
 

Barcelona 934152300 Granollers 938611228 Girona 972225344 

 
 
 

MÀLAGA 
La província de la llum 

 
 
 

Enduts per l’escalfor i la claror de la llum 

mediterrània, s’arriba a Màlaga sense moltes 

ambicions. I, de cop i volta, ens trobem envoltats 

d’una capital moderna, avantguardista, que mira 

enrere només per fer un pas endavant. Si ens 

acompanyeu en aquests viatge en pocs dies 

descobrireu l’encant dels seus pobles tradicionals 

de cases blanques en contrast amb un luxós port 

esportiu com Puerto Banús a l’alçada del de 

Mònaco o Miami; recorrereu l’espectacular 

Caminito del Rey; gaudireu de la bellesa de la seva 

capital; passejareu per la senyorial Marbella; 

gaudireu de les vistes de Ronda; us meravellarà la 

força de la natura a les coves de Nerja i el pes de 

la història us embolcallarà als carrers de Frigiliana. 

I tot això acompanyats d’una acurada i saborosa 

gastronomia i de la bona temperatura que ens 

ofereix el sud del país. 

 
 
 

SORTIDA 2 de maig de 2023 

 
 
 
1r Dia. Barcelona – Màlaga. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sortida del vol a Màlaga. Un cop haguem aterrat ens 
adreçarem a l’hotel. A mig camí visitarem l’Alcassaba, fortificació de l’època musulmana, situada 
al cim del mont Gibralfaro, des d’on gaudirem d’unes magnífiques vistes de la ciutat. Dinarem a 
un conegut restaurant local on degustarem els famosos espetos, i a la tarda coneixerem el centre 
històric de la ciutat de Màlaga, on es troben esglésies, convents i palaus de gran valor cultural i 
artístic i entrarem a la Catedral, una de les joies del Renaixement espanyol. Sopar i allotjament 
a l’hotel. 
 
2n Dia. Màlaga – Caminito del Rey – Màlaga. 
Esmorzarem a l’hotel i sortirem cap al nord de la ciutat fins arribar al municipi d’Ardales. En 
arribar farem l’excursió a peu que recorre el conegut Caminito del Rey, una pasarel.la per a 
vianants que ressegueix el canó de los Gaitanes i que s’enfila fins a 105 metres d’alçada sobre el 
riu Guadalhorce. Aquest recorregut d’uns vuit quilòmetres ens permetrà gaudir d’unes 
panoràmiques impressionants. Nosaltres el recorrerem tranquil·lament, gaudint del paisatge  
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que ens envolta. En acabar la visita anirem a dinar a un restaurant local i tot seguit retornarem 
a Màlaga. Avui encara ens quedarà temps per passejar tranquil·lament per la ciutat o gaudir de 
la zona comercial al voltant del carrer Larios. Aquest vespre soparem a un bon restaurant local. 
 
3r Dia. Màlaga – Setenil – Ronda – Màlaga. 
Després d’esmorzar coneixerem el conjunt històric de Setenil de las Bodegas, localitat que forma 
part de la ruta dels Pobles Blancs, considerat un dels pobles més curiosos del país gràcies a la 
seva original construcció dins la vall rocallosa del riu Trejo. Ens meravellarà la disposició de les 
seves cases pràcticament incrustades dins de balmes gegantines. Més tard arribarem a Ronda, 
l’Arunda romana que es va constituir a partir d’assentaments ibèrics. En arribar visitarem un dels 
centres històrics més bonics d’Andalusia i gaudirem de les espectaculars vistes del famós Tajo 
de Ronda. Dinarem al Parador i a la tarda retornarem a Màlaga per sopar i allotjar-nos. 
 
4t Dia. Màlaga – Frigiliana – Nerja – Màlaga. 
Després d’esmorzar anirem a Frigiliana, localitat d’origen prehistòric situada entre els relleus de 
la serra d’Almijara i el mar Mediterrani. Recorrerem els seus singulars carrers empedrats i 
gaudirem de les vistes que ens ofereixen els seus 300 metres sobre el nivell del mar. Més tard 
descobrirem les espectaculars formacions d’estalagmites i estalactites de les coves de Nerja, 
descobertes el 1959 i declarades Bé d’Interès Cultural el 2006. Dinarem i a la tarda farem una 
passejada per aquesta població i contemplarem la panoràmica sobre el mediterrani des del 
conegut balcón de Europa, mirador batejat amb aquest nom pel rei Alfons II. Retornarem a 
Màlaga i aquest vespre soparem a un conegut restaurant local. 
 
5è Dia. Màlaga – Marbella – Puerto Banús – Barcelona. 
Esmorzarem i ens dirigirem cap a la població de Marbella, un dels grans centres turístics de la 
Costa del Sol. El seu clima i la proximitat al mar l’han convertit en un dels llocs preferits per viure 
de gent coneguda i adinerada. Però Marbella no només és luxe i sofisticació sinó que també és 
una població rica en cultura i patrimoni. Durant el nostre recorregut passejarem pel parc de 
l’Alameda, coneixerem els estrets carrers i placetes del seu ric casc antic, recorrerem l’avinguda 
del Mar amb les seves escultures Dalinianes i passarem pel la plaça de los Naranjos on destaquen 
els edificis de l’Ajuntament, l’ermita de Santiago i la casa del Corregidor. En acabar la visita 
dinarem a un bon restaurant local i a la tarda anirem a conèixer Puerto Banús, el port esportiu 
de luxe de la Costa del Sol de fama internacional. Gaudirem de temps per passejar pels seus 
carrers farcits de botigues de grans firmes comercials abans de traslladar-nos a l’aeroport per 
agafar el vol de retorn a Barcelona. Quan arribem a la capital comtal posarem punt i final al 
viatge. 
 

 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
2.095.- € (IVA inclòs) 

 

 
395.- € (IVA inclòs) 

 
EL PREU INCLOU: 
Vols de la companyia Vueling, classe turista • Hotel de 4**** al centre de Màlaga • Pensió 
completa durant tot el viatge, amb begudes incloses • Guia acompanyant d’Eurovacances 
durant tot el viatge • Visita de Màlaga amb entrada a l’Alcassaba i la Catedral • Recorregut del 
Caminito del Rey • Visita de Setenil de las Bodegas • Visita de Ronda • Visita de Frigiliana i les 
coves de Nerja • Visita de Marbella • Passejada per Puerto Banús • Assegurança d’assistència 
en viatge amb la companyia ARAG 
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* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 


