ITINERARI

.Día 1º.- BARCELONA - CARTAGENA
Sortida per l'autopista de cap teirras llevantines fent diverses parades, una d'elles per degustar una "PAELLA
VALENCIANA" en un restaurant de la ruta. A la tarda seguirem el nostre hotel a Cartagena, on serem rebuts amb
un Còctel de Benvinguda.
Día 2º.- CARTAGENA (Murcia)
Ens desplaçarem a la ciutat de Múrcia per visitar el seu centre en el qual destaca la seva Catedral amb les obres
barroques del mestre Salzillo. També podran passejar pel famós carrer Trapería, on es troba el Casino amb els
seus patis àrabs i clàssics salons, el Teatre Romea, l'Església-Museu de Sant Joan de Déu etc. DINAR
GASTRONÒMIC. A la tarda es visitarà la ciutat de Cartagena, l'antiga Cartagonova, una de les primeres ciutats de
la península, es realitzarà visita al Castell de la Concepció, cridada de "els ànecs", portalada de la vella catedral,
Amfiteatre romà, la ciutat romana que és subterrània etc. Sopar i allotjament.
Día 3º.- CARTAGNEA (Museu del Vi a Bullas, Caravaca)
Sortida cap a Caravaca de la Creu, fent prèviament parada a Bullas per visitar el Museu del Vi i conèixer en
aquest original edifici de antic celler a la DO Bullas. Seguirem fins Caravaca, ciutat Santa a l'empara del seu
enorme Castell-Santuari de la Santíssima Vera Creu, conjunt historicoartístic que el 2017 celebra el seu Any
Jubilar. Prendrem un tren turístic amb el qual recorrerem els llocs més importants del seu centre com és la seva
bella plaça Major amb l'Ajuntament, la restaurada i històrica Plaça de Bous i pujada a la Basílica de Santíssima
Vera Creu. DINAR AMB EL TÍPIC MENÚ "JUBILAR". També es visitarà el curiós "Museu dels Cavalls del Vi" on
podrà conèixer la forma de com s'adornen els cavalls a la Festa de la Creu de cada 2 de maig. Sopar i allotjament.
Día 4º.- CARTAGENA (Lorca, El Mar Menor)
Sortida cap a Lorca per visitar la ciutat més monumental de tot el regne de Múrcia, des de la magnífica plaça
d'Espanya, on hi ha l'antiga Col·legiata de Sant Patrici es completarà amb la casa del Corregidor, l'església del
Roser, al Casino etc. De tornada a l'hotel es farà una parada a Totana per a una breu visita. DINAR
GASTRONÒMIC. A la tarda farem un recorregut panoràmic per La Manga del Mar Menor, centre turístic de
primer ordre situat en una un braç de terra que delimita la Mar Menor de la Mediterrània. Arribarem fins al Cap
de Pals, on admirarem formidables vistes, al costat del seu Far de 81 metres d'alt. Dinar en restaurant de la
nostra ruta, i baixarem a La Manga del Mar Menor per recórrer aquest braç de terra entre dos mars. Sopar i
allotjament
DÍA 5º.- CARTAGENA (Torrons de Xixona) BARCELONA
Sortida cap a Alacant i arribada a Xixona per visitar una de les seves factoria on s'elaboren els seus preuats
TORRONS. A més podrà degustar-los i adquirir-los a preus especials per a les pròximes festes. Continuarem la
nostra ruta fins al restaurant on tindrà lloc el DINAR ESPECIAL DE COMIAT amb tots els extres. A la tarda es
conclourà el viatge de tornada fins al nostre lloc d'origen.

445 €

PREU PER PERSONA :
Spt. Individual:

190

€.

EL PREU INCLOU:





Circuit en autocar de luxe durant tot el programa.
Estada a Hotel 3* a Cartagena en règim de pensió completa. 6 dinars especiales, segons es detalla al
programa. Còctel de benvinguda a l´arribada a l´Hotel. Animació nocturna a l´ hotel.
Degustació i demostració del típic "Café Asiático".
Totes les excursions incloses. Visita a los Museu del Vino, Cavall del Vi i Torrons de Xixona, visita de
Caravaca de la Cruz en los últimos días de su Año Jubilar. Assegurança básica de viatge.
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