
 

 
Màlaga, on habita l'art i la seva província 

Del 6 al 10 de març 2023           5 dies / 4 nits 

 

Us convidem a descobrir amb nosaltres la Província de Màlaga, la capital homònima d'Andalusia 
i una terra plena d'història i cultura. Ens endinsarem per la regió i coneixerem alguns dels típics 
poblets blancs considerats dels més bonics de tota Andalusia, com Ronda, amb el sobrenom de 
"la ciutat dels somnis" o Antequera, ciutat reconeguda com a Patrimoni Històric de la Humanitat, 
entre d'altres. 

Màlaga, banyada pel Mar Mediterrani té una vida cultural per admirar, ja que és el lloc que va 
veure néixer i créixer el pintor Pablo Picasso, un dels més coneguts del món. La ciutat ha estat 
en constant renovació i en els últims anys ha obert museus per a tots els gustos. Nosaltres 
tindrem l'oportunitat de visitar el Museu Picasso i el Museu Casa Natal de Picasso, on podrem 
conèixer de ben a prop la vida del geni malagueny. 

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 seus animats 
barris. Engresca't a compartir amb nosaltres un viatge ple d'història, de natura, de cultura i 
paisatges esquitxats de les típiques casetes blanques que, de segur, no et deixarà indiferent. 
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Itinerari 

 Viatge cap a Màlaga i tarda Picassiana                                                     Dilluns, 6 de març 

Sortida en autocar al matí, des dels diferents punts de recollida, cap a l'aeroport de Barcelona per volar fins a Màlaga, 
on ens estarà esperant el nostre autocar pels pròxims cinc dies. A continuació, farem una visita panoràmica per Màlaga, 
una de les ciutats més antigues d'Europa. Històricament, l'antiga ciutat fenícia de Malaca va ser un important port 
comercial, tot i que, després de la victòria romana sobre Cartago l'any 206 aC, aquesta es va convertir en el focus 
principal del comerç amb Bizanci. No obstant això, l'urbs va tenir el seu període de màxima esplendor en poder dels 
àrabs, ja que es va convertir en el port més important del regne de Granada i no va ser fins al segle XIX que la ciutat va 
tornar a brillar. Dinarem en un restaurant local i, havent dinat, iniciarem la nostra tarda picassiana amb una visita al Museu 
Picasso, que està situat en ple centre històric. El museu alberga quasi 300 obres de l'artista malagueny que abasten les 
seves innovacions revolucionàries, així com la seva àmplia varietat d'estils, materials i tècniques que va dominar. 
Seguidament, ens endinsarem en la vida de Pablo Picasso anant a visitar el Museu Casa Natal. Allà va ser on el pintor 
va néixer el 25 d'octubre de 1881 i on va viure amb la seva família durant la seva infantesa. Aquest museu compta amb 
una valuosa col·lecció d'art amb peces inèdites de Picasso i d'altres artistes contemporanis i, a més, posseeix un 
important centre de documentació especialitzat. 

Un cop acabem les visites, ens dirigirem cap al nostre hotel on ens allotjarem les quatre pròximes nits. Sopar a l'hotel i 
allotjament. 

 Visitem Antequera i Ronda                                                                       Dimarts, 7 de març 

Després d'un bon esmorzar a l'hotel, el nostre autocar ens estarà esperant per portar-nos cap a Antequera. Estesa per 
la vessant d'un turó al peu de la Serra del Torcal, Antequera encanta a tots els visitants amb un entramat de carrers d'un 
caràcter especial que estan esquitxats per innumerables monuments d'interès. Mentre visitem la ciutat, ens submergirem 
en el seu passat i en la seva gloriosa història, que va deixar d'herència palauets, esglésies i convents d'estils variats, 
juntament amb una fortalesa musulmana i un conjunt prehistòric impressionant. 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. Acabada la visita per Antequera, seguirem camí fins a 
Ronda. Dinarem en ruta. Ronda és 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 va ser fins a l'any 1485 que els cristians 
van aconseguir reconquerir-la. Actualment, exhibeix una gran personalitat i el seu centre històric ha estat declarat Bé 
d'Interès Cultural. Farem una visita a peu pel 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. 

Un cop acabem de gaudir de Ronda, ens dirigirem de tornada cap a Màlaga per sopar a l'hotel i descansar. Allotjament. 

 Coneixent l’Axarquia: Frigiliana i Nerja                                                  Dimecres, 8 de març 

Esmorzar bufet a l'hotel i sortida per descobrir plegats 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'encantFarem 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. 

Dinarem en un restaurant on ens delectarem amb la seva gastronomia local i, a la tarda, 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. 

Tornada cap a Màlaga, sopar i allotjament a l'hotel. 
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 Mijas i Marbella                                                                               Dijous, 9 de març 

Després d'un bon esmorzar a l'hotel, sortirem de bon 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. 

Ens acomiadarem de Mijas i ens dirigirem cap a 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, 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. També tindrem l'oportunitat de gaudir de l'emblemàtic Port 
Banús, per on podrem passejar i fer compres d'última hora. 

Un cop acabem de gaudir dels encants de Marbella, ens dirigirem de tornada cap a Màlaga per sopar i descansar. 
Allotjament. 

 L’Alcassaba i El Castell de Gibralfaro – Tornada a Barcelona           Divendres, 10 de març 

Esmorzar bufet a l'hotel i sortida per visitar l'Alcassaba de Màlaga i endinsar-nos en un dels recintes defensius més 
importants conservats del país. Aquest palau-fortalesa àrab es va construir en el segle XI per comanda del rei Badis de 
Granada, que va quedar embadalit pel paisatge i emplaçament del recinte. Dins de l'Alcassaba s'hi poden trobar diversos 
palaus en el seu interior que comparteixen una certa similitud amb els palaus que hi trobem a l'Alhambra de Granada. 
Durant el segle XIV, amb el propòsit de protegir l'Alcassaba, es va construir el Castell de Gibralfaro. En aquesta visita 
podrem recorre les seves muralles i impregnar-nos de la seva història mentre gaudim de les vistes més impressionants 
de Màlaga i la seva costa. Acabada la visita, ens delectarem per última vegada d'un dinar molt especial de comiat. 

Havent dinat, el nostre autocar ens estarà esperant per dur-nos a l'aeroport de Màlaga per agafar el vol de tornada cap 
a casa. Després d'aterrar al Prat i recollir les maletes, l'autocar del Club del Viatger ens traslladarà de retorn als mateixos 
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 llocs habituals de recollida del Club del Viatger 

 Vols de Barcelona – Màlaga – Barcelona 

 Taxes i impostos aeris inclosos 

 Guia acompanyant del Club del Viatger 

 Guia local castellanoparlant per les visites indicades a l’itinerari 

 Autocar privat pel nostre grup durant tota l’estada a Màlaga. 

 Totes les visites i entrades segons l’itinerari 

 4 nits a l’hotel AC Hotel by Marriott Malaga Palacio 4* o similar 

 Esmorzar bufet diari 

 Pensió completa durant tot el viatge, des del dinar del primer dia fins al dinar del darrer. 

 Begudes incloses als àpats (aigua. vi i cafè) 

 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: 70 € per persona 

Preus 

Per persona en habitació doble ………………………………………………………………………………………….  1.995 € 

Suplement habitació individual …………………………………………………………………….....…………………….  750 € 

 

Calendari de pagament 

 Dipòsit de 600 € abans del 14 de desembre 
 Resta abans del 25 de gener 2023 

 

 ASSEGURANCES BÀSIQUES I DE CANCEL·LACIÓ 

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 32 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 de fins a 50.000 € ( cinquanta 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 125 € 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 del import del viatge 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  
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Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 


