ITINERARI DEL VIATGE
12 d’ octubre Origen / Granada / visita centro ciudad
Origen / Granada / visita centre ciutat
Eixida des de l’origen cap a Granada amb parades breus pel camí. En arribar
a Granada, ens dirigim a l’hotel seleccionat per a fer la distribució d’habitacions.
Dinar en el restaurant de l’hotel.
Després del dinar, ens acostarem al centre de Granada per a tindre una primera presa de contacte amb la ciutat. Recorrerem l’Alcaicería, els voltants de
la catedral i la capella reial, i continuarem fins al barri de l’Albaicín per a vore
la posta de sol sobre l’Alhambra de Granada, considerada una de les més
boniques del món. Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.
13 d’ octubre Visita a l’Alhambra i Generalife / Catedral i capella reial
Desdejuni en l’hotel.
De matí visitarem l’Alhambra i els jardins del Generalife. L’Alhambra va ser
declarada Patrimoni de la Humanitat en 1984. El nom procedix del color dels
murs (Al-Hamra, en àrab), que van ser fabricats amb la mateixa argila del terreny, a la qual deu el color rogenc. El complex, que visitar-lo requerix almenys tres hores, està situat sobre el tossal de La Sabika, al costat del riu Darro.
Està format principalment pels jardins del Generalife, els palaus nassarites i
l’alcassaba, de construcció àrab. De factura cristiana trobem el palau de
Carles V i l’església de Santa Maria, construïda sobre l’antiga mesquita. Els
palaus nassarites estan agrupats de manera irregular i les diferents estades
es comuniquen entre si per patis o galeries.
Dinar en l’hotel.
De vesprada visitarem la catedral de Granada i la capella reial (entrades
incloses). La catedral de Granada és considerada com la primera església renaixentista d’Espanya i com un dels màxims exponents d’este ordre artístic.
Els Reis Catòlics en van ordenar la construcció en 1492 i es va projectar, en
principi, seguint el model gòtic de la catedral de Toledo. Capilla reial Els Reis
Catòlics, que veien en Granada un símbol de la unitat d’Espanya i el regne
cristià, van ordenar construir este temple com a lloc de repòs de les seues
restes mortals. La construcció, d’estil gòtic, es va iniciar en 1506 i va ser
dedicada als Sants Joans: el Baptista i l’Evangelista. Es va finalitzar en 1517,
durant el regnat de Carles V, qui també va traslladar allí les restes dels seus
pares, Joana de Castella i Felip el Bell.
En acabar la visita, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.
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14 d’ octubre La Alpujarra granadina.
Desdejuni en l’hotel.
Hui visitarem La Alpujarra. Està situada entre Sierra Nevada, la serra de Lújari
la serra de Gádor, i s’obri al Mediterrani des del Mulhacén, el pic més alt dela
península Ibèrica. De paisatge abrupte i colorit, l’orografia està solcada de
barrancs, congostos i valls, on descansen, i a vegades escalen, els po- bles
d’esta comarca. Habitada per fenicis i romans, van ser els huit segles de
dominació àrab els que li van atorgar l’arquitectura escalonada, el sistema
de regadius, la gastronomia i inclús el nom. Aïllada i de difícil accés durant
segles, este escarpat territori s’ha mantingut quasi verge, com si en La Alpujarra s’haguera detingut el temps. Els pobles de La Alpujarra, de cases emblanquinades, s’esgolen pels vessants entre el verd dels boscos.
La bellesa d’estos pobles és només un dels molts atractius que tenen. Lanjarón, ciutat balneari famosa per la longevitat i bona salut dels habitants, és la
porta a les meravelles de La Alpujarra. Trevélez, el municipi més alt d’Europa,
és conegut sobretot pels exquisits pernils. Una altra de les principals destinacions turístiques és el barranc de Poqueira, on es troben els pobles de
Pampaneira, Bubión i Capileira. Conten que és una zona de nans i bruixes, a
més d’olor d’olivera i de truites de riu amb pernil.
Dinarem en un restaurant un menú típic de la zona.
Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.
15 d’ octubre La Costa Tropical Desdejuni en l’hotel.
Desenes de platges i cales xicotetes d’aigües cristal·lines. 320 dies de sol a
l’any. I una temperatura mitjana anual de 20 graus. Estes són les credencials
de la Costa Tropical, els 73 quilòmetres de litoral de la província de Granada.
El nom es deu a la bonança excepcional del clima durant totes les estacions
de l’any, que va permetre fa dos segles que es convertira en l’únic lloc d’Europa on es cultiven fruits tropicals com el mango, la xirimoia i l’alvocat. Noms
que evoquen sabors i llocs exòtics i que, en canvi, són propis d’un dels racons
més privilegiats d’Andalusia, la Costa Tropical.
Fundat pels fenicis uns mil anys abans de Crist amb el nom de Sexi, Almuñécar és un lloc carregat d’història que conserva restes d’una fàbrica romana
de saladura, cinc trams d’aqüeducte i un castell àrab. Motril és la població
més gran de la província després de Granada. Entre els monuments que té,
destaquen l’església major de La Encarnación i el santuari de Nuestra Señora de la Cabeza, construït sobre l’antic palau d’esbarjo de la reina Aixa, mare
de Boabdil, l’últim monarca de la dinastia nassarita.
Salobreña es convertix en la imaginació del visitant en una gran muntanya de
terrossos de sucre. Les cases, xicotetes blanques i cúbiques, s’arremolinen
enfront de la mar al voltant d’un tossal coronat per un monumental castell
àrab. Des del cim es poden contemplar, amb una sola ullada, delicioses panoràmiques sobre Sierra Nevada, el Mediterrani i una horta fèrtil.
Dinarem en un restaurant. Finalitzades les visites, tornarem a Granada.
Sopar i allotjament.

16 d’ octubre Granada / Fuentevaqueros / origen
Desdejuni en l’hotel. De matí ens desplaçarem fins a la localitat de Fuentevaqueros per a visitar la casa natal de Federico García Lorca. La casa natal de
Federico García Lorca és una típica casa de cultiu, com moltes altres que hi ha
en qualsevol poble de l’horta granadina. Construïda en 1880, quan Fede- rico
García Rodríguez contrau matrimoni amb la seua primera esposa, Matil-de
Palacios. Ací va nàixer Federico, el 5 de juny de 1898, el lloc on va passar els
primers anys d’infància que tant van infiuir en el seu sentiment. En acabarla
visita, dinar en un restaurant local.
Després de dinar, continuem el viatge cap al punt d’origen. Arribada i fi del
viatge.
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PREUS
Preu per persona 595€ en habitació doble
Suplement individual: 155€

El preu inclou:
• 4 nits d’allotjament en hotel 4*.
• Pensió completa durant tot el circuit.
• Menú típic de La Alpujarra.
• Autocar de categoria superior durant tot el viatge.
•
•
•
•
•
•
•

Guia acompanyant de l’organització.
Visites guiades i entrades descrites en l’itinerari.
Entrada a l’Alhambra i el Generalife.
Entrada a la catedral de Granada.
Entrada a la capella reial de Granada.
Entrada a la casa natal de Federico García Lorca.
Assegurança de viatge Covid-19.

El preu no inclou:
• Extres personals.
• Assegurança de cancel·lació: 30 €
• Qualsevol altre servici no especificat en l’apartat “El preu inclou”.

IMPORTANT:
Per a poder gaudir de la visita a l'Alhambra és imprescindible apuntar-se al viatge
abans del 6 de setembre 2022. Les persones que s'apunten després d'aquesta data
no tindran garantida l'entrada a l'Alhambra. En cas de no tindre l'entrada, se'ls
descomptarà 20€ per persona.

Informa-te’n i reserva ara telefonant a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta més experiències en
mundoconsum.consum.es
Dates del viatge subjectes a un nombre mínim de places.
En cas que no es cobrisquen, es reemborsarà l’import del viatge.

Disfruta de
vivències úniques

Amb la garantia de

CV-m 1359V

