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Viatge de CAP d'ANY a terres malaguenyes 
 
 

        ·  CIUTAT de MÀLAGA · NERJA · FRIGILIANA · MIJAS ·  
       · GIBRALTAR · PUERTO BANÚS · ANTEQUERA · 

 
 

 Del diumenge 29 de desembre al divendres 3 de gener de 2020  
 

 
 

 DIUMENGE   · 29 ·   BARCELONA – MÀLAGA  
 
Matí: sortida a les nou (9.00 h) des de la Gran Via de les Corts Catalanes 
cantonada amb Passeig de Gràcia, sota l’edifici de GENERALI - HM. 
Sortida:a les 12.05 h amb el vol VY2121 de la companyia VUELING, 
amb destinació a l'aeroport de Màlaga (AGP). 
Arribada:a les 13.40 h i, tot seguit, anada fins a l’hotel per tal de fer la 
distribució de les habitacions. 
Dinar: al restaurant de l’HOTEL EUROSTARS de Màlaga. 
Tarda:començarem amb el recorregut panoràmic (en bus) per la ciutat de 
Màlaga i aprofitarem per pujar al castell de Gibralfaro, també passejarem 
pel passeig del Muelle Uno i pel passeig marítim Pablo Ruiz Picasso, i 
finalment tindrem l'oportunitat de veure i gaudir de l'espectacle de llums i 
so del carrer Larios.  
 
 
 

NOTA: l’allotjament i el sopar seran sempre a l’hotel: 
HOTEL EUROSTARS MÁLAGA 4* 

C/ Héroe De Sostoa, 17 
29002 MÁLAGA - Tel. 951 01 01 50 

https://www.eurostarshotels.com/eurostars-malaga.html 
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 DILLUNS   · 30 ·    NERJA  i   FRIGILIANA 
 

Matí: anada fins a la petita població de NERJA, on visitarem les 
seves famoses COVES NATURALS, uns 4.823 metres de 
recorregut d'una exuberant bellesa formada per capritxoses 
formes d'espeleotemes, que a nivell arqueològic són d'una gran 
importància, ja que alberguen restes d'ocupació humana durant 
més de 30.000 anys, des del Paleolític Superior fins al 
Neolític. També farem una visita al Centre d'Interpretació 
de la Cova, on hi trobarem tota classe d’informació 
complementària a la vista de la Cova de diferents tipus, sales 
d'audiovisuals i una exposició en la qual s'estableixen mòduls 
temàtics sobre la Geologia Arqueològicaa. 

Dinar: en un restaurant de NERJA. 
Tarda: visita a FRIGILIANA, un dels pobles blancs amb més encant, 

situat a la zona més oriental de la comarca de la Axarquía, 
abocada al mediterrani des del Parc Natural de les Serres 
d’Almijara. Allà donarem un tomb pels carrers estrets i 
sinuosos amb parets emblanquinades que recorden l'herència 
morisca que el pas del temps ha deixat al cas antic. 

 
 

 DIMARTS   · 31 ·   CIUTAT de MÀLAGA  
    

Matí: visita a la ciutat de MÀLAGA: a la Catedral de 
l'Encarnació, popularment a coneguda com la Manquita, al 
Mercat de Drassanes,  una mostra d'arquitectura metàl·lica de 
finals del segle XIX, amb grans i acolorides vidrieres 
realitzades l'any 1973, i al Museu Picasso, situat al Palau 
d'estil renaixentista de Buenavista del segle XVI.  

Dinar: en un restaurant del centre de la ciutat.  
Tarda:   lliure fins a l’hora de sopar. 
Sopar:  extraordinari i especial sopar de CAP d’ANY a l’hotel. 
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 DIMECRES   · 1 ·    MIJAS  
 
Matí: temps lliure fins a l'hora de dinar.  
Dinar: al restaurant de l’hotel. 
Tarda: anirem fins a MIJAS, un dels més encantadors  pobles  blancs 
  d'Andalusia, on aprofitarem  per donar-hi un tomb, guiat i  
  comentat,  pels seus laberíntics carrers i llocs emblemàtics.    
  
 

 DIJOUS   · 2 ·  GIBRALTAR  i  PUERTO BANÚS  
 
Matí: anada fins a GIBRALTAR, un territori britànic format per un 

promontori rocallós de 425m d'altura. Allí agafarem un mini 
bus que ens durà pels punts més emblemàtics d'aquesta curiosa 
colònia britànica. La primera parada serà a Punta Europa, que 
s'hi arriba a través dels túnels de Rosia Bay i és el punt més 
meridional d'Europa, des d'allí es contemplen espectaculars 
vistes de l'estret i d'Àfrica. Després pujarem a la zona alta del 
Penyal, declarada Reserva Natural, i ens aturarem als Pilars 
d'Hèrcules, monument que simbolitzava pels grecs i romans 
la fi del món,  i seguirem amb Les Coves de Sant Miquel, les 
antigues bateries de Princess Batery, i finalment el castell 
àrab, la darrera relíquia de l'ocupació de Gibraltar pels moros. 

Dinar: en un restaurant d'aquesta ciutat.   
 Tarda:  de retorn farem una parada de comfort a Puerto 

Banús per tal de conèixer una de les icones de la Marbella i 
germen de l'actual Costa del Sol com a destinació turística.  

 
 

 DIVENDRES  · 3 ·    CIUTAT d’ANTEQUERA  
 
Matí: visita al Conjunt Arqueològic dels DÒLMENS 

d'ANTEQUERA, declarats  Patrimoni Mundial de 
la UNESCO. Aquests s'ubiquen en una zona monumental 
anomenada Camp dels Túmuls, que està format pels 
impressionants dòlmens de: MENGA, VIERA i  ROMERAL, i 
envoltats pels monuments naturals de la Peña de los 
Enamorados i la muntanya del Torcal de Antequera. 

Dinar: en un restaurant del centre d'ANTEQUERA.  
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Tarda: visita al centre històric, fins a l'hora d'anar a l'aeroport.  
Sortida: a les 19.25 h, amb el vol VY2112 de la companyia 

VUELING, amb destinació a la ciutat de BARCELONA.  
Arribada: a les 21.00 h a l'aeroport de BARCELONA.  
Tot seguit: trasllat amb autocar fins al Passeig de Gràcia cantonada amb 

Gran Via.  
 
 

Preu: 1.490 € preu per persona en habitació doble – supl. ind. 360 € 
 
 

Per a inscripcions truqueu al 93.241.41.42 de dilluns a dijous de 9.00 a 
18.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h, o bé al 616.958.009  (Pere Costa). 
1r termini del pagament d'inscripció: DIJOUS 21 de novembre 700  € 

2n i últim termini del pagament:  DIMARTS 10 de desembre 
CaixaBank “la Caixa” -  ES34 - 2100 3017 0822 0064 1565 

 
 

EL PREU INCLOU: 
 Trasllat amb autocar d’anada i tornada a l’aeroport de BARCELONA. 
 Bitllets d’AVIÓ d’anada i tornada amb la companyia VUELING.  
 Allotjament en règim de mitja pensió a l'HOTEL EUROSTARS MÁLAGA 4*.  
 Dinars en ruta i del dia d'any nou.  
 Sopar especial de CAP d’ANY al restaurant de l’HOTEL EUROSTARS. 
 Refrescos, vi o cervesa, aigua i cafè o infusions per dinar i sopar. 
 Autocar durant tot el recorregut. 
 Recorregut amb mini bus per GIBRALTAR i entrades a museus, coves i 

recintes històrics de pagament. 
 Guia professional de turisme de MÀLAGA. 
 Propines per a guia i xofer. 
 Persona acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona. 
 Assegurança d’assistència i anul·lació. 
EL PREU NO INCLOU: 
 Qualsevol cosa no especificada. 

 


