
Granada i Antequera  

Durant tot el 2013 se celebra el mil·lenni del regne de Granada i per aquest motiu ens desplaçarem al sud de 
la península.

Dies: del 27 al 30 de setembre (pont de St. Miquel)

Tarda del divendres 27 de setembre:
Desplaçament en tren AVE des de Lleida fins a Santa Ana (Antequera). 
Arribada a Antequera, instal·lació i sopar a l’hotel.

Dissabte, 28 de setembre:
Durant el matí visitarem llocs d’interès d’Antequera: ens aproparem al paratge natural d’El Torcal, 
conèixerem el centre arqueològic “Los Dolmenes de Antequera” i també “la Real Colegiata de Santa Maria la 
Mayor”, que és l’edifici religiós més important del municipi situat a la medina medieval.
Després de dinar ens dirigirem a Granada per instal·lar-nos a l’ hotel. 
Tot seguit explorarem el centre de la ciutat. Ens arribarem fins a 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. 
Acabarem la descoberta al Mirador de Sant Nicolàs de d’on podrem gaudir d’unes extraordinàries vistes.

Diumenge, 29 de setembre:
Tota la jornada la dedicarem a la comarca de l’Alpujarra Granadina.
Pasarem per Lanjarón i el famós balneari d’aigua mineromedicinal, situal al Parc Natural de Sierra Nevada. 
Anirem a Órgiva, centre de la comarca, i a poblets com Caratuñas, Pampaneira, Pitres, Pórtugos,Trevélez, 
Bubión i Capileira, on dinarem i des d’on veurem el maravellós Barranc del Poqueira. Des d’aquí, les vistes del 
Parc Natural de Sierra Nevada són impressionants.

Dilluns, 30 de setembre:
Durant el matí explorarem 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.

En acabat, dinarem tot comentant les meravelles vistes i ens desplaçarem de nou a Santa Ana, on agafarem 
l’AVE de tornada a Lleida.
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