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JAÉN, ÚBEDA I BAEZA, Patrimoni UNESCO 

Acompanyats per l’historiador i coordinador del Patrimoni de la UNESCO,  

Àngel Morillas 

DEL 24 AL 28 D’OCTUBRE DE 2022 

La zona Andalusa de Jaén, Úbeda i Baeza guarda uns tresors arquitectònics i artístics de primer 
ordre, que els han valgut una quantitat important de nominacions i inclusions en la llista de 
Patrimoni Mundial de la UNESCO. L’herència de diferents èpoques: íberes, romanes, musulmanes… 
han estat llavor per al desplegament d’un renaixement i barroc que, de la mà de l’arquitecte Andrés 
de Vandelvira, fa brillar els seus carrers. 
 
DILLUNS, 24 D’OCTUBRE – BARCELONA – CÒRDOVA - BAEZA 

Sortida de Barcelona en AVE a les 8’30 h. direcció Còrdova. Un cop arribats, el nostre 
autocar ens esperarà per fer el trajecte fins a Baeza, on es troba el nostre allotjament. 
Farem el dinar en grup en algun punt de la nostra ruta. 

 
En arribar a l’hotel, assistirem a la conferència a càrrec del professor Àngel Morillas: 

 

Després de la conferència tindrem temps per sopar (lliure) i allotjar-nos a l’hotel.  

Hotel Puerta de la Luna, 4*, ubicat en un antic palau del s. XVII al centre de Baeza. 
 
 

★ El triomf del Renaixement a Úbeda i Baeza 



 
 
DIMARTS, 25 D’OCTUBRE– BAEZA – JAÉN - BAEZA 

Esmorzar a l’hotel. Avui ens desplaçarem cap a Jaén, on dedicarem el dia sencer a veure els 
monuments i llocs d'interès culturals més importants que ens ofereix la ciutat andalusa.  

Catedral de Jaén. La Santa Iglesia Catedral de la Asunción de la Virgen va ser concebuda el s.XVI per 
substituir l’anterior temple, d’estil gòtic, i és Monument Nacional d’Espanya. La seva construcció es 
va prolongar durant varis segles, tot i que, a diferència d’altres construccions, en aquesta es va 

mantenir intacte la idea 
original, obra d’Andrés 
de Vandelvira. Una de les 
més grans obres del 
renaixement espanyol, la 
seva façana és d’estil 
barroc, a partir d’un 
disseny d’Eufrasio Lopez 
de Rojas, que el va omplir 
de figures de diversos 
sants.  

Allotja  el “Santo Rostro”, 
una relíquia del drap amb 
el que suposadament la 
Verònica va eixugar la faç 
de Crist en el seu camí 

cap al Calvari. Actualment està en llista per ser denominada Patrimoni UNESCO. 

Banys àrabs. Els de Jaén són els més grans que es conserven a Europa, construïts a l’època 
d’Abderrahman II i estan molt ben conservats, amb sales de gran bellesa de l’art almoràvit i 
almohade. 

Palacio del Condestable Iranzo. Aquest és un edifici d’estil mudèjar, el que practicaven els mudèjars 
i moriscos que es van quedar a la península després de la Reconquesta, i es situa en el nucli més 
noble  de  la  ciutat  de  Jaén.   

També tindrem l'oportunitat de gaudir de la Plaza de los 
Rosales, la Plaza de Santa María, on s'ubica el Palau 
Episcopal i l'ajuntament, l'església de San Juan, l'església 
de la Magdalena, on sabrem de la llegenda del Lagarto, 
símbol de la ciutat. 

Dinarem en grup en algun restaurant que ens permeti 
degustar la rica gastronomia de la zona. 

Ja a la tarda, visitarem el Museo Íbero. És el museu que conté la major col·lecció d’art iber del món, 
i un referent internacional. Va obrir fa només 3 anys, i compta amb un modern espai expositiu on 
es troben peces dels jaciments de Cerrillo Blanco, Cástulo, Puente Tablas, i altres objectes 
provinents de museus d’Almeria, Sevilla, Còrdova, Granada i Linares. 

Al vespre tornarem a Baeza per sopar (lliure) i allotjar-nos al nostre hotel. 

 



 

DIMECRES, 26 D’OCTUBRE- BAEZA – ÚBEDA - BAEZA 

Esmorzar a l’hotel. Avui ens desplaçarem fins a Úbeda, per conèixer i contemplar les monumentals 
obres del renaixement que han propiciat la inclusió de la ciutat en la llista de Patrimoni Mundial de 
la UNESCO. Alguns dels llocs destacats que veurem amb els nostres guies, ja sigui fent visita interior 
o exterior, són: 

Sacra capilla del Salvador. Encarregada el 1536, formava part d’un extens programa artístic 
(juntament amb el Palau, una Universitat i un Hospital), per portar a la glòria la figura del secretari 
personal de Carlos V. És l’edifici més representatiu i estimat de la ciutat. 

Sinagoga del Agua. Recentment oberta a les visites del públic, sortí a la llum durant unes reformes 
fetes en una casa del nucli històric. 

Plaça Vázquez de Molina, declarada Patrimoni Mundial, des del 3 de Juliol de 2003. Allotja un espai 
ple d'edificis de gran calat, fruit del genial arquitecte del renaixement a Jaén, Andrés de Vandelvira, 
com ara el Palau Vázquez de Molina, que és la seu de l'ajuntament de la ciutat, i on podrem visitar 
el pati i l'antiga capella. 

Palacio del Deán Fernando Ortega (actual Parador de Turisme)  De gran puresa renaixentista, 
també d’Andrés de Vandelvira, les fines columnes del seu pati són un element destacat. 

Basílica de Santa Maria de los Reales Alcázares.  Té la particularitat d’haver estat construïda sobre  
un lloc sagrat arqueològic de l’edat de Bronze, amb restes neolítiques, iberes, romanes, godes…   i 
sobre les restes de la Mesquita major després de la reconquesta.  

Centro de interpretación del Olivar y el Aceite. Els seus 1200 metres quadrats estan dedicats a la 
divulgació de l’oli de l’oliva verge. Farem la visita amb una petita degustació. 

Hospital de Santiago.  
Novament obra d’Andrés 
de Vandelvira, actualment 
és el centre multiservei de 
congressos i exposicions. El 
flanquegen 4 altes torres, i 
a dins s’hi troba una 
interessant capella, i un 
gran pati central amb 
columnes genoveses de 
marbre blanc portat des de 
Carrara. 

 

 

Palacio Vela de los Cobos. La que va ser residència del capità de cavalleria que lluità contra els 
moriscos a Granada, també està dissenyada per Andrés de Vandelvira. Al s. XVIII es va ampliar amb 
uns jardins d’estil romàntic. 

 

 



 

Iglesia de San Pablo. De mil·lenaris fonaments, i de les esglésies 
més boniques d’Úbeda, va tenir el privilegi d’acollir el Consell 
d’Úbeda, per celebrar els seus ajuntaments a la Capella de San 
Martin. 

També destaquen altres edificis com, el Palacio de los Mancera, la 
Casa del Obispo, la Plaza del Mercado, la Calle Real on s’ubica el 
Palacio de los Condes de Guadiana, la Plaza de San Pedro, on 
destaca l’església del mateix nom, així com el Palacio de la Familia 
Orozco. També podrem admirar la Casa de las Torres y l’església de 
San Lorenzo. 

Dinarem durant el transcurs del nostre recorregut. 

Al vespre tornarem a Baeza per sopar (lliure) i allotjar-nos al nostre 
hotel. 

DIJOUS, 27 D’OCTUBRE – BAEZA – VILLACARRILLO - BAEZA 

Esmorzar a l’hotel. Avui visitarem la ciutat de Baeza, l’altra protagonista d’aquesta ruta de Patrimoni 
UNESCO pel seu conjunt renaixentista. Descobrirem: 

Plaza y fuente de Santa María. Des d’aquesta plaça podrem contemplar la catedral, les cases 
consistorials i el seminari de Sant Felip Neri. És una de les principals icones de la ciutat i, la seva font, 
una de les més belles i originals de tota Andalusia, formant part del Patrimoni UNESCO. 

Catedral de la Natividad de Nuestra Señora de Baeza. D’estil renaixentista gràcies a l’art d’André 
de Vandelvira, fou seu del bisbat de Jaén des del 1227 fins el 1249, i s’erigeix, segons la tradició 
històrica, en el solar de l’antiga mesquita major de la ciutat. La seva torre és reminiscència del seu 
origen alminar. L’interior és espectacular amb el seu impressionant altar barroc i les nombroses 
capelles que voregen la nau principal. 

Fuente de los Leones. A la plaça del Pópulo no només hi trobem la casa homònima, en estil plateresc. 
També ens sorprendrà la presència d’aquesta singular font guardada per quatre figures en forma 
de lleons. 

Palacio de Jabalquinto.- 
Aquest edifici civil és un dels 
símbols patrimonials més 
destacats de la localiltat, i 
actualment està ocupat per 
una seu de la Universitat 
Internacional d’Andalusia. 
Forma part del conjunt 
Patrimoni UNESCO. 

 

 

 

 



 

Iglesia de Santa Cruz. Petita, d’estil tardo-romànic, és força inusual en aquesta zona d’Andalusia, i 
forma part del Conjunt Monumental Patrimoni UNESCO. 

Antigua Universidad Baezana. La primera seu universitaria de la ciutat data del s. XVI. 

Durant la nostra passejada també podrem veure les Antiguas Carnicerías, Audiencia Civil, Arco de 
Villalar y la Puerta de Jaén, així com l’antic Palacio de Justicia i la Casa on va viure Machado. 

Passarem per l’antic Convento de San Francisco y las Ruinas de la Capilla Benavides, i acabarem el 
nostre recorregut passejant pel carrer San Pablo, on es troben l’església de San Pablo i l’antic Casino. 

Dinar en grup. 

A la tarda anirem en autocar fins la ciutat de Villacarrillo, a uns 40 Kms. Pel camí podrem veure els 
camps d’oliveres, paisatge fonamental en la vida d’Andrés de Vandelvira. 

En arribar podrem admirar una de les seves obres principals, La iglesia de la Asunción. Destacable 
perquè marca la concepció de l’espai que després desenvoluparà l’autor en altres temples: 
adaptació d’estructures gòtiques als nous conceptes renaixentistes, columnaris, pilars… Sobta 
també l’origen de l’edificació, ja que era una antiga fortalesa medieval, amb els seu torreons i torre 
principal (ara el campanar). 

Al vespre tornarem a Baeza per sopar (lliure) i allotjar-nos al nostre hotel. 

DIVENDRES, 28 D’OCTUBRE – BAEZA – JAÉN – CÒRDOVA - BARCELONA 

Esmorzar a l’hotel. En aquest darrer dia en terres andaluses, sortirem d’hora per poder fer una 
última parada  cultural  a  Jaén,  i  visitar  el  Castillo  de  Santa Catalina. Aquesta construcció 
defensiva d’acabat cristià-medieval, es situa a la part més alta del turó que en porta el mateix nom, 
a 820m, des d’on es divisa la ciutat sencera, els camps d’oliveres i les muntanyes de la zona. La 
capella és d’estil gòtic, construïda els s. XIII i XIV, i des del 1965, Parador Nacional de Turisme. A 
l’esquerra del castell, en el punt més elevat, veurem una gran creu, símbol perenne de la ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabada la visita, seguirem la nostra ruta per arribar a Còrdova, on dinarem en grup, abans d’agafar 
l’AVE de tornada cap a Barcelona, on finalitzarem el viatge.  

 



 
 
 
 
 
 

El preu inclou: 

 Reunió de presentació i documentació del viatge. 
 AVE anada i tornada – Barcelona – Còrdova - Barcelona  
 Confortable autocar amb aire condicionat durant tota la ruta, des de Còrdova. 
 4 nits d’estada al Hotel Puerta de la Luna 4*, o similar. 
 Esmorzars als hotels. 
 Mitja pensió (dinars amb begudes incloses) 
 Assessorament cultural, explicacions i xerrades durant el viatge a càrrec del professor 

Àngel Morillas. 
 Guies locals a les visites que ho requereixin. 
 Entrades als monuments i museus. 
 City Tax 
 Transmissors amb auriculars per escoltar les explicacions amb bona qualitat. 
 Propines a guies i conductors. 
 Assegurança de viatge i cancel·lació, especial Covid. 
 Pack protecció Covid - mascaretes i gel hidroalcohòlic. 

 

El preu no inclou: 

 Extres en els hotels, tal com minibar, bugaderia, telèfon... 
 Àpats no especificats (sopars)  
 Tot allò no especificat al programa. 

 

Notes: 

 El programa queda supeditat a canvis segons restriccions que puguin sorgir en cada 
comunitat degut a la situació sanitària, en el cas de que la Covid estigui activa en el 
moment del viatge. 

 En algunes visites, degut a les restriccions, és possible que el grup s'hagi de dividir. 
 És aconsellable que les persones s'asseguin sempre amb el mateix grup a l'hora dels àpats. 
 Les reserves no es consideraran confirmades fins que es formalitzi el pagament del dipòsit. 
 Els inscrits tindran preferència d'escollir seient per ordre d'inscripció. 

Pagaments: 

Al compte: ES63 0182 4619 61 0200392538 - D.OPERATRAVELLER 

Consultar disponibilitat: culturals@doperatraveller.net 

 Dipòsit de 520 € per persona en hab. doble / 600 € en hab. individual.  Abans del 29 de 
juliol de 2022. 

 Resta de 780 € per persona en hab. doble / 880 € en hab. individual. Abans del 20 de 
setembre de 2022. 

Important: 

 Indicar nom complet persones inscrites 

 DNI (enviar escanejat o foto per mail) 

 Mòbil de contacte 

Preu per persona en habitació doble:  1300 € 
Suplement habitació individual:                       180  € 
Grup mínim necessari: 20 persones / màxim 30 persones 



 

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

Qualsevol anul·lació d’un participant afecta les reserves i pagaments realitzats per al conjunt 
del grup.  
Per això, a més de regir-se per les condicions generals de la normativa vigent, les cancel·lacions 
tenen les següents despeses d’anul·lació: 

 A partir del pagament de la reserva del viatge, el 100% del preu del bitllet de transport. 
En cap cas es possible retornar l’import dels bitllets emesos i de l’assegurança de 
viatge. 

 Més els següents percentatges sobre l’import total: 

1. Despeses d’anul·lació en cas de cancel·lació per part del client. 

-Entre 90 i 45 dies abans de la sortida del viatge: el càrrec serà del 20% sobre la bestreta    
pagada en concepte de reserva. 
- Entre 44 i 30 dies: el càrrec serà del 50% sobre el preu total del viatge. 
- Entre 29 i 15 dies: el càrrec serà del 75% sobre el preu total del viatge. 
- Entre 14 dies i la sortida: el càrrec serà del 100% del preu total del viatge. 

- No presentació: No presentar-se a l’hora de sortida comporta la pèrdua del 100% de  
l’import, qualsevol que sigui la causa. 

Coneguda la desestimació, l’agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués 
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, si s’escau, les despeses d’anul·lació justificades i 
les penalitzacions. 

Una vegada efectuada una reserva d’un viatge, qualsevol modificació, canvi o cancel·lació té 
unes despeses de gestió que dependran de cada viatge. 

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.  

Es demanarà entrega de documents, oficials o mèdics, sense els quals no es podrà iniciar cap 
reclamació. 

- Ens poden sol·licitar la pòlissa per conèixer les cobertures amb detall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA 

D.Opera.Traveller 
www.doperatraveller.net 

culturals@doperatraveller.net 
Rambla de Catalunya, 125, 3r.-2a. 

08008-Barcelona 

Núria García – mòb. 617385799 

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