
GRANADA i ANTEQUERA
de l’1 al 4 de maig de 2014

Dijous, 1 de maig:
      

Matí: Desplaçament en tren AVE des de Lleida fins a Santa Ana (Antequera), fent 
transbordament a Madrid.

      
Arribada a Antequera, dinar al restaurant “El Canal” i a la tarda visita guiada per  
diferents punts d’interès d’Antequera, entre ells la Real Colegiata de Santa Maria la 
Mayor, situat a la medina medieval, des d’on gaudirem d’unes boniques vistes, i  
anirem fins al  paratge natural  de El  Torcal, on els  que vulgueu podreu fer  un  
passeig curt fins al mirador, veure l’audiovisual, fer un beure i contemplar aquest 
indret tan peculiar.

      Després, a l’Hotel Las Villas de Antikaria per instal·lar-nos i sopar.

Divendres, 2 de maig:
      

Des d’Antequera ens desplaçament fins a la comarca de l’Alpujarra Granadina, per 
dedicar-hi tota la jornada.

      Es passa per Lanjarón i el famós balneari d’aigua mineromedicinal, situal al Parc 
Natural de Sierra Nevada, per Órgiva, centre de la comarca, i per poblets com  
Caratuñas, Pampaneira, Pitres, Pórtugos,Trevélez, Bubión i dinar a Capileira, des 
d’on es veu el Barranc del Poqueira. Des d’aquí, les vistes del Parc Natural de  
Sierra Nevada són impressionants.

          Després, visita opcional  a una de les coves del Sacromonte, al districte d’Albaicin. 
Espectacle  de dansa i  “cante”flamenc típic  d’aquesta zona,  visita pel  barri  i  el  
Mirador de Sant Nicolàs.

Dissabte, 3 de maig:
      

Matí: visita guiada i passejada per l’Alhambra i el Generalife.
      L’Alhambra és una ciutat palatina andalusí situada a Granada. Es tracta d'un ric  

palau i fortalesa que allotjava al monarca i la cort nassarita del Regne de Granada. 
Com en altres obres musulmanes el  seu veritable atractiu  són els interiors,  la  
decoració dels quals els situa en el cim de l'art islàmic. Dins del recinte hi ha el  
Palau de Carles V.

      El Generalife és una finca enjardinada de Granada declarada també Patrimoni de la 
Humanitat el 1984. Construïda al segle XII amb un estil àrab clàssic conté patis  
interiors, plens de fonts i vegetació. Són el símbol més rellevant d'aquest indret i  



reflecteixen la concepció pròpia d'Al-Àndalus del que era un entorn d'esbarjo íntim 
per a les classes altes, tot i que el conjunt presenta influència cristiana i afegits  
posteriors.
Dinar: A l’Hotel Victòria on estem instal·lats.

      Tarda: Després de dinar visita al centre de la ciutat:  la catedral i la Capella Reial de  
Granada, on es troben enterrats els Reis Catòlics, i també al barri d'Albaicín, que

      conserva l'estructura i l'aspecte que tenia en l'època musulmana medieval. Fou  
declarat  Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1984, junt amb l'Alhambra.

     
Diumenge, 4 de maig:

Viatge de retorn, en autocar, de Granada a Santa Ana (Antequera) i desplaçament en AVE
fins a Lleida.


