AVIO
BARCELONA
1er DIA: Barcelona-Málaga-Torremolinos-Benalmádena. Diumenge, recollida i trasllat a l'Aerop. Barcelona, per
agafar l'Avió a Màlaga. Sortida prevista a les 7: 15h, arribada prevista a Màlaga a les 8: 50h. Recollida a l'aerop. i
trasllat a l'hotel. Lliurament d'habitacions, temps lliure per passejar i anar coneixent la ciutat que ens acull. Dinar.
A la tarda sortirem d'excursió a Benalmádena poble, bonic recorregut pels carrers del centre, els Jardins del Mur i
l'Església de Sant Domingo Guzmán del segle XVII, que té el privilegi de ser la més antiga del poble, com a guinda
final anirem a visitar el Castell de Colomares. Retorn a l'hotel. Sopar i allotjament.
2º DIA: Torremolinos-Frigiliana-Vélez.Málaga-Málaga. Esmorzar i sortida cap a Frigiliana, a la zona més oriental
de la comarca malaguenya de l'Axarquía, al Parc Natural de les Serres de Almijara, Tejeda i Alhama, sorgeix com
despertant del passat, el seu elogiat i premiat Casc Històric, d'herència morisca, on carrers estrets, sinuosos i
costeruts, els passadissos, adarves i revellins formen un singular entramat urbà de petites cases que s'enfilen
unes sobre les altres. Seguirem viatge a Vélez-Málga, capital de l'Axarquía, té un dels conjunts patrimonials més
notables de la província. Palaus, Esglésies i convents, d'estil mudèjar i barroc, se succeeixen pels seus carrers
blancs. Tornarem a l'hotel per dinar. A la tarda excursió a Alhaurín el Gran, situat al peu de la Serra de Mijas, en
la seva cara nord i dominant l'esplèndid Vall del Guadalhorce, el territori es pobla de cí¬tricos, fruiters i hortes.
Neolí¬ticos, fenicis, grecs, romans i àrabs han deixat la seva empremta en aquestes terres. Retorn a l'hotel. Sopar
i allotjament.
3º DIA: Torremolinos-Antequera-Dolmenes-Parque del Torcal-Málaga. Esmorzar. Sortida cap a Antequera,
cruïlla de camins, declarat patrimoni mundial per la Unesco al juliol 2016, visita de la ciutat, places, esglésies,
palaus, el municipi constitueix un magnífic conjunt monumental fruit del seu passat històric, que van des de
l'edat del bronze fins al segle XVIII. Trasllat per visitar el conjunt megalític més imponent Dolmen de Menga és
tota una experiència sensorial, travessar un túnel del temps, entrar a la catedral de l'antiguitat europea per la
seva monumentalitat, reconeguda com a Patrimoni Mundial per la UNESCO i per si fos poc anirem a veure una
altra meravella, el parc del Torcal, tot un espectacle de la natura. Retorn a Màlaga per dinar al famós Rest. El
Tinter, un bon menú a base de peixet fregit i altres curiositats. A la tarda passejarem per Màlaga, per veure el seu
gran patrimoni arquitectònic, palaus, edificis civils i religiosos, així com la seva gran patrimoni històric romà i
àrab. Retorn a l'hotel. Sopar i allotjament.
4º DIA: Torremolinos-Ronda-Puerto Banús-Marbella. Esmorzar i sortida cap a Ronda, la capital de la regió
muntanyenca que va ser la més famosa bressol de bandolers, toreros i poetes. Efectuarem una visita pel seu casc
històric en el qual visitarem els exteriors de nombrosos monuments importants com l'Església de Santa Maria,
plaça de toros, Casan de Don Bosco, entre d'altres. Continuarem per visitar l'impressionant port esportiu de
Puerto Banús, seguirem a Marbella, parada per dinar en restaurant concertat, a la tarda visitarem la famosa vila
turística de Marbella, lloc d'estiueig de molts famosos, a l'hora concertada retorn a l'hotel. Sopar i allotjament.
5º DIA: Torremolinos-Mijas-Casarabonela. Esmorzar i sortida cap a Mijas. És un dels grans destins de la Costa del
Sol i una de les estampes més belles del litoral malagueny. Amb la seva fisonomia urbana típicament àrab, amb el
seu caseriu blanc estès al llarg d'un vessant que caurà directament al mar, és un balcó privilegiat per gaudir de la
Mediterrània. Destaquen l'Ermita de la Verge de la Penya, l'Església de la Concepció i les quatre torres de guaita.
Retorn a l'hotel per dinar. A la tarda sortida d'excursió a Casarabonela per visitar el Molí dels mizos, es tracta
d'un antic complex moli d'oli. Retorn a l'hotel. Sopar i allotjament.
6º DIA: Torremolinos-Fuengirola-Málaga-Barcelona. Esmorzar. Sortida per visitar Fuengirola, conserva dins del
seu traçat racons plens de tipisme i encant. Presideix el centre de la vila la Plaça de la Constitució, on s'aixeca
l'Església de Nostra Senyora del Roser. Sobre un turó proper, situat al costat de la desembocadura del riu
Fuengirola, s'alça el Castell de Sohail, manat construir per Abderramán III al segle X i que encara conserva alguns
llenços de les seves muralles. De la importància que va tenir la ciutat en el passat és testimoni la ciutat romana
de Suel, situat al vessant del turó del castell. Retorn a l'hotel per dinar. A les 15: 00h trasllat a l'aerop. de Màlaga
per agafar l'avió de les 17: 40h fins a Barcelona, arribada prevista a les 19: 15h, ens espera l'autobús que ens
portarà a la nostra població. Arribada i FI dels nostres serveis.
El preu inclou:
 Trasllat aerop. BCN i avió Málaga (anada/tornada) autocar en destí tot el circuit.
 Assistència guia acompañant des d’origen.  Les entrades trasllats a monuments segons programa.
 Pensió completa amb aigua/vi inclossus en els àpats. Hotel 3* en Torremolinos. Restaurants concertats, segons itinerari.
 Assegurança bàsica de viatge
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