
CICLE DE VISITES TÈCNIQUES: INTERVENCIONS EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

VISITA AL PATRIMONI DE JARDINS HISTÒRICS D’ARANJUEZ, MADRID I SEGOVIA

CCAANNVVII  DD’’EESSTTRRAATTÈÈGGIIAA  HHOOTTEELL  AA  MMAADDRRIIDD--NNOOVVAA  CCOONNVVOOCCAATTÒÒRRIIAA

Ens plau convocar-te a la propera activitat de l’AADIPA  que tindrà lloc del dissabte 22 al dilluns 24 de
maig de 2010, organitzada per les agrupades de l’AADIPA Anna Eixarch i Raquel Calvo.

Aquesta visita vol ser la primera d'unes quantes que es duran a terme per complementar el tema que es

tractarà al proper XXXIIIè Curset de l’AADIPA, dedicat al Patrimoni de Jardins Històrics i les

intervencions que s’hi han realitzat.

Us proposem la visita en aquestes dates de primavera per poder gaudir plenament de les plantacions

vegetals, és la millor època de l’any. Esperem engrescar a molts de vosaltres i veure’ns allà!

Com que la majoria dels inscrits al viatge, i segons els seus comentaris, han trobat allotjament a
Madrid,  finalment hem decidit de recomanar-vos que busqueu habitació a Madrid, enlloc de a Aranjuez.

També s’ha canviat el sistema de desplaçaments: es podrà fer en cotxe particular o bé en transport

col.lectiu (minivan).

DISSABTE 22 DE MAIG
7:00 Sortida AVE Estació de Sants de Barcelona a les 7:00h.

(ATENCIÓ:s’ha d’estar a l’estació mitja hora abans)
Arribada a Estación de Atocha de Madrid a les 9:52h.
                 Tarifa AVE normal ANADA Barcelona-Madrid: 113,90€ (via web)
                 Tarifa AVE estrella TORNADA Madrid-Barcelona 80,70€ (via web)
Matí lliure per fer el check-in i portar bosses a l’hotel-alberg.
Dinar lliure.

14:00  Punt de trobada a Madrid per anar cap a Aranjuez: Estación de Atocha
14:00 a 15:00 Anada amb cotxes/minivan a Aranjuez. Trajecte de 1 hora aprox.
15:00 a 17:00 Aranjuez.

 Punt de trobada: Porta d’accés al Palacio Real de Aranjuez.
Visita amb cotxe al Paisatge Cultural declarat Patrimoni de la Humanitat.
Acompanyats per Ana Luengo, doctora arquitecta paisatgista i directora del Curs
d’especialització en Rehabilitació de Jardins i Parcs històrics de la UPM, que ens farà
l’explicació in situ.

17:00 a 19:00 Aranjuez.
Visita als Jardins de Palacio Real de Aranjuez: “Jardín del Rey”, “Jardín de la Isla”,
“Jardín del Parterre” i “Jardín del Príncipe”, acompanyats per Ana Luengo.

19:00 a 20:00 Tornada amb cotxes/minivan a Madrid. Trajecte de 1 hora aprox.



DIUMENGE 23 DE MAIG
9:30  Punt de trobada a Madrid: (parada de metro: El Capricho, línia 5).
9:30 a 11:15 Madrid.

Visita al Jardí El Capricho de la Alameda de Osuna. Acompanyats per Alicia Heres,
arquitecta paisatgista i membre de la Asociación de Amigos de los Jardines de
España

11:15 a 11:45 Ens traslladem tots junts en metro fins a la parada Atocha, línia 1.
11:45 a 13:30 Madrid.

Visita al Real Jardín Botánico. Acompanyats per Alicia Heres.
13:30 a 15:00 Dinar-tapeo lliure per la mateixa zona a Madrid (Zona de Huertas).
15:00 a 16:30 Madrid.

 Punt de trobada: Entrada principal del Parque del Retiro (Està molt a prop del Real
Jardín Botánico, la visita anterior)
Visita al Parque del Retiro. Acompanyats per Alicia Heres.

16:30 endavant Tarda lliure. Possibles visites recomanades:
- Jardins del Museo Sorolla. Horari:
- Fundación Lázaro-Galiano. Horari:

DILLUNS 24 DE MAIG
abans de 9:00 Check-out de l’hotel-alberg (endur-se’n les bosses).
9:00  Punt de trobada a Madrid per anar cap a Segovia: Estación de Atocha
9:00 a 10:30 Anada amb cotxes/minivan a La Granja de San Ildefonso (Segovia). Trajecte de 1,5

hores aprox.
10:30 a 13:30 La Granja

 Punt de trobada: Porta d’accés al Palacio de La Granja.
Primera explicació de les darreres intervencions realitzades als Jardines i Visita als
Jardines de La Granja de San Ildefonso. Acompanyats per Ángel Muñoz, enginyer
agrònom, Coordinador del Servicio de Jardines, Parques y Montes de Patrimonio
Nacional.

13:30 a 14:00 Ens traslladem amb cotxes/minivan a Segovia.
14:00 a 15:30 Dinar lliure a Segovia.
15:30 a 16:30 Visita jardins privats El Romeral de San Marcos de Segovia, prop de l’Alcázar, del

paisatgista Leandro Silva. Acompanyats per Alicia Heres.
16:30 a 18:00 Tornada amb cotxes/minivan a Madrid-Estació d’Atocha, per poder agafar el tren AVE

de tornada.
Opció 1: sortida a les 19:00h
Opció 2: sortida a les 20:00h

Mapa de les visites
 



Per facilitar la vostra gestió, us oferim la següent informació:

Transport públic fins a Madrid :
TARIFES AVE

Horaris dissabte 22 7:00h Barcelona(Sants) -  9:52h Madrid(Atocha)
8:00h Barcelona(Sants) -  11:18h Madrid(Atocha)

Tarifa normal internet: 113,90€/persona i trajecte

Horaris dilluns 24 19.00h Madrid(Atocha) -  21:43h Barcelona(Sants)
20:00h Madrid(Atocha) -  22:57h Barcelona(Sants)

Tarifa normal internet: 134,50€/persona i trajecte

Descomptes.-
tarifa web: amb 60% descompte(adquirir amb més de 15 dies d'antelació)
tarifa estrella: amb 40% descompte (adquirir amb més de 7 dies d'antelació)
A la web hem entès que si es compra anar+tornar fan un 20% de descompte.

TARIFES TREN ESTRELLA
butaca 55,00€/persona i trajecte
litera 55,30€/persona i trajecte

TARIFES TRENHOTEL (de nit)
llit doble 109€, sense esmorzar ni sopar

AVIONS a Barajas
http://www.vueling.es
http://www.aireuropa.es
http://www.spanair.es

METRO Madrid:  Bitllet senzill   1,00€    /    Bono 10 viatges 9,00€

Transport :
En general, els desplaçaments s’han previst en cotxes particulars o llogant un vehicle de 5 o 7 persones, segons
interessats.

- La visita de dissabte 22 es farà de la següent manera: 1a part en cotxes, i segona part a peu.
- La visita de diumenge 23 a Madrid es podrà fer amb tren i metro. Les despeses dels bitllets correran a
càrrec de cadascú (veure apartat de transport públic).
- Per a la visita de dilluns 24 es llogarà una minivan, que haurem de conduir nosaltres mateixos des de
Madrid fins a Segovia (en funció del nombre d’inscrits es farà amb autocar, o llogarem minivans o cotxes)

Si algú vol anar-hi en cotxe i vol compartir-lo o es vol afegir a un grup que ja compti amb cotxe, ho pot comunicar a
l’organització, per tal de facilitar de posar-vos en contacte.

Fins que no tanquem la llista d’inscrits no podrem donar una xifra exacta del cost del transport col.lectiu, però sí que
podem donar un cost orientatiu.



Allotjament :

US RECOMANEM QUE FEU LA RESERVA DE L’ALLOTJAMENT  A MADRID

Proposta hotels: Els imports indicats són IVA inclòs.

Per tal de formalitzar la vostra reserva cal que us adreceu directament a l’allotjament que preferiu

- ALBERGUE JUVENIL SAN FERMÍN – Madrid – albergue@san-fermin.org
Avda de los Fueros 36. Madrid
TEL: 91.792.08.97 (metro L3 “San Fermín”)
Habitació doble (amb esmorzar) – 35€/habitació i nit
Hi ha disponibilitat amb data 18-04-2010 (amb carnet d’alberguista).

- HOTEL REGINA – Madrid
c/ Alcalá 19. Madrid
TEL: 91.521.47.25
Habitació doble (sense esmorzar) – 120€/habitació i nit.
Consultar al mateix hotel la disponibilitat.

- Per altres possibilitat d’allotjament , podeu consultar:
www.booking.com
www.atrapalo.com
www.rumbo.es
www.otel.com
www.aranjuez.com/Ocio/Hoteles/hotl_empr.htm



CICLE DE VISITES TÈCNIQUES:
INTERVENCIONS EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
 

VISITA JARDINS HISTÒRICS ARANJUEZ-MADRID-SEGOVIA 22/24-05-2010
 
 
El preu de les jornades és de 60 € pels membres d’AADIPA i 70 € pels altres .
Inclou:
 Entrada al Jardín Botánico

 Organització, visites guiades i documentació

No inclou:
-     dinars dels tres dies
-     viatge a Madrid
- Transport-lloguer de minivan dels 22 i 24

Per als que no vagin en cotxes particulars:
- tren Aranjuez-Madrid (anar i tornar) de diumenge 23 (veure apartat de transports)

Per participar cal que formalitzeu la inscripció abans del divendres 14-05-2010.
 
Per fer la inscripció ho podeu fer entrant a la pàgina web de l'aadipa o podeu enviar aquest
formulari al FAX de la Secretaria d’Agrupacions del COAC ( 93 412 39 64) o un e-mail a
aadipa@coac.net indicant en l’assumpte “Visita Jardins Madrid 22-05-2010”

També podeu fer la inscripció directament a la web.

I N S C R I P C I Ó

NOM, COGNOMS I MAIL DE TOTS ELS INCRITS   AADIPA  ALTRES   COTXE  MINIVAN

--------------------------------------------------------------------------------                  
--------------------------------------------------------------------------------          

--------------------------------------------------------------------------------          

P A G A M E N T

En efectiu el primer dia de la visita.   
 
Telèfons organització: 649.71.91.75 (Raquel) 619.52.18.49 (Anna)


