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Sortides: 24 d’octubre i 14 de novembre de 2021 

13 de juny i 24 d’octubre de 2022

• Recorreràs els carrers empedrats i empinats d'Arcos de la

Frontera, reconegut com un dels pobles més bonics

d'Andalusia i declarat Monument Històric-Artístic Nacional.

• Et t'enamoraràs de Ronda, una de les viles que millor

conserven el seu llegat. Creuar el Puente Nuevo i seguir

per l'Albereda del Tajo és una delícia per no oblidar.

• Et fascinarà El Torcal, probablement el paisatge càrstic

més espectacular d'Europa. Passejar per ell és retornar al

passat, les seves formacions rocoses es deuen a un

procés de formació de diversos centenars de milions

d'anys.

• Et sorprendràs al Caminito del Rey, i viuràs l'experiència

única de caminar per passarel·les construïdes en

congostos a més de 100 metres d'altura.

7 dies / 6 nits

Perquè t’encantarà:

Aquesta ruta del Llegat Andalusí s'inicia en els anomenats pobles blancs gaditans, molts dels quals veuen

acompanyat el seu nom amb el complement "de frontera", indicació dels dos segles de lluita entre cristians i

musulmans.

Ens aturarem en els llocs obligats de la Ruta dels Almoràvides i Almohades. Dues dinasties que van forjar grans

imperis al Nord d'Àfrica i la Península Ibèrica entre els segles XI i XII. I una de les sendes més belles i extenses

que brinda el territori andalús per recuperar part d'aquest llegat.

Assaborirem el pes de la història, una història carregada de personatges brillants, des del neanderthalense 'Home

de Zafarraya', passant per fenicis, romans i musulmans fins als nostres dies, història i tradició que tots ells han

dipositat en la seva gent, reflectint la seva gran capacitat d'hospitalitat i demostrant els seus ensenyaments,

especialment la profunda tradició andalusina, plena d'encant i tipisme.

Impossible perdre-se'l !!

Andalusia i la ruta 
Almoràvides

des de1.370 €
p.v.p per persona
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Serveis inclosos

• Vol Barcelona – Jerez / Màlaga – Barcelona

• Guia acompanyant des de l’aeroport de Jerez fins

l’aeroport de Màlaga.

• Trasllats aeroport – hotel – aeroport

• Beguda de benvinguda tipus suc al Parador de Arcos de 

la Frontera.

• Allotjament en Paradors Nacionals en règim de mitja

pensió (esmorzar i sopar)

• Dinar a Ronda i Màlaga

• Visites incloses:

• Jerez de la Frontera

• Arcos de la Frontera

• Sierra de Grazalema

• Ronda amb guia local

• Ganadería Andalusa

• Antequera

• El Torcal 

• Màlaga amb guia local

• Entrades incloses:

• Jerez: Bodega + degustació de vi

• Plaça de Toros de Ronda

• Almazara amb aperitiu

• Dòlmens d’Antequera

• Caminito del Rey

• Gibralfaro

• Audioguies

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic. 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 

Covid19 per 37 €

• Taxes aèries 60 €

• Suplement individual 350 €

• Suplement sortides d’octubre 145 €

• Begudes no incloses en dinars/sopars.

Seguretat COVID19 en les nostres sortides 
a Paradors

Consulti en la última pàgina el nostres compromís amb 
les mesures sanitàries  per continuar viatjant segurs.
Per a més detalls clicar aquí

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
https://bit.ly/3hxtu4R
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DIA

1
BARCELONA – JEREZ DE LA FRONTERA – ARCOS DE LA FRONTERA

Presentació a l'aeroport de Barcelona, assistència personalitzada i reunió de grup per sortir en

el vol direcció a Jerez de la Frontera. A la nostra arribada la nostra guia acompanyant ens

estarà esperant per realitzar la visita de la ciutat, coneguda pels seus vins, els seus cavalls i el

seu flamenc, que conserva un casc històric que ha estat declarat conjunt històric-artístic.

Visitarem a peu el nucli històric i gaudirem d'una copa d'un Jerez típic en una de les famoses

bodegues. Continuarem fins al Parador de Arcos de la Frontera, on en arribar ens esperaran

amb una beguda de benvinguda com a cortesia i ens instal·larem a les habitacions. Sopar

inclòs.

DIA

2
ARCOS DE LA FRONTERA – SIERRA DE GRAZALEMA – RONDA

Esmorzar a l'hotel. Al matí visitarem Arcos de la Frontera, assentada sobre una

espectacular penya tallada, és una pintoresca vila gaditana plena de racons que rememoren la

seva herència àrab. El seu casc antic està declarat Bé d'Interès Cultural. Torres, esglésies i

esplèndids miradors amb vistes a riu Guadalete són només alguns dels innombrables atractius

que ofereix aquesta localitat, immersa en plena ruta dels Pobles Blancs. Continuarem el nostre

camí cap a Ronda amb parada a la Serra de Grazalema. La Serra de Grazalema està situada

entre les províncies andaluses de Cadis i Màlaga i alberga una important taca relicta de

pinsapos, arbre que s'ha convertit en el símbol d'aquestes serres. Es tracta d'un dels

complexos càrstics més espectaculars d'Espanya, amb profunds congostos, avencs i el

conjunt de rius, cavitats i galeries subterrànies més extens d'Andalusia. Tot el territori del Parc

Natural Serra de Grazalema va ser declarat Reserva de la Biosfera per la Unesco en 1977.

Farem un petit passeig a peu per descobrir la bellesa d'aquesta zona i visitarem una

almàssera on degustarem l'oli amb un aperitiu. Arribarem a Ronda per instal·lar-nos al Parador

de Ronda i tindrem el sopar inclòs.

Barcelona Arcos de la FronteraJerez de la Frontera

Arcos de la Frontera RondaExcursiones
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DIA

3
RONDA – ANTEQUERA

Esmorzar a l'hotel. El dia d'avui està dedicat a la bonica ciutat de Ronda i la visita d'una

ramaderia. Aquesta localitat malaguenya divideix el seu nucli urbà a banda i banda del Tajo

del Ronda, un congost de més de 150 metres de profunditat. El seu casc antic està declarat Bé

d'Interès Cultural. Celtes, fenicis, romans i àrabs van habitar aquestes terres, que van ser

reconquerides pels Reis Catòlics. Visitarem l'interior de la plaça de toros i posteriorment ens

espera un dinar amb un bon vi de la zona, si el temps ho permet, a l'aire lliure. Després ens

conduirem a les afores de Ronda per visitar una típica ramaderia andalusa. Durant el

recorregut i de la mà de professionals li farem partícip dels secrets de la cria i selecció del bou

brau, observant a molt curta distància els braus, els erals, els utrers, les vaques mares al

costat dels vedells nascuts de l'any, la fantàstica eguada criant als poltres que neixen a la

primavera, a més d'observar la flora i fauna de la Serra de Ronda. Continuarem cap a

Antequera, on ens allotjarem al Parador de la ciutat i tindrem el sopar inclòs.

DIA

4
ANTEQUERA

Esmorzar a l'hotel. Començarem fent la visita a Antequera, una ciutat de gran riquesa cultural

i econòmica. El seu conjunt històric està format per més de mig centenar de monuments i

edificis que daten des de l'Edat de Bronze. Coronada pel castell i per la basílica de Santa

Maria, pel seu casc antic es succeeixen col·legiates, esglésies, convents, palaus, arcs, portes,

ermites, cases senyorials i una alcassaba. D'entre tots sobresurt el palau de Nájera (segle

XVIII), que avui és el Museu Municipal; el convent de les Catalines o el palau dels marquesos

de la Penya, d'estil mudèjar i renaixentista. Disposarem de temps lliure a Antequera per dinar i

a la tarda visitarem els Dòlmens de Menga, Viera i Romeral. El Conjunt Arqueològic dels

Dòlmens d'Antequera, és un dels millors i més coneguts exponents del megalitisme europeu i

recentment declarat Bé del Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. Retorn a

l'hotel, sopar i allotjament.

Ronda AntequeraExcursiones

Antequera AntequeraExcursiones
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DIA

5
ANTEQUERA – EL TORCAL – CAMINITO DEL REY – MÁLAGA

Esmorzar a l'hotel. Al matí, ens dirigirem a El Torcal, probablement el paisatge càrstic més

espectacular d'Europa. Passejar pel Torcal és retornar al passat, ja que les seves formacions

rocoses es deuen a un procés de formació de diversos centenars de milions d'anys. Aquest

paratge natural està envoltat de vegetació de gran importància i compta amb fauna de

rellevància com l'àguila real o la guineu. Tindrem temps lliure per dinar i continuarem a la zona

de “El Chorro” i ens atrevirem a recórrer un dels camins més impressionants d'Espanya, el

“Caminito del Rey”. Fins fa molt poc, aquest recorregut de gairebé 8 quilòmetres a la zona de

Màlaga era considerat com un dels més perillosos del món. Avui la ruta està totalment

rehabilitada, ha estat guardonada amb el Premi Europa Nostra per fomentar la conservació de

el patrimoni i, encara que és més segura, hi ha una cosa que no ha canviat: l'experiència única

de caminar per passarel·les construïdes en congostos a més de 100 metres d'altura.

Continuació fins a Màlaga, on ens allotjarem al Parador i tindrem el sopar inclòs.

DIA

6
MÁLAGA

Esmorzar a l'hotel. Més enllà de les seves 16 assolellades platges, aquesta ciutat andalusa a

la vora del Mediterrani té una vida cultural més que interessant. Màlaga és una ciutat plena de

racons històrics com la Alcassaba, una de les majors fortaleses àrabs d'Andalusia, o el Castell

de Gibralfaro, des d'on s'obtenen les que segurament siguin les millors vistes de tota la ciutat.

Als peus del castell s'estén el teatre romà i un casc històric fet per passejar. Pels seus carrers

van sorgint racons com el Mercat de les Drassanes per prendre un vermut i monuments com la

seva Catedral, coneguda com "La Manquita", per la seva inacabada torre dreta. Cal no perdre

una visita a les seves cobertes, perquè l'experiència és única. Dinarem a Màlaga, un dinar de

tapes al famós bar "Pimpi". A la tarda disposarem de temps lliure per conèixer la ciutat al

nostre aire o bé per realitzar compres. Retorn a l'hotel, sopar i allotjament.

Antequera MálagaExcursiones

Málaga MálagaExcursiones

Málaga Barcelona

DIA

7
MALAGA – BARCELONA

Esmorzar a l'hotel. A l'hora prevista ens traslladarem a l'aeroport de Màlaga per agafar el vol
de tornada a Barcelona.
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VOLS

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

24/10/2001
14/11/2021
13/06/2022
24/10/2022

BARCELONA JEREZ VY2286 12:55 14:40

30/10/2021
20/11/2021
19/06/2022
30/10/2022

MALAGA BARCELONA VY2116 17:45 19:20

HOTELS PREVISTOS

Data Hotel Ciutat

Primera nit PARADOR ARCOS DE LA FRONTERA ARCOS DE LA FRONTERA

Segona nit PARADOR DE RONDA RONDA

Tercera i quarta nits PARADOR DE ANTEQUERA ANTEQUERA

Cinquena i sisena nits PARADOR DE MALAGA MALAGA

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.
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RECEPCIÓ: 
• Check in on line.
• Mampara de protecció als mostradors.
• Reducció de documents i desinfecció estricta dels que es lliuren.
• Mascarillas y gel hidroalcohólico a disposición de los clientes.

HABITACIONS:
• Desinfecció profunda amb productes viricides.
• Reforç de la neteja en superfícies amb contacte frecuent.
• Precinte de desinfecció en los dispensadores i el telèfon.
• Llençols i tovalloles rentades a alta temperatura.

ESPAIS GASTRONÒMICS:
• Buffet d’esmorzars amb racions individuals. Oferta calenta a la carta.
• Major distància entre les taules idesinfecció de las cartes abans de cada ús.
• Rentat de les vaixelles a més de 80 graus.
• Estotjat de coberts després de cada rentat.

CUINES, MAGATZEMS, ZONES DE PERSONAL: 
• Control exhaustiu en la recepció de mercaderies i neteja diària de magatzems.
• Desinfecció continua de las eines i les superfícies de cuina.
• Rentat diari d’uniformes a alta temperatura.
• Ús de mitjans de protecció per part de tot l’equip de Paradors.

GARANTIA:
ServiTravel complirà amb la normativa actualitzada dels viatges combinats i amb aquelles altres
que poden ser imposades per les autoritats competents en cada moment i en cadascuna .

ASSISTÈNCIA COVID:
Disposem d’una assegurança de cancel·lació que inclou el motius provocats per la COVID19.

Seguretat COVID-19 en sortides a Paradors
La nostra màxima és seguir viatjant assegurant el compliment i efectivitat de les mesures sanitàries, en 
definitiva gaudir de les sortides viatjant segurs


