PARC NATURAL SERRA D’ARACENA i PICOS D’AROCHE
Del 7 a l’11 de NOVEMBRE

SENDERISME, CULTURA I GASTRONOMIA
PRESENTACIÓ:
Colors de tardor que inunden i il·luminen una serra única, diferent i diversa, enclavada al sud-oest
peninsular, al nord de la província de Huelva, i propera a les províncies de Sevilla, Badajoz i part
de la frontera amb Portugal.
Petits pobles tenyits de blanc que esquitxen un entorn natural on l’acció dels seus habitants
sempre ha estat present, un Parc Natural Serra d’Aracena i Picos d’Aroche, on muntanyes,
paisatge, animals, pobles, llogarets i veïns viuen en harmonia des de fa segles.
Un bosc habitat, on darrere l’última casa del carrer es troba el camí històric que discorre per
tancats i finques de castanyers, alzines i sureres, per planes de terra fèrtil, on hortes i arbres
fruiters es nodreixen de l’aigua corrent dels rierols i deus que recorren la terra serrana per tots els
seus racons.
Un dels espais geogràfics on plou més d’Espanya, unes muntanyes velles on l’erosió durant
milions d’anys va permetre la sembra d’arbres que poblen els camps i tenyeixen de colors la
comarca a la tardor i, sobretot, a la primavera. Un paisatge més propi de latituds septentrionals
que del sud peninsular, “el Nord del Sud”, un tresor amagat, que sempre sorprèn el visitant. Una
cultura pròpia, on la vida camperola, els valors i les tradicions rurals encara perviuen. El bressol
del porc ibèric de gla, Jabugo com a capçalera d’una comarca de Cinco Jotas, la devesa com a
desguàs de les millors potes del món.
Castells, esglésies i ermites, cases tradicionals d’arquitectura popular serrana, emblanquinades
fins als peus, amb portes i finestres fetes amb la fusta dels mateixos castanyers que verdegen ja
al maig; carrers empedrats, fonts, rentadors i abeuradors a carrers recaragolats d’arrel medieval.
La seva gent, sempre hospitalària amb el visitant, desitjosa de mostrar-los el paradís on viuen, on
els nous temps varen arribar, però on les arrels heretades se segueixen valorant i conservant.
I una gastronomia exquisida, tradicional, de la terra, capitanejada per les carns del porc ibèric,
però on no falten els bolets serrans i altres menjars vegetals, preparats a foc lent, al ritme que
demana un bon paladar.
L’arribada a la Serra de Huelva sempre sorprèn, el comiat deixa sempre una pàtina dolça i un
desig de tornar, l’aire d’aquesta terra deixa empremta en el més profund de l’ésser.
ITINERARI:
DILLUNS 14 de NOVEMBRE. PALMA/SEVILLA/CORTEGANA
04:45 Presentació a l’aeroport de Palma. Taulells de facturació
06:45 Sortida vol VY3940 de Palma a Sevilla.
08:20 Arribada a l’aeroport de Sevilla. Trasllat amb bus + guia a l’hotel ** a la zona de Cortegana.
L’hotel NO té cobertura per a mòbil a les habitacions, només, i no sempre, a la zona del
menjador. Distribució de les habitacions i dinar.
16:00 Sender d’anada i tornada, des de l’hotel, per conèixer els molins fariners d’aigua de la
zona i el rec dels molins. Recorregut d’uns 6/7 km. Dificultat mitjana. Dos grups amb dos
guies.
19:30 Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.
DIMARTS 15 de NOVEMBRE. ALMONASTER LA REAL i EL RISCO LEVANTE
08:00 Esmorzar a l’hotel i trasllat a Santa Ana la Real.
09:00 Sender “El Bosque de las Letras y el Risco Levante”. Dos grups i dos recorreguts:
1. Sender circular 10 km, desnivell ±372 m, dificultat mitjana
2. Sender circular 6,5 km, desnivell ±211 m, dificultat mitjana-baixa. Trams d’anada i
tornada al primer i últim km
14:00 Tornada a l’hotel per dinar.
16:00 Sortida amb bus cap a Cortegana per visitar el castell i després Almonaster la Real. Visita
imprescindible a la comarca sobre el passat medieval. Visita al castell més ben conservat

de la Banda Gallega i la mesquita.
20:00 Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.
DIMECRES 16 de NOVEMBRE. CORTEGANA i AROCHE
08:00 Esmorzar a l’hotel.
09:00 Trasllat a Cortegana. Sender “Raíces Serranas” pel paratge de Los Andrinos. Dos grups i
dos recorreguts.
1. Sender circular 11,5 km, desnivell ±340 m, dificultat mitjana
2. Sender circular 7 km, desnivell ±224 m, dificultat mitjana-baixa
La primera meitat del recorregut és comú a tots dos grups, fins a la visita a finca privada.
14:30 Tornada a l’hotel per dinar.
16:00 Sortida cap a Aroche. Poble mil·lenari. Visites a la ciutat romana d’Arucci Turobriga, castell
islàmic, plaça de toros, església parroquial, destacant el Museo del Rosario.
21:00 Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.
DIJOUS 17 de NOVEMBRE
FUENTEHERIDOS, PENYA D’ARIAS MONTANO, LINARES DE LA SIERRA
08:00 Esmorzar a l’hotel i trasllat a Fuenteheridos. Sender “Entre Castaños”.
Dos grups i dos recorreguts (la primera meitat del recorregut és comú a tots dos grups).
1. Sender Circular 12 km, ±426 m, dificultat mitjana. Algunes baixades i pujades
pronunciades.
2. Sender lineal 7,5 km, +296 -276, Fuenteheridos-Castaño del Robledo
14:00 Tornada a l’hotel per dinar.
16:00 Visita a la Penya d’Arias Montano i Linares de la Sierra. Dos enclavaments destacats de la
comarca. Història, bellesa paisatgística i arquitectura popular a, possiblement, el poble
més bonic de la Serra.
20:45 Arribada a l’hotel. Sopar i allotjament.
DIVENDRES 18 de NOVEMBRE ARACENA/PALMA
08:00 Esmorzar a l’hotel. A les 09:30 sortida amb l’equipatge a l’autocar cap a Aracena.
- Visita Gruta de Las Maravillas en grups de màxim 30 persones a causa de la capacitat.
- Visita Museo del Jamón, acompanyament d’un guia i temps lliure.
- Visita guiada centre d’Aracena i exteriors.
14:00 Tornada a l’hotel per dinar.
17:30 Sortida cap a l’Aeroport de Sevilla amb el guia.
21:30 Sortida del vol VY3943 destí Palma.
23:00 Arribada a l’aeroport de Palma.
GRUPS DE SENDERISME: Es formaran 2 grups amb 2 nivells i amb un guia a cadascun.
Grup 1: Nivell mitjà amb rutes de 10/12 km amb una mica més de desnivell
Grup 2: Nivell mitjà baix amb rutes al voltant de 7 km sense gaire desnivell
Per a les visites culturals, segons el nombre de participants, es disposarà d’1 o 2 guies.

MATERIAL:
Roba i calçat adequat per a senders pedregosos i de vegades relliscosos, motxilla, 1,5 litres
d’aigua, alguna cosa per menjar, l’hotel donarà una peça de fruita cada dia, impermeable i roba
d’abric.
Preu per persona
Suplement individual les 4 nits

550 euros
120 euros

S'ha de fer un primer pagament (no retornable) de 150€ abans del 30 de Septembre.
La resta s'haurà d'abonar abans del 25 d'Octubre.
Inscripcions a Secretaria: grupexcursionistamca@gmail.com

El preu inclou:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Avió Palma/Sevilla/Palma (tarifa resident)
Assistència a aeroports de Palma i Sevilla
Guia/guies acompanyants durant les rutes de senderisme i durant les visites culturals
4 pensions completes + 1 dinar en un hotel rural de 2** a la zona de Cortegana
Aigua i vi inclosos a les menjades
1 peça de fruita per a cada sortida de senderisme
Autocar per a tots els desplaçaments
Entrades als llocs que es detallen a l’itinerari
Assegurança de viatge

PLACES LIMITADES

