Alacant del 5 al 8 de desembre de 20191
Dijous 5:
Sobre les 14:30 h sortirem de Lleida amb autocar des de l’estació de Renfe cap a la ciutat
d’Alacant. Arribada a l’hotel i sopar.
Divendres 6:
Esmorzar i sortida cap a Orihuela on passarem el matí. Orihuela és la capital de la comarca del Baix
Segura. És una rica zona de regadiu degut a les aigües del riu Segura, que també ha ocasionat
devastadores crescudes, l’última al setembre d’aquest any. Compta amb un interessant patrimoni
històric i artístic; com la Catedral, el Col·legi Santo Domingo i la Casa de Miquel Hernández
Després de dinar anirem a Elx. Durant els anys 60 i 70 del segle XX, la ciutat va experimentar un
fort augment de població lligat a la industrialització, que convertiria a Elx en un dels principals
productors de calçat d'Europa.
El Palmerar d'Elx, el més gran d'Europa amb més de 200.000 palmeres, declarat Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO. També ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat el Misteri d'Elx, un
drama sacro-líric medieval cantat en valencià, que tracta la mort i Assumpció de la Mare de Déu.
Segons els especialistes, està datat al segle XV, en la seua part més antiga, i és cantat en valencià
medieval.
Tornada a l’hotel. Sopar lliure.
Dissabte 7:
Pel matí després de esmorzar ens desplaçarem a Novelda. coneguda per la seua viticultura i el
comerç d'espècies i marbre.
La situació socioeconòmica nacional, a les acaballes del segle XIX va provocar a Novelda la formació
d'una burgesia originada per la revitalització del comerç i el desenvolupament de l'agricultura.
Aquesta burgesia es va preocupar per aplicar als seus edificis els cànons marcats per la moda
imperant del moment: el modernisme, que constitueix actualment un conjunt monumental de gran
valor historicoartístic. Després de la visita a la ciutat i a la Casa Museu Modernista podrem gaudir
d’una degustació de vi al Casino.
Després de dinar tornarem a la ciutat d’Alacant per fer la visita guiada que inclourà un passeig pel
centre històric, la Concatedral de Sant Nicolás, entre altres. Els dies 6 i 7 Alacant celebra les
festes del seu patró San Nicolás i segur que la ciutat estarà molt animada. Sopar lliure.
Diumenge 8:
Després d’esmorzar i amb les maletes a l’autocar ens dirigirem a Altea. És un poble amb encant de
la costa blanca. Farem una visita a peu pel seu casc antic de casetes blanques i carrers empedrats.
Per finalitzar el viatge visitant un poble d’interior, Guadalest. De camí gaudirem del paisatge
d’aquesta depressió entre la serra d’Aitana i la serra de la Serrella i la serra de la Xortà, per un
passa el riu Guadalest, del qual pren el seu nom. Passejarem per la població i podrem veure l’Arrabal,
el rentador, la plaça de l’Ajuntament, la presó del sègle XII, els miradors i si l’horari ens ho permet
fins i tot tindrem una estona per comprar a les seves botigues d’artesania.
Dinar i retorn cap a Lleida.
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