preu final pot variar depenent de la data definitiva de la reserva en 

 

El matí el dedicarem a conèixer el barri de Triana on veurem, entre 

d’altres, l’esglesia de Santa Ana, la Capilla de los Marineros,... 

amb l’Ajuntament, El 

Conferència a càrrec del nostre professor : “La Sevilla medieval, 

Visitarem els “Reales 

osteriorment ens 

acostarem fins a la 

Giralda i la Catedral 

sense deixar de passejar 

“patio de los 

i autocar privats per al nostre grup  * Hotel de 4* en règim 

* Mitja pensió durant tot el viatge 

Conferències i acompanyament permanent per part del professor de Cetres José 

* Totes les visites i les entrades necessàries * Assegurança de 

* Acompanyament i assessorament permanent de Cetres* 

cita de quina agència es tracta. 

. El preu final pot variar depenent de la data definitiva de la reserva en funció de les taxes aèries. 


