
Galicia en flor: 
 les camelies i els pazos gallecs

 del 25 de febrer al 3 de març de 2019 
 7 dies  (6 nits) 

 

L'esplendor barroc a Galícia queda patent en els seus pazos i en els seus jardins. Aquest és un viatge que
explora el fascinant món de la camelia i de l'arquitectura del pazo gallec, visitant els seus exemples més
notables. Des del seu parentiu directe amb la planta del te (camellia sinensis) a les humides muntanyes de
Xina i  Japó fins a la  seva introducció a Europa al  segle XVIII  de la  mà dels navegants  portuguesos i
britànics, la camelia es va aclimatar ràpidament en els jardins de l'aristocràcia rural i amb el pas del temps
va popularitzar-se i  ja la podem trobar en carrers, parcs públics i petits jardins, fins a gairebé convertir-se
en la flor oficial de Galícia. El viatge explora una rica varietat de tipologies de pazos i jardins (cadascun
amb la seva pròpia idiosincràsia i  personalitat) prenent com a centre del viatge la capital, Santiago,  i
completant aquesta visió romàntica i evocadora de l'esplendor natural de Galícia.
  



DILLUNS 25:   BARCELONA- LA CORUÑA

Ens trobarem en l'aeroport de Barcelona  per prendre el vol directe a
l'aeroport de La Corunya.   A la nostra arribada un autobús privat ens
estarà  esperant  per  portar-nos  al  pazo de Mariñán.  El  pazo  està
enclavat en un impressionant paisatge dominat per la ria de Betanzos. El
seu  origen  és  el  d'una  antiga  torre  de  caràcter  militar  que  es  va
transformar al segle XVIII en un palau, moment en el qual se li afegeixen
les  belles  escalinates  i  balaustrades  a  més  de  les  característiques
escultures i  les fonts. El  més destacable són els  parterres d'inspiració
clàssica  que  s'estenen  davant  de  la  façana  posterior,  on  els  boixos
dibuixen escuts i variades formes geomètriques. 

Menjar de benvinguda en un restaurant de la zona.

Havent dinat emprendrem el nostre camí cap a l'hotel de Santiago que
ens allotjarà en els següents dies del viatge. 

Sopar per compte de cada participant.

DIMARTS 26:  OCA, L'ESPLENDOR DEL PAZO GALLEGO.

Després  de  l'esmorzar  visitarem  el  pazo  de  Oca.  És  potser
l'exemple  més  representatiu  de  l'arquitectura  pacega  típicament
gallega.  Un  notabilíssim  conjunt  tant  per  la  seva  riquesa
arquitectònica  com  per  la  seva  varietat  botànica.   L'aigua  es
converteix  en  un  element  excel·lent,  tractat  amb  mestratge,  que
s'embassa en dos grans  estanys  on es  troba una curiosa illeta  en
forma de barca esculpida en pedra amb les figures de dos mariners.
És de destacar el gran passeig de camèlies blanques,  el  laberint al
costat de l'hivernacle o els varis exercicis de topiaria que completen
el conjunt. 

Menjar inclòs al programa

El  pazo de Galegos representa una tipologia diferent de gran
casa. Construïda al segle XIX per Antonio López Ferreiros, canònic
de la catedral de Santiago,  descobridor de la tomba del apòstol i
destacada figura de les lletres gallegues. Els seus jardins posseeix
un bona col·lecció de camèlies esquitxades entre els vinyers de la
finca. Aquí tindrem l'ocasió  de realitzar el nostre menjar i endinsar-
nos al complex món del vi Albariño.

Retorn a Santiago i sopar per compte de cada participant.



DIMECRES 27:   PAZOS NEOCLÀSICS  i   ELS NOUS JARDINES DE CAMÈLIES.

Esmorzar a l'Hotel.  

Al matí visitarem el pazo de Rubianes. El seu jardí és obra del jardiner
francès  Martin  Dorgambid qui  li  confereix  la  traça  que podem veure
avui.   Al  traçat  de  tall  francès  de  l'entrada  s'han  anat  afegint  en  els
últims anys un important parc anglès amb una de les millors col·leccions
de camèlies de tot Galícia. Gaudirem també del paisatge vitivinícola que
acompanya al pazo.

Menjar inclòs al programa.

A la tarda ens acostarem a conèixer un jardí de caire ben diferent, però
que  mostra  la  passió  per  les  camèlies  que  té  Galícia.  A  Casa  das
Camelias, és la passió del col·leccionisme botànic de la seva creadora,
qui ha plasmat en el, relativament, petit jardí de la seva casa tot el seu
amor i coneixement sobre la camelia. 

Retorn a Santiago i sopar per compte de cada participant

DIJOUS 28:  LA SALETA  i   EL PAZO QUINTEIRO DA CRUZ.

Esmorzar a l'Hotel. 

Al matí visitarem la Saleta. Robert Gimson va adquirir la propietat
del segle XVIII, l'any 1968 va iniciar la creació d'un bellíssim jardí.  Al
llarg dels  anys  va  realitzar  una important  labor de plantació,  amb
moltes  espècies  d'origen exòtic,  procedents  d'Austràlia,  Amèrica  i
Orient: rododendros, azalees, leptospermum, protaceas i camèlies...
La  propietària  actual   ha  dut  a  terme  una  important  labor  de
reconstrucció de les principals edificacions originals del pazo (com la
seva  bella  capella,  de  senzilla  traça)  i  manteniment  del  disseny
original.

Menjar inclòs al programa

A la  tarda  visitarem  el  pazo Quinteiro da Cruz.  Un  bell  pazo
restaurat  pel  pare de  l'actual  propietari,  qui  li  va  retornar  la  seva
passada esplendor. Centenars d'espècies de camèlies juntament amb
altres plantes de diferents racons del món, als quals acompanyen la
zona de vinyers, una plantació de te i un bosc autòcton.

Retorn a Santiago i sopar per compte de cada participant.

DIVENDRES 1:  SANT  LORENZO DE TRASOUTO, JARDINS a SANTIAGO.

Esmorzar a l'Hotel. 

Avui visitarem un lloc molt curiós enclavat enmig de la ciutat de Santiago: Sant
Lorenzo  de  Trasouto.  Antic  monestir  desamortitzat,  es  va  convertir  en
residència privada, encara que encara guarda gran part de l'antiga estructura
del cenobi, església, claustre, hortes convertides en jardins...

La  resta  del  dia  tindrem  temps  lliure  per  visitar  alguns  dels  monuments  i
museus de la ciutat no inclosos al programa.



DISSABTE 2:  RIBADULLA , PAZO FARAMELLO i L'ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL.

Al  matí  visitarem  els  jardins  Pazo  de  Ribadulla.  La  col·lecció  de
camèlies, l'origen de la qual se situa al començament del segle XIX, es
pot considerar com la millor de Galícia, ja que compta amb almenys cinc-
centes varietats diferents. És impressionant veure-les en plena floració,
especialment en la Carrera de les Núvies o la Carrera Gran, passejos que
expliquen fins a amb 72 grans exemplars. Altres elements a destacar són
el passeig d'oliveres centenàries, probablement del segle XVI i únic en el
nord  d'Espanya,  la  cascada  i  la  carrera  de  boixos,  espectacular  túnel
flanquejat per enormes arbustos d'aquesta espècie.

Menjar inclòs al programa

A  la  tarda  ens  acostarem  al  veí  Pazo de Faramello,  un  edifici  de
començaments del segle XVIII d'estil barroc de la compostela civil, amb
marcades  influències  italianes  que  delaten  l'origen  genovès  del  seu
fundador, el Marquès de Piombino.  Un conjunt d'edificis com la capella,
el primer molí de paper de Galícia, els cellers... tot enmig d'un ombrívol
bosc  creuat  per  un  cabalós  riu,  fan  d'aquest  lloc  un  dels  pazos  més
desconeguts, i amb més encant,  de la regió.

Retorn a Santiago i sopar per compte de cada participant.

 DIUMENGE 3:  LA CORUÑA-BARCELONA

Esmorzar a l'Hotel. 

Al  matí  deixarem  l'hotel  per  dirigir-nos  cap  a  l'enigmàtic  jardí  El
Pasatiempo, situat als afores de Betanzos. Dels 90.000 m2 amb què
explicava originalment el jardí amb prou feines es conserva una desena
part després de la llarga ruïna de la postguerra i el esbojarrat urbanisme
recent. Obra dels germans indians Naveira, es va crear com un museu
lúdic a l'aire lliure que pretenia mostrar a veïns i visitants una sèrie de
sabers de l'època. Des de murals policromats que reprodueixen mitjans
de transport, la piràmide de Kheops -testimonio d'una gira per Egipte- el
mural  Espanya  monàrquica  i  les  seves  18  Filles  Republicanes,  els
rellotges  amb  els  fusos  horaris  mundials,   elements  de  la  mitologia,
animals exòtics o un curiosíssim "arbre genealògic" del capitalisme.

Menjar inclòs al programa.

Havent dinat ens traslladarem a l'aeroport de La Corunya per prendre
l'avió de tornada a Barcelona.



INFORMACIONS  i  CONDICIONS  DEL  VIATGE

Preus (per persona):

Per reserves abans del 20 de desembre de 2018 Per reserves a partir del 21 de desembre de 2018

En habitació doble:  1,075 € En habitació doble:     1,175 €

En habitació individual: suplement   150 € En habitació individual: suplement    150 €

SUPLEMENT NO SOCI DELS AMICS DEL BOTÀNIC: 30€
El preu inclou:

 Avió regular d'anada Barcelona-La Coruña i tornada Santiago-Barcelona, en tarifa turista, amb facturació
d'1 maleta de 20kg.

 Autocar privat per tots els desplaçaments assenyalats.
 6 nit d'estada a l'hotel Pazo de Altamira (www.pazodealtamira.com) situat al cas històric de Santiago (al

costat del mercat de la ciutat) en estada d'allotjament i esmorzar. 
 Sis dinars assenyalats.
 Visites indicades a l'itinerari, amb les entrades a tots als monuments descrits.
 Guia acompanyants especialista en jardins, durant tot el viatge. 

El preu no inclou :

Extres  en  general,  com  les  begudes  no  descrites  a  l'apartat  “el  preu  inclou”,  servei  de  bugaderia,
propines, trucades telefòniques, etc... i en general, tot allò que no estigui descrit a l'apartat “el preu
inclou”.

Altres informacions :
> Es poden realitzar sortides des d'altres ciutats del país, o allargar l'estada, o altres adaptacions al viatge que
siguin de la vostra conveniència o interès. Si us plau, pregunta'ns preus i condicions. 
> El programa de visites pot patir alguna variació de darrera hora, per causes alienes a la nostra voluntat. .
> places limitades.

Inscripcions i condicions de pagament:
 400€, en concepte de reserva al fer la inscripció.
 Resto del preu  total un mes abans de la sortida.

Forma de pagament
Ingrés per transferència bancària al número de compte corrent: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar al concepte “Viatge Galicia” i el nom/cognoms viatger

Inscripcions 
 Fer una transferència bancària amb l'import de la reserva.
 Enviar  un  correu  electrònic  info@bomarzo.es amb  les  dades  personals  (nom,  cognoms,  telèfon  de

contacte), i adjuntant una còpia del DNI/NIF dels passatgers i del justificant de pagament.

Organització tècnica :
L'organització tècnica d'aquest viatge està a càrrec de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF
09.386.933-N, amb registre d'Agència de Viatges  núm. 3593. Telèfon 616 294 744

Consultar les Condiciones Generales del Contracte de viatge combinat a l'apartat legal de la nostra pàgina
web, www.bomarzo.es

mailto:gardensfromspain@gmail.com

