
 

 
Cap d’any a Màlaga, la Costa del Sol i la 
comarca d’Axarquia  
Del 28 de desembre de 2021 al 2 de gener de 2022 

 

El Club del Viatger fa anys que us proposa uns viatges de Cap d’Any molt especials i diferents, 
plens d’alegria, gresca, il·lusió, cultura, bona gastronomia i la millor companyia possible! I aquest 
any us presentem un projecte ben diferent que ens portarà fins a Màlaga! 

Viu amb nosaltres una nova experiència entregada al plaer i en gaudir de la bona vida. Entorns 
amb vistes espectaculars, tasts de meravellosos vins locals i cervesa artesana i l’exquisida i 
saborosa dieta mediterrània ens esperen amb els braços oberts. Experiències com la visita a una 
Finca de toros i cavalls on gaudirem d’un magnífic dinar en un cortijo o l’experiència de dinar a 
la mítica Casa Pepa, una fonda popular fundada quatre generacions enrere, faran d’aquest viatge 
una autèntica experiència. Visitarem Màlaga la ciutat natal de Picasso, descobrirem Ronda, una 
ciutat monumental en estat pur, l’exquisida Mijas i fins i tot Marbella, la joia de la costa del Sol.  

I no només això! Coneixerem el llegat artístic d’Antequera, els vestigis prehistòrics més 
importants de l’Era Paleolítica a Ardales i Nerja i ens endinsarem a la desconeguda i agresta 
regió d’Axarquia, repleta de poblets encalcinats, on destaca Comares o Frigiliana, el municipi 
més encisador i original de la província, el qual no podrem deixar de retratar! 
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Itinerari 

 De camí a Màlaga                Dimarts, 28 de desembre 

A l’hora acordada, sortida en l’autocar del Club del Viatger des dels diversos punts habituals de recollida cap a l’aeroport 
de Barcelona per facturar equipatges i sortir en vol directe cap a Màlaga. 

Històricament, l’antiga ciutat fenícia de Malaca fou un important port comercial, tot i que, després de la victòria romana 
sobre Cartago l’any 206 a.C., aquesta es convertí en el focus principal del comerç amb Bizanci. No obstant això, la urbs 
conegué el seu període de màxim esplendor en poder dels àrabs, ja que esdevingué el port més important del regne de 
Granada i no fou fins al segle XIX que la ciutat tornà a brillar en part gràcies a l’exportació del vi de Màlaga, un dels vins 
més preuats dels europeus. Per desgràcia, l’epidèmia agrícola de la fil·loxera, destruí les vinyes fent desaparèixer quasi 
completament aquesta activitat tan mediterrània que ha ressorgit de nou amb força els últims anys. 

A Màlaga, la cultura, el mar, els monuments centenaris i el bondadós clima es complementen a la perfecció amb la bona 
gastronomia, el caràcter obert dels seus habitants, i els animats barris bellament guarnits amb motius nadalencs. Tots 
aquests elements i molts més faran que la nostra estada sigui inoblidable, ja que la ciutat natal de Picasso i la seva 
província ens brinden el còctel perfecte per gaudir d’un cap d’any ple d’emocions acompanyants dels nostres amics i 
estimats!  

Una vegada arribem a la segona capital més gran d’Andalusia ens trobarem amb el nostre guia local per realitzar una 
completa visita panoràmica pujant fins al castell de Gibralfaro, des d’on contemplarem la vista més bonica de la badia. 
Considerada durant molt de temps la fortalesa més inexpugnable de la península, aquest conserva quasi intactes les 
seves muralles i vuit torres. 

Trasllat a l’hotel on ens allotjarem les properes nits. Sopar i allotjament.. 

 Ronda              Dimecres, 29 de desembre 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a la localitat malaguenya de Ronda, coneguda per situar-se en un dels emplaçaments 
més espectaculars de la península, just al cim d’un impressionant tall de pedra que divideix la vil·la en dues parts que es 
troben enllaçades per un colossal pont.  

En l’àmbit històric, Ronda esdevingué un dels últims bastions àrabs i no fou fins a l’any 1485 que els cristians 
aconseguiren reconquerir-la. Actualment exhibeix una gran personalitat i el seu centre històric ha estat declarat Bé 
d’Interès Cultural. 

Farem una visita del nucli antic, un poble blanc tradicional de carrerons empedrats i cases amb balcons enreixats. 
Coneixerem la seva història, les llegendes i els secrets que amaguen els seus monuments i ens aproparem fins a la plaça 
de toros, una de les més antigues i il·lustres del país, que alberga el museu del toro. Al llarg del passeig també 
descobrirem el seu ric patrimoni cultural i arquitectònic en edificacions tan notables com la casa del Bosco, el Pont Vell 
o el Pont Nou.  

A més, essent Andalusia una terra eminentment vinícola, no deixarem escapar l’oportunitat de visitar una bodega local 
per conèixer el centre d’interpretació del vi i fer un tast d’alguns dels seus vins. 

En acabar, ens dirigirem a Reservatauro, on gaudirem d’un magnífic dinar en un cortijo. Després visitarem aquesta 
famosa ramaderia de toros braus i cavalls andalusos, propietat del torero Rafael Tejada, situat en un espai declarat per 
la UNESCO Reserva de la Biosfera. Aprendrem com és la vida d’aquests fantàstics animals en totes les fases de la seva 
criança i l’apassionant procés de selecció, a més de poder interaccionar amb ells. 

Acabades les visites d’avui, retornarem a l’hotel. Sopar i allotjament. 
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 Antequera, Ardales i Carratraca               Dijous, 30 de desembre 

Esmorzar a l'hotel i trasllat a Antequera. La seva situació privilegiada a la comarca ha motivat des de temps remots el 
pas de diverses civilitzacions, tals com els romans, els àrabs i els cristians els quals han deixat al llarg de la seva història 
un ric llegat monumental i artístic, com és el cas del barroc antequerà present en nombroses construccions, entre altres. 

Iniciarem la visita al punt més àlgid de la ciutat on se situa la Col·legiata de Sant Sebastià, construïda al segle XVI, i 
anirem baixant tot descobrint el seu pintoresc centre històric ple de carrerons empedrats, casetes emblanquinades, 
monumentals places i sumptuosos miradors.  

I no només això! També coneixerem l’interessant conjunt dolmènic, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO, el qual 
constitueix un dels testimonis més importants de les construccions funeràries de l’Edat de Bronze a la península. 

A continuació, realitzarem una parada a la sortida del Caminito del Rey per conèixer la importància d’aquest indret i les 
seves set fites que han fet possible que aquest meravellós entorn sigui candidat a Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. 

Seguidament visitarem una fàbrica artesana de cervesa, on els mestres artesans ens explicaran els procediments de 
l’elaboració de les diferents varietats de cerveses artesanes que fabrica, amb degustació de formatges de cabra de la 
zona. 

Avui dinarem a la fonda “Casa Pepa” a Carratraca, un establiment senzill i tradicional que s’ha convertit en tota una 
referència gastronòmica a la província. 

A la tarda, ens aproparem fins al Museu d’Ardales, el qual es centra en l’estudi i la divulgació de la Prehistòria a la 
comarca del Guadalteba, territori que posseeix gran quantitat de jaciments arqueològics i on coneixerem la fabulosa 
història de Trinidad Grund. 

Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament. 

 La desconeguda comarca d’Axarquia       Divendres, 31 de desembre 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a la comarca de l’Axarquia, la més oriental de Màlaga. Aquest territori presenta una gran 
varietat geogràfica, des de municipis costaners i turístics, fins a petits i tradicionals poblets d’interior que engloben tot un 
conjunt de pobles encalcinats de característiques similars: carrers estrets i costeruts amb casetes blanques sobre les 
quals destaquen els campanars que recorden l’existència d’antigues mesquites i amb la presència contínua dels 
“paseros”, indrets on el raïm moscatell madura i es converteix en la coneguda pansa de Màlaga. I avui us ensenyarem 
l’atractiu i la gran diversitat d’aquesta regió tan agresta, desconeguda i plena d’encant. 

Farem la primera parada d’avui a Frigiliana, un dels municipis més originals d’Andalusia que no deixarem de fotografiar. 
És considerat un dels pobles més bonics de Màlaga i és un dels que millor ha conservat el seu barri morisc-mudèjar, 
caracteritzat per angostos, sinuosos i freqüentment escalonats carrerons plens de flors que es comuniquen entre si per 
passadissos coberts. Farem un passeig pel seu centre històric que deixa al descobert interessants mosaics de ceràmica 
vidriada que relaten esdeveniments històrics i on també destaca l’antic palau dels marquesos de Comares. 

Seguirem cap a Nerja, privilegiadament enclavada entre la serralada i el mar, la qual compta amb una àmplia zona 
costanera d’espectaculars penya-segats intercalats amb caletes  que han donat a la població la seva popularitat turística. 
Visitarem el centre històric, que reuneix magnífiques mostres de l’arquitectura popular amb bells raconets com el Balcó 
d’Europa, l’esplèndid mirador sobre el mar.  

També pararem a la cova de Nerja, de visita obligada, tant per la seva bellesa natural com per les restes arqueològiques 
descobertes que es remunten a l’era del Paleolític. 

Continuarem cap a Comares, que ostenta el títol de Marquesat. Situat als estreps dels monts de Màlaga, és conegut com 
el Balcó de la Costa del Sol. Comares és un lloc singular i privilegiat amb un encant especial que fa que quelcom que el 
visiti, quedi enamorat. 

Després de dinar en un restaurant local, realitzarem un breu passeig abans de tornar a Màlaga, on podrem descansar 
una mica abans de gaudir de l’últim sopar de l’any en l’incomparable marc de l’hotel Màlaga Palacio. Aquesta serà una 
nit especial i donarem la benvinguda al 2022 amb molta il·lusió i la millor companyia! 
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 Mijas i Marbella                     Dissabte, 1 de gener 

Esmorzar a l’hotel, i sortida a mig matí cap a la Costa del Sol Occidental, una destinació mundialment coneguda pels 
bellíssims paisatges costaners i el bon clima. Tot i que el desenvolupament del turisme transformà per complet la 
fisonomia i l’estil de vida tradicional de molts pobles de la regió, alguns d’ells conserven encara part del seu caràcter 
tradicional. Aquest és el cas de Mijas, població que visitarem. Farem un passeig pel seu centre històric i parlarem dels 
seus orígens mentre copsem la seva bellesa i encant. Arribarem fins a la plaça de la Constitució, descobrirem les restes 
de l’antiga muralla àrab i ens aproparem a alguns dels seus principals monuments com són l’església de la Inmaculada 
Concepció, del segle XVI o l’ermita de la verge de la Peña. 

Per últim, ens aproparem fins a la veïna Marbella on dinarem en un restaurant del port. A la tarda, descobrirem el seu 
centre històric que alberga nombrosos racons de sabor típicament andalusos, amb cases emblanquinades i tarongers 
que guarneixen carrers i places. Després de conèixer el seu litoral amb el passeig marítim i el port, ens endinsarem cap 
al centre on podrem observar la coneguda plaça dels Tarongers, l’ajuntament, la casa del Governador o les restes de les 
muralles àrabs, així com algun dels principals monuments religiosos de la ciutat. 

Tornada  a Màlaga, sopar de comiat en un emblemàtic restaurant i allotjament a l’hotel. 

 Visita de la Màlaga Picassiana     Diumenge, 2 de gener 

Esmorzar a l’hotel i sortida per realitzar una última visita a peu del nucli històric de la ciutat natal del famós pintor Pablo 
Ruiz Picasso. Visitarem la Casa Natal amb un meravellós Museu Interior i l’església de Santiago on fou batejat, la plaça 
de la Merced, el carrer Larios i la famosa Alcassaba que data del segle XI, fortificació noble de l’època islàmica,  
construïda sobre una anterior fortificació fenícia-púnica. 

Després d’aquesta interessant visita, dinarem en un restaurant local i seguidament ens traslladarem cap a l’aeroport de 
Màlaga on agafarem el nostre vol directe a Barcelona. 

Un cop arribem, l’autocar del Club del Viatger ens recollirà i ens acompanyarà als punts de recollida del primer dia 

 

 

Aquest viatge inclou 

 Trobada pre viatge per conèixer els companys de viatge i rebre l’itinerari definitiu 

 Trasllats a/des de l’aeroport de Barcelona des dels diversos punts de recollida acordats, del Maresme, Vallès 
Oriental i Occidental i Barcelona ciutat 

 Vols Barcelona – Màlaga – Barcelona 

 Taxes i impostos inclosos 

 Facturació d’una maleta de fins a 23 kg per persona 

 Guia acompanyant del Club del Viatger 

 5 nits d’allotjament a l’hotel AC Màlaga Palacio de 4* o similar a Màlaga 

 Esmorzar bufet diari 

 Pensió completa, des del sopar del primer dia fins al dinar de l'últim dia 

 Begudes incloses en tots els àpats (aigua, vi i cafè) 

 Totes les visites i entrades, segons l’itinerari 

 Assegurança bàsica d’assistència en viatge. 
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Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les propines 

 Les despeses de caire personal 

 Assegurança de cancel·lació. Preu: 90€ per persona 

 

 

Preus 

Preu per persona compartint habitació doble ………………………………………………………………………….  2.795 € 

Suplement habitació individual ……………………………………………………………………....…………………….  500 € 

 

Calendari de pagament 

• Dipòsit de 800€ abans del 5 de novembre 

• Resta abans del 2 de desembre 
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INFORMACIÓ ASSEGURANCES: 

ASSEGURANÇA DE CANCEL.LACIÓ I  D’ASSISTÈNCIA  AXA  VIP PLUS PREEX “OPCIONAL” 

NO INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE. 

Trobem les següents millores, dins dels 34 supòsits inclosos en la pòlissa. 

ABANS DEL VIATGE: 

Podrà recuperar els diners del viatge: 

Si ha de cancel·lar per recaiguda d’una malaltia pre-existent, no per agreujament d’un accident ocorregut amb 
anterioritat a la formalització de la pòlissa. 

Si ha de cancel·lar per estar diagnosticat per Covid-19, ja que la consideren malaltia greu. 

A més dels 32 supòsits que trobareu inclosos en la pòlissa. 

DURANT EL VIATGE: 

Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit fins a  30.000 € ( trenta 
mil euros) com qualsevol malaltia greu. 

Tindrà dret a la devolució de les vacances no gaudides. 

En cas de prolongació d’estada en un hotel, cobreix fins a 10 dies i 100 € per dia. 

Exclusió important per part de l’assegurança: 

No cobreix en cas que es tornin a decretar quarantenes obligades o estat d’alarma amb tancaments de fronteres. 

ASSISTÈNCIA AXA BASIC PLUS – INCLOSA EN EL PREU DEL VIATGE 

No inclou cancel·lació 

Si durant el viatge té símptomes de Covid-19, queda inclosa l’assistència mèdica amb un límit fins a  3.600 € (tes mil 
sis-cents euros) com qualsevol malaltia greu. 

Estarem encantats de fer-vos arribar el document complet de les pòlisses per poder comprovar totes les seves 
cobertures, inclusions i exclusions. 

INCLUSIÓ IMPORTANT PER PART DEL CLUB DEL VIATGER EN TEMPS DE LA COVID-19: 

En el cas que ens veiéssim obligats a cancel· lar el viatge per motius d’estat d’alarma amb confinament a la nostra 
comunitat o  a la de destinació, 

El Club del Viatger s’ocupa del reemborsament  total de l’import del viatge 

 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 


