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Sortida: 10 de juliol de 2020

• Coneixeràs Granada, un lloc màgic a la part

Sud de Sierra Nevada.

• T’endinsaràs en un singular territori que, a més

de mil metres d’altitud, mira de prop el

mediterrani.

• Descobriràs per què el capvespre des del

Mirador de Sant Nicolás està considerat dels

millors del món.

• Visitaràs la majestuosa Alhambra i els jardins

del Generalife.

• Sentiràs la màgia del Festival Internacional de

Música i Dansa de Granada assistint a 3

sensacionals espectacles

• Comprendràs que aquest meravellós Festival

s’hagi donat a conèixer pels s extraordinaris

llocs on es celebren els seus esdeveniments.

4 dies / 3 nits

Per què t’encantarà:

Descobreix en aquesta exclusiva escapada l’origen del Festival Internacional de Música i Dansa

de Granada, on introdueix les seves arrels en els concerts simfònics que, des de finals del segle

XIX, s’havien celebrat en diferents estades dels palaus de la l’Alhambra i el Generalife.

T’oferim conèixer el millor de la bella Granada, monuments inoblidables com la seva catedral i la

impressionant Alhambra, i explorar el seu festival de música amb les simfonies de Ludwig Van

Beethoven i W.A. Mozart, així com els increïbles Ballets d’Antonio Najarro.

Granada: simfonia, 
bellesa i cultura

1.395€
p.v.p per persona
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Serveis inclosos

• Vol directe Barcelona-Granada-Barcelona

• Serveis de trasllats i autocar segons programa

• Guia acompanyant de parla castellana des de l’inici

• Servei de maleters

• 3 nits d’allotjament en hotel 5*

• Mitja Pensió (esmorzar i dinar) des del dinar del primer 

dia fins el dinar del últim (begudes incloses)

• Visites a:

• Catedral de Granada i la Capella Real.

• Alhambra

• Jardins del Generalife

• Las Alpujarras

• Abadia de Sacromonte

• Entrades als espectacles:

• Novena Simfonia de Ludwig Van Beethoven al 

Palau Carlos V.

• Ballets d’Antonio Najarro al Teatre del Generalife

• Simfonies nº27 y 40 i el Concert per a piano i 

orquestra nº20 de W.A. Mozart.

• Assegurança d'assistència en viatge bàsica. Mes 

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

Serveis no inclosos

• Consulti directament amb ServiTravel en cas de 

necessitar transport regular des de la seva ciutat 

d’origen.

• Contractació de una assegurança de cancel·lació per 15 

€.

• Suplement Individual 285 €

• Res que no estigui especificat al apartat anterior

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

3
GRANADA

Esmorzar al hotel. Després del esmorzar, realitzarem una visita a Las Alpujarras, regió
històrica d'Andalusia a cavall entre Granada i Almería, que consta de paisatges i naturalesa
dignes d’admiració. Dinar. A la tarda tornarem a Granada i disposarem de temps lliure per
preparar-nos per escoltar al Palau de Carlos V les simfonies núm. 27 i 40 i el concert per a
piano i orquestra núm. 20 de W. A. Mozart. Tornada al hotel i allotjament.

DIA

1
BARCELONA – GRANADA

Presentació a l’aeroport de Barcelona per a sortir en el vol direcció a Granada. A la nostra
arribada, ens traslladarem al hotel per realitzar el Check In. Dinar. Per la tarda, visitarem la
Catedral de Granada, seu de la arxidiòcesis de la ciutat, i la Capella Real, on es troben les
restes dels Reis Catòlics. Per la nit gaudirem de la música de la Novena Simfonia de
Beethoven al Palau de Carlos V. Tornada a l’hotel i allotjament.

DIA

2
GRANADA

Esmorzar al hotel. Pel matí sortirem a realitzar la visita a l’Alhambra. Aquest complexe
monumental va ser construït entre els segles XIII i XIV i va ser la joia del regne nassarita. La
seva singularitat es troba als interiors, on la decoració esta al cim de l’art andalús, i la seva
localització i adaptació, generant un paisatge nou però totalment integrat amb la naturalesa.
Posteriorment, visitarem els Jardins del Generalife, situats fora de les muralles de
l’Alhambra, al costat del Cerro del Sol. Va ser una finca d’oci dels sultans nassarites, però
també va ser utilitzada per l’agricultura. Dinar. Per la nit ens dirigirem al Teatre del Generalife
per gaudir dels Ballets d’Antonio Najarro. Tornada a l’hotel i allotjament.

Barcelona Granada

Granada GranadaAlhambra

Granada GranadaLas Alpujarras
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VOLS

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

10/07 BARCELONA GRANADA VY2010 07:25 09:00

13/07 GRANADA BARCELONA VY2015 22:00 23:30

HOTELS PREVISTOS

Data Hotel Ciutat

10 al 13 de Julio HOTEL PALACIO SANTA PAULA 5* Granada

17/6/2019

CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 25 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.

DIA

4
GRANADA – BARCELONA

Esmorzar a l’hotel. Al matí visitarem la Abadia de Sacromonte, antiga Abadia i actualment
residéncia de canònics, parròquia i museu eclesiàstic. Dinar. Després del dinar, trasllat al
aeroport per prendre el vol de tornada a Barcelona.

Granada BarcelonaAbadía Sacromonte


