
CAP D’ANY A L’AL-ANDALUS 
CÒRDOVA I  GRANADA

DEL 28 DE DESEMBRE DE 2021 A L’1 DE GENER DE 2022

Especialista acompanyant:
Àngel Morillas
Historiador i professor d’art. Coordinador 
del Patrimoni de la UNESCO

VIATGES CULTURALS - PATRIMONI UNESCO
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Perles del sud peninsular, les ciutats 
de Còrdova i Granada són testimoni 
de les relacions interculturals entre 
musulmans, jueus i cristians fins a l’Edat 
Moderna que es tradueixen en un ric 
i extens patrimoni que us proposem 
descobrir.
Des de la fundació romana de Còrdova 
a la seva capitalitat com a califat dels 
Omeies passant per un marcat llegat 
jueu, és avui una ciutat de llum i color. 
De la mateixa manera, Granada bascula 
entre la seva capitalitat durant els regnes 
Zirí i Nassarí, ostenta la ciutadella àrab 
més espectacular del món, l’Alhambra, 
una autèntica ciutat palatina  que vigila 
la ciutat des de les altures i la seva 
conquesta, l’any 1492 per part dels Reis 
Catòlics, amb un paisatge i un patrimoni 
envejables.
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DIMARTS, 28 DE DESEMBRE
Punt de trobada: Vestíbul Estació de Sants 
(accés trens llarga distància) a les 14.30h. 
Sortida de Barcelona a les 15.50 h. en AVE 
direcció Còrdova  - Arribada a les 20.25
Arribada a Còrdova i trasllat a l’Hotel 
Eurostars Patios de Córdoba on ens 
allotjarem 
A l’hora convinguda, sopar amb grup.

DIMECRES, 29 DE DESEMBRE

Des de l’arribada dels musulmans a la 
península l’any 711 i al llarg de tota l’edat 
mitjana, Còrdova va viure un llarg període 
d’esplendor en el qual van confluir i conviure 
de forma pacífica i tolerant, tres cultures 
i tres religions, la musulmana, la jueva i la 
cristiana.
Dedicarem el matí a descobrir l’immens 
patrimoni d’aquest període. Sens dubte, 
l’edifici més representatiu és la Mesquita-
Catedral (UNESCO), considerat el 
monument més important de l’Occident 
islàmic. L’edifici resumeix l’evolució de l’estil 
omeia a la península així com la seva evolució 
cap als estils gòtic, renaixentista i barroc 
en la transformació d’aquesta construcció 
en catedral cristiana. L’interior de l’edifici 
s’estructura a base de columnes i arcades 
bicolors, amb un gran efecte cromàtic, que 
defineixen la zona destinada a la oració.
Tot seguit anirem a la Sinagoga, un edifici 
poc conegut però que a nivell històric i artístic 
té una gran importància, ja que es tracta de 
l’únic exemple d’aquestes característiques 
que es conserva a Andalusia. Construïda el 
1315, conserva el pati d’entrada, el vestíbul i 
la sala d’oracions, amb les galeries superiors, 
destinades a l’oració de les dones.
Entre la sinagoga i la mesquita, s’estén la 
Judería, característica pels seus carrers 
estrets i empedrats, on van viure el jueus Calleja de las Flores

cordovesos entre el segle X i  l’expulsió de 
1492. Hi  destaca  l’escultura  de Maimònides, 
filòsof i metge jueu cordovès. També en 
l’espai de la judería, trobarem el Zoco de 
los Artesanos, on s’hi ubiquen diferents 
botigues i tallers que promouen l’artesania 
cordovesa, en un entorn de cases solanes, 
racons i patis que recorden la vida del barri 
jueu.  
Encara al barri antic trobarem nombroses 
callejas, carrers estrets com la Calleja de 
las Flores, que ens ofereixen nombroses 
perspectives sobre la catedral-mesquita i 
que plenes de flors posen, juntament amb 
els patis,  la nota de color a la blancor de les 
cases de la ciutat.

Finalment, l’entorn del riu Guadalquivir 
ens descobreix la Torre de la Calahorra 
(UNESCO), una edificació d’origen islàmic 
que juntament amb la Puerta del Puente, 
aixecada l’any 1572, foren concebudes com 
a entrada i protecció del Puente Romano 
(UNESCO) o Puente Viejo, un pont del segle 
I a.C. aixecat amb pedra calcària i que 
dibuixa setze arcs (17 en origen) sobre el 
curs del riu.
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En aquest punt també hi trobarem un dels 
Triunfos de San Rafael que podem trobar 
en diferents llocs de la ciutat. Es tracta de 
diversos monuments dedicats a l’arcàngel 
sant Rafael i que són testimoni de la devoció 
popular dels habitants de la ciutat, que 
s’encomanaven al sant custodi en temps 
d’epidèmies i penúries.
Dinar en grup.
La climatologia seca i calorosa de la ciutat 
va provocar de des de temps antics 
s’adoptés un tipus de casa popular que 
tenia com a espai central el pati, on s’hi afegí 
vegetació per donar la sensació de frescor. 
Aprofitarem les primeres hores de la tarda 
per visitar alguns d’aquests patis, que 
celebren cada any al mes de maig, el seu 
moment de major esplendor en la Fiesta 
de los Patios de Córdoba i que des de l’any 
2012 gaudeixen del reconeixement de la 
UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat.
Sopar lliure i allotjament.

DIJOUS, 30 DE DESEMBRE

Detall Medina Azahara

Còrdova es convertia doncs, en una capital 
amb dues seus, la madina pròpiament 
dita i Medina Azahara, on residia l’aparell 
burocràtic i cortesà de l’imperi.
La ciutat s’estructurà en tres terrasses, 
envoltada d’una muralla. L’alcàsser reial es 
trobava ubicat a la superior, mentre que les 
terrasses mitjana i baixa, foren ocupades 
per habitatges i la mesquita, edificada 
extramurs
Abderrahman III no va escatimar esforços 
ni materials per a aconseguir que Medina 
Azahara es convertís en la insígnia del 
poderós regne que governava. Rics marbres  
porpres i vermells, or i pedres precioses a 
mans dels millors picapedrers i artesans. 
Però tot aquest esforç per crear una ciutat 
ideal va durar poc més de setanta anys, i 
les successives guerres que tingueren lloc 
a principis del segle XI van transformar la 
ciutat en ruïnes.
Acabada la visita ens traslladarem a Granada, 
fent una aturada per dinar a Antequera. 

Ja a Granada, dedicarem la tarda a visitar el 
Monasterio de San Jerónimo, el primer 
monestir aixecat a la ciutat després de la 
seva conquesta el 1492, encarregat pels Reis 
Catòlics a l’arquitecte Diego de Siloé, a qui 
devem la major part de l’obra. Destaquen 
els seus dos claustres renaixentistes. A 
l’interior de l’església destaca el gran retaule 
manierista, on hi intervingué Pablo de Rojas 
i on s’iniciarà l’escola d’escultura andalusa.

 

Després d’esmorzar ens traslladarem a 
Medina Azahara (UNESCO), ciutat palatina 
construïda per Abderrahman III  al primer 
terç del segle X com a representació del 
seu poder, després d’haver convertit l’al-
Andalus en el Califat de Còrdova, en un 
domini independent de Bagdad, i que  
hauria d’esdevenir la seu de la nova cort 
omeia.



També visitarem El Hammam al-Yawza o Baño del Nogal, que des del segle XIX és conegut 
amb el diminutiu Bañuelo ja que són els més petits dels banys reials de l’Alhambra. El 
Bañuelo és un dels banys àrabs públics millor conservats de la península i la seva 
construcció respon al ritual d’higiene física però també espiritual de la cultura àrab. 
Sopar lliure i allotjament.

DIVENDRES, 31 DE DESEMBRE
Començarem la jornada tot visitant 
l’Alhambra. Construïda entre els segles 
XIII i XIV, aquest castell, fortalesa, palau 
reial i ciutat, jardins i lloc d’estiueig, fou 
la joia del regne nassarita. Prenent com 
a punt de partida una senzilla fortalesa 
del segle IX, amb l’arribada de la dinastia 
nassarita a Granada, s’inicia la construcció 
de noves dependències, palaus i jardins 
que conformaran el conjunt de l’Alhambra. 
També visitarem el Generalife, la vila amb 
jardins que habitaven els reis musulmans 
de Granada, declarats juntament amb 
l’Alhambra, Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO l’any 1984.
Dinar lliure.

Ja a la tarda, serà el moment de descobrir 
alguns testimonis de la Granada “catòlica” 
començant la visita per la Catedral, un 
encàrrec d’Isabel la Catòlica acabada la 
conquesta de Granada.

Aquesta joia renaixentista, construïda sobre 
la mesquita major de la ciutat, fou iniciada 
per l’arquitecte Enrique Egas, i continuada 
per Diego de Siloè, que format a Itàlia, 
continuà les obres sota l’estil renaixentista.  
A l’interior de la mateixa catedral, a la 
Capella Reial, hi ha les tombes dels Reis 
Catòlics, erigides pel seu net, l’emperador 
Carles V, complint així amb la voluntat dels 
qui foren els seus avis, d’estil gòtic isabelí.

També fou Carles V qui encarregà el Palacio 
de la Real Cancillería l’any 1531. Situat a 
la Plaza Nueva, la seva construcció s’allargà 
fins al 1587 amb una façana manierista 
que el converteix en l’edifici millor mostra 
d’aquest estil de la ciutat.
Entre la catedral i la Plaza Nueva hi trobem 
l’Alcaiceria, un conjunt de carrers estrets i 
serpentejants, característics de la Granada 
musulmana, on s’hi ubicaven cases, el 
mercat i la manufactura de la seda, avui 
substituïdes per nombrosos comerços 
d’artesania.
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Granada
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Finalment també visitarem el Palacio Dar- 
Al-Horra, que es traduiria com “casa de 
la honesta” i que fou la residència oficial 
d’Aixa la-Horra, dona de Muley Hacén 
i mare de l’últim emir granadí, Boabdil. 
Es tracta d’un palau organitzat a l’entorn 
d’un pati rectangular, malauradament 
amb una planta principal molt modificada 
des que l’any 1507 va ser convertit en 
convent franciscà per la reina Isabel. No 
obstant, les dependències de la primera 
planta conserven l’ambient de les cases 
musulmanes i ofereixen fantàstiques vistes 
sobre el barri de la Axarea.

DISSABTE, 1 DE GENER
Matí lliure.
Al migdia farem el dinar d’Any Nou en grup, per celebrar un dia tan especial i acomiadar-
nos d’aquesta escapada a dues de les capitals més riques en patrimoni andalusí. 
A l’hora convinguda, trasllat fins l’aeroport de Granada de les persones que tornin en AVIÓ.
Sortida 20.25h – Arribada 21.50h 
Les persones que vulguin fer la tornada en AVE, tenen l’opció de tornar el mateix dia 1 a 
les 8’15 h. , arribant a Barcelona a les 14’25 h.
O be, tornar el dia 2, amb el mateix horari, amb suplement d’una nit d’hotel.
En ambdós casos comptaran amb el trasllat en taxi fins l’estació.

Al vespre, ens traslladarem al Restaurant Los Jardines de Zoraya per gaudir 
d’un esplèndid sopar de Cap d’Any acompanyat d’un espectacle flamenc 
autèntic, amb artistes de nivell, que ens faran passar un final d’any inoblidable 
envoltats de la més pura essència andalusa.
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TRANSPORT

ANADA AVE
28 desembre: Barcelona - Còrdova 
Sortida: 15.50 hrs Arribada: 20.25 hrs

TORNADA AVIÓ 
1 Gener: Granada - Barcelona
Sortida: 20.25 hrs Arribada: 21.50 hrs

TORNADA AVE 
1 Gener: Granada - Barcelona
Sortida: 08.15 hrs Arribada: 14.25 hrs

FITXA TÈCNICA HOTEL:

Hotel Eurostars Patios de Córdoba:
https://www.eurostarshotels.co.uk/
eurostars-patios-de-cordoba.html

Elegant establiment situat al centre de la ciutat, que 

combina l’estil clàssic amb l’avantguarda, amb un 

toc d’esperit andalús. Al seu interior es conserven 

restes arqueològiques, com tombes romanes, un 

pou, fonts hidràuliques, una muralla almohade i fins 

i tot una cisterna califal.

 L’hotel té aquest nom, perquè en el seu interior 

amaga cinc bells patis andalusos de gran bellesa que 

fan honor a la festivitat dels Patios de Córdoba, que 

se celebra cada any al maig i que des del 2012 forma 

part del Patrimoni Cultural Immaterial.

Hotel Vincci Albayzin – Granada
https://www.vinccialbayzin.com/

L’Hotel Vincci Albayzín està en ple centre de la 

ciutat de Granada, en un edifici de típica estructura 

andalusa tradicional, amb espais únics i una 

decoració d’inspiració àrab.

Destaca un impressionant pati interior que serveix 

de font de llum natural a les diferents estances.
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NOTES
• L’horari definitiu d’AVE està pendent de 

confirmació per part de Renfe. 
• El programa queda supeditat a canvis 

segons restriccions que puguin sorgir 
en cada comunitat, degudes a la 
situació sanitària.

• En algunes visites, a causa de les 
restriccions, és possible que el grup 
s’hagués de dividir en dos. 

• És aconsellable que les persones 
s’asseguin sempre amb el mateix grup a 
l’hora dels àpats.

INSCRIPCIONS I RESERVES
Les reserves no es consideraran 
confirmades fins que es formalitzi el 
pagament del dipòsit. 

En el cas de viatges amb rutes d’autocar, 
els inscrits tindran preferència d’escollir 
seient per ordre d’inscripció.

EL VIATGE INCLOU
- AVE Barcelona – Còrdova
- Avió Granada – Barcelona – amb opció de 
tornada també en AVE    (consultar apartat 
preu))
- Hotels de 4* a Còrdova i Granada
- Esmorzars als hotels.
- Mitja pensió segons especificació en el 
programa.
- Assessorament cultural, explicacions 
i xerrades durant el viatge a càrrec del 
professor Àngel Morillas.
- Guia local en les visites que ho 
requereixin.
- Entrades als monuments i visites 
especificades al programa.
- Assegurança de viatge i cancel·lació, 
especial Covid.
- Tot l’especificat al programa.
- Transmissors amb auriculars per escoltar 
les explicacions amb bona qualitat.
- Taxes d’aeroport.
- City Tax.

* Material de protecció COVID-19:
- Pack de mascaretes 
- Ampolleta de butxaca de gel 
hidroalcohòlic.
- Dispensador de gel hidroalcohòlic a 
l’autocar.

EL VIATGE NO INCLOU
- Extres en els hotels tal com minibar, 
bugaderia, telèfon, …
- Begudes en els àpats.
- Àpats no especificats o que coincideixin en 
l’horari de vol o d’aeroport.
- Tot allò no especificat en el programa.

Preu per persona en habitació
doble: 1650€
Suplement individual: 295€
Suplement tornada dia 02 de gener 
amb 1 nit hotel + AVE Granada - 
Barcelona + trasllat a l’estació: 185€ 
(Sortida de Granada a les 08.15h, 
arribada a Barcelona a les 14.25h.)

Grup mínim necessari: 20 persones.
Grup màxim: 25 persones.
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PAGAMENTS
Al compte
ES63 0182 4619 61 0200392538 
D.OPERATRAVELLER.
 
1. Consultar disponibilitat de plaça:    
culturals@doperatraveller.net
(Degut a la pandèmia els grups són més 
reduïts i disposem de menys places)

 2. Dipòsit de 800 € (en habitació doble)  / 
900 € (en habitació individual)
 Abans del 15 d’octubre de 2021 
  Resta de 850 € (en habitació doble)  / 
1045 € (en habitació individual)
Abans del 28 de novembre de 2021

IMPORTANT
· Indicar Nom complet de la / les 
persones inscrites. 
· DNI (enviar escanejat o foto per mail) 
· Mòbil de contacte

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ
A partir del pagament de la reserva, el 
100% del bitllet d’avió, més els següents 
percentatges sobre l’import total.
De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5%
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15%
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25%
Després = 100%
NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència 
retornarà al consumidor les quantitats que 
hagués d’abonar, deduides les despeses de 
gestió i, si s’escau, les despeses d’anul·lació 
justificades i les penalitzacions.

ASSEGURANÇA DE VIATGE
- Tots els assistents tenen inclosa en el 
preu l’assegurança AON VIP 2021 d’AXA 
amb cancel·lació de viatge per una causa 
mèdica (no preexistents) o emergència 
familiar justificada abans del viatge (inclòs 
malaltia COVID). 
- Ens poden sol·licitar la pòlissa per 
conèixer les cobertures amb detall. 

MESURES COVID I PROTOCOLS DE SALUT
L’ORGANITZACIÓ GARANTEIX LES SEGÜENTS MESURES:

- Grups que no superin les 25 persones.
- Autocars amb places suficients per poder 
garantir un seient lliure al costat de les 
persones que viatgen soles.
- Dispensador de gel hidroalcohòlic en tots 
els desplaçaments.
- Pack de mascaretes (FPP2) i ampolleta de 
gel hidroalcohòlic per cada assistent.
- Selecció d’hotels que apliquen protocols 
Covid de desinfecció i higiene en totes les 
instal·lacions.
- Distribució en grups petits per les visites 
si els espais ho requereixen.
- Assegurança que contempla els 
casos positius de Covid (veure l’apartat 
d’Assegurança).

REQUISITS PER VIATJAR AMB ELS 
GRUPS DE TE DE TERTÚLIA / D.OPERA.
TRAVELLER
- Portar el Certificat COVID Digital o COVID 
de la UE com acreditació de tenir la pauta 
completa de vacunació vigent.
*En el cas de no portar-ho, l’organització 
no es fa responsable de quarantenes 
o repatriacions que puguin imposar les 
autoritats de cada país.
- DNI o Passaport vigent.
- Assumir la responsabilitat personal de 
portar la mascareta (recomanada FPP2) 
en els espais tancats i durant tots els 
desplaçaments i visites.
- Mantenir-se en contacte només amb 
les persones del grup del viatge (grup 
bombolla), intentant guardar les distàncies 
de seguretat sempre que sigui possible.
- Ser molt acurat amb les normes d’higiene, 
rentat de mans, gel hidroalcohòlic, etc.
- Estar atent a qualsevol símptoma que es 
pugui presentar durant el viatge i comunicar-
ho als responsables del grup.



TE
 D

E 
TE

RT
Ú

LI
A

D
.O

PE
RA

 T
RA

VE
LL

ER

10

ORGANITZACIÓ CULTURAL
Te de Tertúlia 
 www.tedetertulia.com 
info@tedetertulia.com
 tel. 93 757 81 01
mòb. 600470077

ORGANITZACIÓ TÈCNICA
D.Opera.Traveller
www.doperatraveller.net
culturals@doperatraveller.net
Rambla Catalunya, 125, 3r.-2a. 
08008-Barcelona
Núria García – mòb. 617385799

EXTRET DE LA WEB OFICIAL DE LA UNIÓ 
EUROPEA
El Reglament sobre el certificat COVID 
digital de la UE va entrar en vigor l’1 de 
juliol de 2021. Els ciutadans i residents de 
la UE podran ara expedir i verificar els seus 
certificats COVID digitals en tota la Unió.
 La versió digital pot emmagatzemar-se en 
un dispositiu mòbil. Els ciutadans també 
poden sol·licitar una versió en paper. Tots 
dos tindran un codi QR que contindrà 
informació essencial, així com una signatura 
digital per assegurar-se que el certificat és 
autèntic.
 El Certificat COVID Digital de la UE serà 
acceptat en tots els Estats membres 
de la UE. Contribuirà a garantir que les 
restriccions actualment en vigor puguin 
suprimir de manera coordinada.
Al viatjar, el titular del Certificat COVID 
Digital COVID de la UE ha, en principi, 
quedar exempt de les restriccions a 
la lliure circulació: els Estats membres 
hauran d’abstenir d’imposar restriccions 
addicionals de viatge a les persones titulars 
d’un certificat COVID Digital de la UE, llevat 
que aquestes restriccions siguin necessàries 
i proporcionades per salvaguardar la salut 
pública.

NORMATIVA I MESURES COVID PER 
VIATJAR DINS LA UE
EXTRET DEL CANAL SALUT GENCAT
Des del passat 1 de juliol, es va aprovar 
al Parlament Europeu una normativa 
unificada per viatjar entre els estats de la 
Unió Europea (UE) obtenint el Certificat 
Covid Europeu.
El certificat COVID digital de la UE 
és un document que acredita la situació 
d’una persona respecte a la COVID-19 i 
que facilita la mobilitat entre els estats 
membres de la Unió Europea.
El Certificat digital el podeu descarregar a: 
La Meva Salut (dins les seccions Informes 
i resultats i de Vacunes i certificat COVID 
digital UE)
- De forma presencial, es pot obtenir als 
centres d’atenció primària. També el podeu 
sol·licitar en el centre de vacunació quan 
acudiu a vacunar-vos.


