
     

MÀLAGA I MÉS 

     Del 6 al 9 de desembre de 2018 
 

 

 

 

Dijous, 6 de desembre 

Sortida de Lleida en tren AVE fins a Màlaga ciutat a les 14.30 h. 

Dinar a l’Hotel SERCOTEL. 

Tarda: visita del municipi de Mijas: conjunt Històric-Artístic des de l'any 1969. És un 

poble blanc amb fesomia àrab situat a escassos 30 km de Màlaga, cabdal a la Costa del 

Sol. Aquest petit poble compta amb atractius turístics amb segell propi, com és el cas 

dels "rucs-taxis" coneguts i usats per turistes de tot el món, la seva petita plaça de toros 

que fan les delícies dels més curiosos, la seva antiga muralla àrab , les seves esglésies o el 

"Santuari de la Mare de Déu de la Penya", patrona del poble. 

Tornada a Màlaga, allotjament i sopar a l’Hotel “Sallés Hotel Málaga centro”. 

 

Divendres, 7 de desembre 

Esmorzar i sortida cap a Ronda on passarem tot el dia.  

Ronda es troba al cor de la regió muntanyenca de Ronda, a uns 100 km de la ciutat de 

Màlaga. Envoltada d'exuberants valls fluvials i assentada sobre un profund barranc, és un 

paradís que val la pena visitar. 

Al llarg de la història, Ronda ha estat una de les ciutats més inexpugnables d'Andalusia. 

Principalment a causa de la seva posició geogràfica, però també degut a una sèrie de 

conjunts emmurallats i accessos construïts pels àrabs durant tota l'era islàmica. 

Conforme la ciutat creixia, més muralles i portes es construïen. Avui dia, ofereixen una 

visió única al passat de Ronda. 

Visitarem: 

- la plaça de toros, bressol de la tauromàquia i una de les més antigues de tot l’Estat 

Espanyol. 

- la Col·legiata de Santa Maria, elevada a la categoria de col·legiata pel rei Ferran el 

Catòlic, s'aixeca sobre l'antiga mesquita aljama de la ciutat, obra del segle XIII 

de la qual encara es conserven restes del mihrab. 

- i la Casa Don Bosco. Construït a principis del segle XX, en ple cor del conjunt 

històric de la ciutat, és un Palauet d'estil modernista que va pertànyer a la família 

Granadins i que aquests van cedir posteriorment a l'ordre Salesiana per al seu ús 

com a lloc de repòs per a sacerdots i malalts d'aquesta congregació. Ressalta el 

seu bell pati interior decorat amb solería nazarí i una gran col·lecció de ceràmiques 

de la regió; així com els seus tapissos datats del segle .XIX i el seu magnífic 

mobiliari en fusta de noguera, la xemeneia del seu saló principal és el més clar 

exponent de l'artesania rondeña en el més pur estil castellà. No podem oblidar el 

seu jardí a la vora del precipici a la sortint del Tajo, des d'on podem contemplar el 

Pont Nou del municipi. Els seus jardins tenen un gran interès, degut al seu 

emplaçament, ja que es converteixen en un autèntic balcó de la Serranía. 



Tornada a Málaga. Sopar. 

 

Dissabte, 8 de desembre 

Esmorzar i sortida per visitar les coves de Nerja, que compten amb estalactites i 

estalagmites molt originals, així com pintures paleolítiques.  

A continuació visitarem el municipi de Nerja. Localitat turística que va popularitzar la 

sèrie de Televisió Espanyola “Verano azul” i coneguda com el Balcó d'Europa està situada 

sobre un promontori, té vistes al mar Mediterrani i a les muntanyes veïnes. Als seus peus, 

hi ha platges de sorra i cales al costat de penya-segats.    

A la tarda visitarem el municipi de Frigiliana. Als peus d'un Parc Natural i a escassos 

quilòmetres de la Mediterrània s'aixeca aquest poble. L’únic de la província de Màlaga 

inclòs entre els més bells d'Espanya. Ens endinsem en els seus carrerons per visitar llocs 

únics i conèixer la seva artesania. 

Frigiliana és una petita ONU: un terç dels seus tres mil habitants són estrangers de fins 

a una vintena de nacionalitats. La riquesa cultural dóna cert aire cosmopolita al poble. 

Es nota encara més quan es passeja pels carrerons de la localitat, on amb prou feines 

s'escolta parlar castellà i sí molt anglès o alemany. Caminar allà és un plaer. Tot sembla 

nou, com si haguessin obert ahir el poble: carrers absolutament nets, cases recent 

blanquejades i milers de tests pintant qualsevol racó. Sembla que els veïns es posen 

d'acord fins per utilitzar cadascun una diferent tonalitat de verd o blau per pintar les 

portes i finestres, el que crea un contrast preciós amb les blanquíssimes façanes. 

Tornada a Màlaga ciutat. Sopar lliure. 

 

Diumenge, 9 de desembre 

Al matí farem un tast de la ciutat de Málaga amb una visita guiada per diferents indrets 

destacats inclòs el Castell de Gibralfaro des d’on contemplarem unes meravelloses vistes. 

El municipi constitueix un notable centre d'entreteniment, econòmic i cultural, i un 

important node de comunicacions al litoral mediterrani. Ha sofert una gran transformació 

els darrers anys i és atractiva per molts motius: culturals, gastronòmics, climatologia, 

etc. 

Dinar a l’hotel SERCOTEL i sortida en AVE a les 14.30 h per tornar a Lleida. 
 

 


