CAMINITO DEL REY
I LA MÀLAGA DE PICASSO
Aula de Sabadell - Del 22 al 26 de març de 2022

VIATGEM AMB AVE!
Viatge de proximitat, entre cultura i natura
Patrimoni Mundial de la UNESCO

ITINERARI DE VIATGE (5 dies / 4 nits):
A principis del segle XX es va voler construïr un canal d’aigua des dels embassaments del nord fins a El Chorro per
aprofitar el desnivell en una central hidroelèctrica. Tot això comportà un camí de manteniment d’aquest canal que
s’anomenà popularment “CAMINITO DEL REY” perquè l’obra fou inaugurada pel rei Alfons XIII.
Avui dia és una fabulosa ruta totalment rehabilitada i acondicionada que ofereix l’experiència única de caminar per
passarel·les construïdes en congosts a més de 100 metres d’alçada. Simplement impressionant...!

22/03

SABADELL - BARCELONA (AVE) - CÒRDOVA, VISITA DE LA CIUTAT - MÀLAGA
Trasllat en autocar a l’Estació de Sants de Barcelona.
Embarcament i sortida amb el Tren AVE direcció a Còrdova. Arribada
al migdia a Còrdova i trasllat amb autocar al centre de la ciutat, on
tindrà lloc el dinar en un restaurant local.
A la tarda, farem un passeig pel casc antic de Còrdova, capital de
l’antiga Al-Andalus, on destaca l’espectacular Mesquita, obra
magistral de l’arquitectura islàmica i declarada Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO, així com el Pont Romà, obra medieval
de 16 arcs construït en temps d’August, la Torre de Calahorra, la més
antiga de les torres defensives que es conserven a la ciutat, l’Alcàsser
dels Reis Cristians, antiga fortalesa convertida en espai de visita i
esbarjo, i la Plaça Corredera, una de les més populars de la ciutat. A
continuació, farem un agradable passeig pel Call Jueu, un laberint de
carrers blancs i estrets, adossats a les muralles, on cal destacar la
Calleja de las Flores i la Calleja del Pañuelo, així com la Sinagoga, una
de les tres úniques que es conserven a Espanya, tots ells enmig
d’abundants comerç0s. Acabada la visita, sortida amb autocar cap a
la ciutat de Màlaga. Arribada a la capital de província i trasllat a
l’hotel. Sopar i allotjament.

23/03 MÀLAGA, SEGUINT LES PASSES DE PABLO PICASSO
Esmorzar a l’hotel. Avui coneixerem “la Màlaga de Picasso” a través
d’una interessant ruta que recorre els llocs més representatius del
pintor, a més a més de conèixer altres punts importants de la ciutat.
Coneixerem la Catedral de l’Encarnació, construïda entre els segles
XVI i XVIII sobre l’antiga Mesquita major de la ciutat. El temple es
caracteritza per un aspecte singular degut a elements inacabats com
ara la façana principal i la torre sud, per la qual cosa se la coneix
popularment com “la Manquita”. Del seu interior cal destacar l’obra
escultòrica del cor, amb 42 talles realitzades per Pedro de Mena, i els
dos òrgans, magnífics instruments musicals i excepcionals exemplars
del segle XVIII que encara es conserven en bon ús. Continuarem el
nostre recorregut per la ciutat tot passant pels carrers de Sant Agustí
i Granada, l’Església de Santiago, la Plaça de la Merced, el Teatre
Cervantes, l’Institut Gaona i el Col·legi de Sant Rafael. També
visitarem el Museu de la Casa Natal de Picasso, on el pintor va
néixer i viure els primers anys de la seva vida, i on es poden
contemplar tres sales dedicades a diferents mitjans d’expressió
artística utilitzats per l’artista: ceràmiques, gravats i llibres il·lustrats.
En acabat, dinar en un bon restaurant local.
A la tarda, visitarem el Museu Picasso de Màlaga, situat al Palau de
Buenavista, edifici renaixentista del segle XVI, el més important
exemple d’arquitectura senyorial de l’època. La col·lecció permanent
és mostra de l’extraordinària mirada artística de Picasso. Més de 200
obres entre pintures, dibuixos, escultures, ceràmiques i gravats
donen fe de la magnitud de la seva llarga i prolífica carrera, des dels
seus inicis acadèmics fins a les últimes pintures dels anys setanta. Al
seu interior també poden visitar-se restes fenícies trobades durant la
reforma del palau. Acabades les visites, tornada a l’hotel, sopar i
allotjament.

24/03

MÀLAGA, EXCURSIÓ DE SENDERISME PEL “CAMINITO DEL REY” I ANTEQUERA
Esmorzar a l’hotel. Sortida de bon matí cap al Congost de Los Gaitanes
per a fer una excursió de senderisme pel famós “Caminito del Rey”,
un recorregut de quasi 8 km que presenta una ruta totalment
rehabilitada, galardonada amb el Premi “Europa Nostra” per a
fomentar la conservació del patrimoni, i que ofereix de forma segura
l’experiència única de caminar per passarel·les construïdes en congosts
a més de 100 metres d’alçada. La ruta transcorre pels paisatges del
Paratge Natural “Desfiladero de los Gaitanes”, per on passa el riu
Guadalhorce i que assoleix els 700 metres de profunditat, amb un
congost natural excavat a la roca que ofereix una panoràmica
espectacular i on conviuen gran quantitat d’espècies vegetals i animals.
Acabada la ruta, trasllat amb autocar a Antequera i dinar en un
restaurant local.
A la tarda, visitarem aquesta ciutat de gran riquesa cultural i
econòmica. El seu conjunt històric està compost per més de mig
centenar de monuments i edificis que daten des de l’Edat del Bronze.
Coronada pel Castell i per la Col·legiata de Santa Maria la Major, pel
seu casc antic se succeeixen canòniques, esglésies, convents, palaus,
arcs, portes, hermites, cases senyorials i una alcassaba. D’entre tots
sobressurt el Palau de Nàjera (segle XVIII), que avui és el Museu
Municipal, el Convent de les Catalinas o el Palau dels Marquesos de la
Peña, d’estil mudèjar i renaixentista. Tot seguit, visitarem el Conjunt
Dolmènic d’Antequera format pel Dolmen de la Cueva de Menga, el
Dolmen de Viera i el del Romeral i declarat com a Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO. Acabada la visita, tornada a l’hotel. Sopar
i allotjament.

25/03

MÀLAGA, VISITEM RONDA

Esmorzar a l’hotel. Al matí, sortida cap a Ronda, on durem a
terme una visita guiada per conèixer aquesta meravellosa localitat
malaguenya, situada a 740 metres sobre el nivell del mar sobre un
turó rocallós, tot formant una gorja sobre el riu Guadalevin.
Aquesta ciutat és un veritatble museu a l’aire lliure, una història
viva reflectida en tot el seu conjunt històric i medieval. Passejant
pel casc antic, descobrirem el Pont Vell i el Pont Àrab, les esglésies
Mayor i del Espíritu Santo, la coneguda i reputada Plaza de Toros,
el magnífic ajuntament, els fabulosos palaus nobles de Mondragón
i dels Marquesos de Salvatierra, la famosa Casa del Rey Moro, la
Casa del Gigante, l’Alminar de San Sebastián i una multitud de
cases, placetes i carrerons singulars, entre d’altres. Al migdia, dinar
en un restaurant local.
A la tarda, tornada a Màlaga i temps lliure per seguir coneixent
aquesta magnífica capital o per a activitats personals. Tornada a
l’hotel, sopar i allotjament.

26/03

MÀLAGA (AVE), VISITA DE LA CIUTAT - BARCELONA - SABADELL
Esmorzar a l’hotel. Sortida de bon matí per continuar les visites per la
ciutat de Màlaga. Començarem el recorregut a l’Alcassaba, palaufortalesa d’època musulmana situat als peus de la muntanya de
Gibralfaro on hi ha el castell defensiu àrab al qual estava unit
antigament per un passadís protegit per les muralles anomenat “La
Coracha”. A continuació, visitarem el Castell de Gibralfaro, construït al
segle XIV per albergar les tropes i protegir l’Alcassaba i considerat
durant un temps com la fortalesa més inexpugnable de la Península
Ibèrica, amb dues línies de muralles i vuit torres. Avui dia és un dels
monuments més visitats de Màlaga, on es pot recórrer les seves
muralles i gaudir d’impressionants vistes sobre la ciutat. Acabades les
visites, breu temps lliure i, a una hora indicada, trasllat amb autocar a
l’Estació de Tren de Màlaga. Embarcament i sortida amb el Tren AVE
direcció a Barcelona. Arribada al vespre a l’Estació de Sants-Barcelona i
trasllat amb autocar a Sabadell. Final del viatge i dels serveis.

* ITINERARI SUBJECTE A MODIFICACIÓ, PARCIAL O TOTAL, PER RAONS TÈCNIQUES, OPERATIVES O SANITÀRIES.

CAMINITO DEL REY I LA MÀLAGA DE PICASSO
Aula de Sabadell
Del 22 al 26 de març de 2022 (5 dies / 4 nits)
Viatge de proximitat, entre cultura i natura
> Suplement habitació individual: 200€

995 €

> Suplement No Tarja Daurada: 60€

Preu per persona en habitació doble

> Suplement No Socis Acompanyants: 50€

EL PREU INCLOU:
•
Bitllets Tren AVE anada/tornada en classe turista (Tarja Daurada)
•
Trasllats Sabadell / Estació de Sants / Sabadell en autocar
•
Trasllat amb autocar privat en destinació
•
4 nits en Hotel 4**** a Màlaga ciutat
•
Règim de Mitja Pensió a l’hotel (sopar i esmorzar)
•
4 Dinars en restaurants locals
•
Begudes als Àpats (Aigua i Vi)
•
Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari
•
Assegurança d’Assistència en Viatge i de Cancel·lació
> Despeses d'Assistència Mèdica incloses en destinació en cas d'infecció per COVID-19
> Convalescència en hotel inclosa en cas de quarantena per COVID-19
•
Guia acompanyant des de Barcelona
•
Grup mínim 25 Participants / Grup màxim 35 Participants
VISITES INCLOSES:
•
Visita guiada del casc antic de Còrdova
•
Visita guiada de Màlaga amb entrada a la Catedral, a l’Alcassaba i al Castell de Gibralfaro
•
Excursió de Senderisme pel “Caminito del Rey” amb guia local
•
Recorregut temàtic per la Màlaga de Picasso amb guia local i amb entrada a la Casa-Museu de Picasso i al Museu Picasso
•
Visita guiada de Ronda
•
Visita guiada d’Antequera amb entrada a la Col·legiata de Santa Maria la Major i al Conjunt Dolmènic (UNESCO)
EL PREU NO INCLOU:
•
Dinar de l’últim dia (26/03)
•
Tot tipus d’Extres
•
Tot allò No Indicat
PUNTS FORTS DEL VIATGE:
•
•
•
•
•

Destinació propera i segura.
Viatge en tren AVE, còmode i segur.
Ruta inèdita que combina espectaculars paratges naturals amb un interessantíssim patrimoni cultural i monumental.
Monogràfic de Picasso a Màlaga, la seva ciutat natal.
Visita del Conjunt Dolmènic d’Antequera, inscrit a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.

PLA DE TRENS PROVISIONAL (AVE):

22/03/22 AVE 03930 Barcelona - Còrdova 08:30 - 13:11
26/03/22 AVE 03991 Màlaga - Barcelona 14:32 - 20:22
* ATENCIÓ: El programa de viatge és subjecte a modificació per possibles canvis en els horaris dels trens.

CONDICIONS DE RESERVA
* Política de reserves i terminis més flexible de manera excepcional donada l’actual situació sanitària *
CONDICIONS GENERALS:
•
•
•
•

Les reserves s’efectuaran directament a l’agència (Kulturalia Viatges).
Les reserves es faran respectant l’ordre de pagament i en les dates indicades fins a exhaurir les places.
Viatge amb un aforament màxim de 35 places. Grup mínim de 25 participants.
El nombre d’habitacions individuals és molt limitat i subjecte a la disponibilitat dels allotjaments.

INSCRIPCIONS I PAGAMENTS:
•

Les inscripcions seran del 10 al 14 de Gener de 2022 directament a l’agència (Kulturalia Viatges).
> Les inscripcions es podran fer per Telèfon (93 496 14 67), per Whatsapp (690 802 602) o per Email
(info@kulturalia.es).
> Caldrà indicar Número de Soci i Dades personals (Nom, Cognoms, Telèfon i Email).

•

Per a confirmar la reserva caldrà fer una paga i senyal de 400€ per persona del 17 al 21 de Gener de 2022

(fins a exhaurir les places!)
> DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES: La Caixa ES10
> És imprescindible indicar Nom, Cognom i Viatge “Màlaga”.

2100 3208 5822 0035 6748.

> Recomanem fer la paga i senyal el més aviat possible per tal d’evitar quedar-se sense plaça, donat que el grup
pot quedar complert abans de la data límit indicada.
> Preguem contactar amb l’agència un cop efectuada la paga i senyal per tal de confirmar la reserva.
•

Per a finalitzar la reserva caldrà fer el pagament final abans del 25 de Febrer de 2022.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:
La política de cancel·lació per desestiment voluntari o per causes NO cobertes per l’Assegurança de Cancel·lació (*) és la
següent:
•
•
•
•

Paga i Senyal No Reemborsable.
50% de despeses si es cancel·la el viatge entre 29 i 16 dies abans de la data de sortida del viatge.
75% de despeses si es cancel·la el viatge entre 15 i 8 dies abans de la data de sortida del viatge.
100% de despeses si es cancel·la el viatge entre 7 dies abans de la sortida del viatge i la mateixa data de sortida del
viatge.

(*) ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ
Aquesta assegurança té un límit de cobertures i unes exclusions específiques fixades per l’asseguradora ARAG, S.A.
Els motius de cancel·lació han de ser justificats documentalment.
Per a més informació, poden consultar les cobertures i condicions generals de la pòlissa adjuntes en les pàgines següents o
bé contactar amb nosaltres a: info@kulturalia.es.
ATENCIÓ! NOVETATS IMPORTANTS SOBRE L’ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ (*)!
•
Despeses d'Anul·lació incloses en cas de contraure la COVID-19.
•
Despeses d'Anul·lació incloses per denegació d'embarcament per malaltia.
Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta. 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67
www.kulturalia.es

info@kulturalia.es

