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    DIA 09 DE MAIG LLEIDA – COSTA DEL SOL  

Sortida de Lleida a les 6:00h direcció Andalusia, concretament fins la Costa 
del Sol. Dinar en ruta. Arribada al vespre a l’hotel situat a la Costa del Sol. 

Sopar i allotjament.  

 

DIA 10 DE MAIG HOTEL – MÀLAGA – HOTEL 

Esmorzar i sortida cap a la ciutat de Málaga. Anirem fins al Castell Gibralfaro 

del s. XIV, construït per Yusulf I de Granada sobre un antic recinte fenici que 
també hi havia un far que dóna nom al turó. L’interior de la fortalesa 

albergava el palau d’alts càrrecs musulmans i un barri per la servitud. 

Després de la conquesta cristiana, va servir de residència als Reis Catòlics i a 

Felip IV. Hem de destacar també, la seva Catedral, coneguda com “la 

Manquita”, el Palau dels Comptes de Buenavista que des de l’octubre de 

2003 alberga l’interessant Museu Picasso de Màlaga, o el Carrer Larios 
principal via comercial malaguenya, que fou dissenyada a finals del segle XIX 

en honor al Marques de Larios, impulsor del nou urbanisme de la ciutat. 

Dinar. Temps per passejar per Málaga. Retorn a l’hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 11 DE MAIG HOTEL - RONDA – TORREMOLINOS - HOTEL 

Esmorzar. Sortida cap a Ronda on visitarem el Pont Nou. Aquesta 
espectacular construcció amb més de 200 anys d'antiguitat 

és el símbol de Ronda. El Pont Nou comunica les dues parts 

en què queda dividit el poble després del pas del riu. Farem 

una visita panoràmica per el centre de Ronda on veurem la 

plaça Duquessa de Parcent on es troba l'Església Santa 

Maria la Major, el Palau de Mondragón, allí es troba el 
Museu Municipal de Ronda Visita a la muralla de Ronda i 

visita de La Casa del Rei Moro. Aquesta «Casa» és en 

realitat un palau del segle XVIII que es va construir 

aprofitant l'alçada del coll del tall. Visitarem els seus 

jardins. Dinar a l’hotel. A la tarda passejada per Torremolinos. Retorn a 

l’hotel, sopar i allotjament.  
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DIA 12 DE MAIG HOTEL – NERJA – MIJAS -  HOTEL 

Esmorzar. Anirem fins a Nerja, ciutat turística 

coneguda com “el balcó del Mediterrani”, un 

mirador que regala unes meravelloses vistes del 

mar als turistes. Als afores de la ciutat, hi ha les 
Coves de Nerja, unes coves prehistòriques amb 

estalactites i estalagmites. Dinar a l’hotel. A la 

tarda visitarem Mijas, on hi trobem la minúscula 

plaça de toros, de forma irregular, dos esglésies d’estil mudèjar, restes de 

l’antiga muralla àrab en els quals s’enclaven jardins i el santuari de la Verge 

de la Peña, patrona del poble. L’església de la Immaculada Concepció va ser 
construïda pels musulmans el 836, essent convertida en temple cristià 

després de la conquesta. Des de gairebé qualsevol punt del poble podem 

contemplar l’ermita blanca del Calvari, situada a un nivell una mica més alt. 

Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament. 

 

DIA 13 DE MAIG HOTEL – MARBELLA – PUERTO BANÚS – 
FUENGIROLA - HOTEL 

Esmorzar. Al matí visitarem la localitat costanera de 

Marbella, lloc d’estiueig de molts famosos. 

Continuarem la visita fins a Puerto Banús, 

impressionant port esportiu. Dinar a l’hotel. A la 

tarda anirem fins a Fuengirola on hi trobem una 
gran quantitat d’escultures, obres d’art realitzades 

per prestigiosos artistes nacionals. Amb la iniciativa 

de portar l’art de qualitat al carrer, a la dècada dels vuitanta es van 

instal·lar a les parets d’alguns edificis de la ciutat, una sèrie de pintures de 

gran format de cotitzats artistes de primera línia. Retorn a l’hotel. Sopar i 

allotjament. 
 

DIA 14 DE MAIG HOTEL – BENÀLMADENA - HOTEL 

Pensió completa a l’hotel. Dia de descans. 

 

DIA 15 DE MAIG HOTEL – LLEIDA  
Esmorzar. Iniciarem el viatge de retorn al nostre punt d’origen. Dinar en 

ruta. Continuació del nostre trajecte fins arribar a Lleida. Arribada i fi dels 

nostres serveis. 
 

PREU PER PERSONA: 380-€ 

Suplement habitació individual: 150-€ 
-Règim en pensió completa i visites incloses. 

Data d’inscripció 25 de març 
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