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Sortides: 13 d’octubre de 2021

25 d’abril, 18 de maig, 12 de juliol, 

20 de setembre i 13 d’octubre de 2022 

• Descobriràs el congost dels Gaitanes, un dels

paratges naturals més valuosos de Màlaga.

• Coneixeràs el Conjunt Arqueològic Dòlmens

d'Antequera, Patrimoni Mundial de la Unesco i

considerat un dels millors exponents del
megalitisme europeu

• Et sorprendràs davant del Caminito del Rey, i

descobriràs el recorregut que va inaugurar el Rei

Alfons XIII l'any 1921

• Respiraràs l'alegria de Màlaga, aquesta

meravellosa ciutat on Pablo Picasso va passar la

seva primera infància

5 dies / 4 nits

Perquè t’encantarà:

Gaudeix d'una fantàstica escapada a Màlaga, aquesta assolellada Ciutat fundada pels Fenicis en el segle
VIII a.C. i batejada com Malaka, ¿Sabies que és una de les ciutats més antigues d'Europa?

Més enllà de les seves platges, aquesta ciutat andalusa a la vora del Mediterrani té una activa vida cultural,

zones absolutament transformades per a oferir la seva cara més moderna i monuments amb segles
d'història que no deixaran de sorprendre'ns.

Descobriràs, en el paratge natural del Congost dels Gaitanes, un dels majors atractius naturals de Màlaga.

La construcció d'un canal d'aigua, des dels embassaments del nord fins a El Chorro, va fer que es construís
un camí de manteniment d'aquest canal. Aquest camí es coneix com “El Caminito del Rey”.

T'atreviràs a recórrer-lo amb nosaltres?

Màlaga i el “Caminito
del Rey” 985 €

p.v.p per persona



Organització tècnica i formalització de reserves: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank és aliena als termes i condicions d’aquesta promoció, i a 
les relacions comercials o contractuals que d’ella es derivin, limitant-se a facilitar l’accés a les mateixes. Per a qualsevol informació, consulta o reclamació 
relacionada amb la promoció, truqui al 900 89 77 77 
ServiTravel està situada al carrer Balmes, 150 de Barcelona. CIF: B63913586

Serveis inclosos

• Grup reduït, màxim 25 persones

• Vols Barcelona – Màlaga – Barcelona

• Trasllats aeroport – hotel – aeroport

• Servei d'autocar exclusiu segons programa

• Guia acompanyant des de l'inici del circuit a Màlaga

• 4 nits d'allotjament en Hotel 3* cèntric

• 4 esmorzars, 2 dinars i 1 sopar

• Visites a:

• Panoràmica de Màlaga amb guia local

• Panoràmica d'Antequera amb guia local

• Visita Mijas

• Visita Nerja

• Entrada Conjunt Dòlmens Antequera

• Entrada Cova de Nerja

• Entrada Caminito del Rey amb guia especialitzat

• Visita Frigiliana

• Visites guiades per guies oficials

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic i cobertures

COVID. Més informació a: 
http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Serveis no inclosos

• Consulteu directament amb ServiTravel les connexions 

des de les diferents zones d'origen, així com la 

contractació d'una assegurança de cancel·lació incloent 

motivació per Covid per 26 €

• Begudes en dinars / sopars

• Suplement Individual 215 €

• Res que no estigui especificat en l'apartat anterior.

HOTELS I RESTAURANTS:
• Check-in. Aforament controlat en la zona de recepció. Les claus

de les habitacions seran desinfectades abans del seu lliurament.
• Neteja. Dispensadors de gel hidroalcohòlic a casa pis i a les

entrades i sortides
• Menjadors. Es prioritzarà l'ús d’estovalles d’un sol us. Es retiraran

els elements decoratius i d’autoservei (tovallons, setrilleres, etc.)
i es substituiran per monodosis a petició dels viatgers. Els serveis
de buffet es faran en emplatats individuals i tapats

• Zones comunes. S'informarà de les mesures implementades i les
pautes a seguir. Ascensors amb reducció de la capacitat.

• Habitacions. Desinfecció diària de les habitacions, interruptors,
comandaments, etc. Garantia de desinfecció de la roba i llençols.
Es reduiran els objectes decoratius i tèxtils.

AUTOBUSOS:
• Aforament limitat, mantenint una fila lliure entre passatgers
• Material higiènic. Els autobusos estan equipats amb dispensadors

de gel hidroalcohòlic i material de protecció addicional.
• Neteja i desinfecció. Els autobusos es netegen i desinfecten

diàriament.
• Equipatge. Exclusivament el conductor, equipat amb mascareta i

guants, serà l’encarregat de la col·locació de l’equipatge,
desinfectat abans de la carrega a la bodega de l’autobús.

• Accés i seients. L’accés a l’autobús es realitzarà ordenadament
per la porta posterior i el viatgers ocuparan la mateixa plaça
durant tot el viatge.

GUIES:
• Informació. Els guies donaran informació de l protocols i normes

de seguretat aplicables durant el viatge.
• Temperatura. Es prendrà la temperatura a tots els viatgers

diàriament abans de pujar a l’autobús.
• Emergències. Suport als viatgers per qualsevol emergència que

es pugui produir

VISITES:
• Auriculars. Utilització d’audioguies amb auriculars individuals

d’un sol us.
• Entrada. Garantia d’accés sense cues als museus i monuments.
• Aforament. Visita de museus i monuments que disposin d’un

control d’aforament adequat.
• Mascaretes. Us obligatori de mascaretes en tots els recintes

tancats i informació de les mesures especifiques en cada visita

Seguretat COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DIA

1
BARCELONA – MÀLAGA

Presentació a l'aeroport i sortida cap a Màlaga en vol de línia regular. Recollida d'equipatge i

trobada amb el nostre guia per a iniciar la ruta cap a Màlaga. A la nostra arribada començarem

amb una Visita panoràmica de Màlaga la Bella, avui ciutat cosmopolita plena de vida de la qual

tothom diu que és molt hospitalària. Coneixerem la seva part més antiga: la Catedral, el Castell

Gibralfaro, la Alcazaba, el Teatre romà… Així com els seus típics barris de pescadors, el

passeig Marítim, la Platja de la Malagueta… durant la tarda podrem continuar gaudint de

l'encant i l'alegria d'aquesta meravellosa ciutat on Pablo Picasso va passar la seva primera

infància. L'ambient i la vida quotidiana d'aquells anys donaria origen a alguns dels temes

recurrents de la seva pintura com el flamenc, els coloms o els braus. Passejarem pels carrers

de la seva Màlaga natal a la recerca de l'obra i dels llocs que van marcar al genial artista

espanyol. Trasllat a l'hotel. Sopar i Allotjament.

DIA

2
MÀLAGA – “CAMINITO DEL REY” – ANTEQUERA – MÀLAGA

Esmorzar a l'hotel. Iniciarem el dia dirigint-nos cap a Ardales, endinsant-nos en el paratge

natural del Congost dels Gaitanes, canó creat al pas del riu Guadalhorce. Arribarem al famós

Caminito del Rey per a efectuar la ruta amb guies locals. Un històric pas construït a

principis del segle XX entre les parets dels congostos a més de 100 metres d'altura. Va

començar com a camí de servei d'una de les primeres centrals hidroelèctriques del país i va

passar a servir a les famílies de la zona per a fer trajectes diaris entre poblats. La zona per la

qual discorre el Caminito del Rey registra presència humana des del Neolític, per l'estratègic

de la zona, entre el litoral i l'interior. Però és a partir de 1860 quan cobra especial importància,

gràcies a la construcció del ferrocarril que unia Còrdova i Màlaga i per la ruta del qual encara

passen trens! Després, sortirem cap a Antequera, una de les localitats més importants de la

comunitat andalusa, per la seva rellevància històrica i econòmica. Dinar. Realitzarem una

visita panoràmica entre el seu entramat de carrers per a conèixer alguns dels seus principals

atractius: El recinte Monumental de la Alcazaba, El Palau de Nájera, l'Arc dels Gegants i La

Col·legiata de Sant Sebastià. A continuació, realitzarem la visita al Conjunt Arqueològic

Dòlmens d'Antequera, Patrimoni Mundial de la Unesco i considerat com un dels millors i més

coneguts exponents del megalitisme europeu. Retorn a Màlaga i allotjament.

Barcelona Málaga

Málaga MálagaCaminito del Rey Antequera
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DIA

3
MÀLAGA – NERJA – FRIGILIANA – MÀLAGA

Esmorzar a l'hotel. Sortida cap a Nerja, poble conegut per tots gràcies a la popular sèrie de

televisió “Verano Azul”. Abans d'arribar al poble, visitarem la Cova de Nerja, prova de la llarga

història de la població, una meravella natural que podria albergar unes de les pintures

rupestres més antigues de la humanitat. Una vegada al poble, tindrem l'oportunitat de passejar

pels seus empinats carrers i nombrosos comerços, així com gaudir de la vista del mar des dels

seus miradores o des de la mateixa platja, o fotografiar-nos al costat del famós “vaixell de

Chanquete”. A l'hora acordada ens dirigirem a Frigiliana, a uns 10 km de Nerja; un poble que

va rebre en 2015 el reconeixement com un dels municipis més bells d'Espanya. El conjunt

arquitectònic de Frigiliana es considera el més pur entre els pobles d'origen àrab d'Andalusia.

Passejarem pels seus carrers per als vianants, el seu fantàstic empedrat en dos colors,

formant dibuixos geomètrics i les seves empinades costes i escalinates. Retorn a Màlaga.

Allotjament.

DIA

4
MÀLAGA – MIJAS – MÀLAGA

Esmorzar a l'hotel. En el matí d'avui visitarem Mijas, exemple de poble serrà, d'imatge

tradicional de cases emblanquinades i patis andalusos. El seu centre històric amaga racons

com la seva plaça de toros ovalada, el Santuari de la Verge de la Penya, la seva muralla àrab,

i les seves vistes a manera de balcó cap a la Costa del Sol. Disposarem de temps lliure per a

passejar en els famosos “burro taxi de Mijas”. Dinar. De retorn a Màlaga tindrem temps lliure

per a gaudir al nostre grat d'aquesta ciutat que actualment constitueix un notable centre

econòmic i cultural. Fundada pels fenicis en el segle VIII a. C, i batejada com Malaka, la capital

andalusa de Màlaga és una de les ciutats més antigues d'Europa. Va ser una plaça de gran

importància estratègica per a l'Imperi Romà en la península Ibèrica que no va veure minvat el

seu esplendor quan va passar a domini andalusí. Allotjament.

Málaga MálagaNerja Frigiliana

Málaga MálagaMijas
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CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 20 persones. En el supòsit que no s'assoleixi el nombre mínim, l'Organitzador avisarà de la possible cancel·lació de la

sortida o la possibilitat de mantenir els efectes amb un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la sortida.

• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament de el dipòsit.

• Cal disposar del DNI en vigor en els viatges dins de la Unió Europea. En el cas que sigui necessari disposar de passaport, aquest ha de tenir una data de caducitat

de, al menys, 6 mesos. Consultar amb ServiTravel per conèixer la necessitat de visat i el tràmit d’aquest segons la destinació.

• Canvis i cancel·lacions: Les despeses generades per qualsevol canvi en la reserva es veuran reflectides en l'últim pagament i seran comunicades en el moment que

el canvi sigui efectiu. La indemnització a abonar en cas de cancel·lació de la reserva serà d'un màxim del 10% del total de la reserva en concepte de despeses de

gestió més les despeses reals que es generin de la cancel·lació de la mateixa.

• Per a qualsevol informació per a persones amb mobilitat reduïda, contacti directament amb ServiTravel.

Málaga Barcelona

DIA

5
MÀLAGA - BARCELONA

Esmorzar a l'hotel. A l'hora prevista ens traslladarem a l'aeroport per a prendre el vol de retorn

a la nostra ciutat d'origen.

HOTELS PREVISTOS

Hotel Ciutat

HOTEL EUROSTARS MÁLAGA 4* Màlaga

VOLS

Data Des de Fins Nº Vol H. Sortida H. Arribada

ANADA Barcelona Málaga VY2115 7:10 8:50

TORNADA Malaga Barcelona VY2116 14:30 16:10


