1er DIA: Barcelona-Torremolinos Recollida Barcelona i trasllat en autocar per agafar l'AVE
direcció Santa Anna-Antequera. Dinar a l'AVE per compte del client. Arribada aprox. 14:15 h,
trasllat a l'hotel a Torremolinos. Lliurament de claus, temps lliure per passejar i anar coneixent
la ciutat que ens acull. Sopar i allotjament.
2º DIA: Torremolinos-Córdoba-Montilla Esmorzar i sortida cap a Còrdova, començarem el
nostre recorregut en el que és sens dubte el monument més emblemàtic de la ciutat de
Còrdova, la seva gran Mesquita des de fa segles CATEDRAL DE CÒRDOVA (entrada
inclosa), per a posteriorment endinsar-nos al barri del Call, en els seus petits carrerons,
recòndites, estretes i sinuoses per visitar el Carreró de les Flors. Dinar al restaurant concertat.
A la tarda ens traslladarem a Montilla, visita guiada, podrem descobrir el ric patrimoni històric i
artístic, recorrent els seus principals monuments. Retorn a l'hotel. Sopar i allotjament.
3er Día: Torremolinos-Marbella-Puerto Banus-Ronda Esmorzar. Sortida d'excursió a la famosa
vila de Marbella, lloc d'estiueig de molts famosos, Puerto Banús, impressionant port esportiu.
Temps lliure per realitzar compres. Continuarem viatge a Ronda. Dinar al restaurant concertat.
Ronda, capital de la regió muntanyenca que va ser la més famosa bressol de bandolers i
toreros i poetes. Efectuarem una visita pel seu casc històric en el qual visitarem els exteriors
de nombrosos monuments importants com l'Església de Santa Maria, plaça de toros, Casan de
Don Bosco, entre d'altres. Retorn a l'hotel. Sopar i allotjament.
4º DIA: Torremolinos-Málaga-Vélez Esmorzar. Sortida cap a Màlaga, on destaca entre els seus
monuments la Catedral, visita dels seus exteriors i continuarem recorrent tot el casc històric
d'aquesta ciutat, temps lliure per passejar, després anirem a dinar al singular i famós Rest. El
Tinter, un bon menú a base de peixet fregit i altres curiositats. Sortida cap a Vélez, localitat
d'origen àrab, eefectuaremos una visita pel seu casc històric en el qual visitarem els exteriors
de nombrosos monuments importants, església de Sant Joan Baptista, del segle XVI; la de
Santa Maria la Major, d'estil mudèjar, que va ser antiga mesquita; el Palau Municipal, també
del XVI, i la fortalesa àrab amb les seves muralles, del segle XIII. Així mateix encara es
conserva la Torre de l'Homenatge del castell A l'hora concertada retorn a Torremolinos. Sopar i
allotjament.
5º DIA: Torremolinos-Dólmenes-Parque del Torcal-Finca La Torre Esmorzar. Sortida cap al
conjunt megalític més imponent Dolmen de Menga és tota una experiència sensorial, travessar
un túnel del temps, entrar a la catedral de l'antiguitat europea per la seva monumentalitat,
reconeguda com a Patrimoni Mundial per la UNESCO i per si fos poc anirem a veure una altra
meravella, el parc del Torcal, tot un espectacle de la natura. Dinar en restaurant. A la tarda ens
desplaçarem a la Finca La Torre a Bobadilla, ens embriagarà la seva bellesa paisatgística i la
seva calma, a més d'ensenyar-nos com es produeix el seu bé més preuat, l'oli, tast d'olis i
típica berenar. Retorn a l'hotel. Sopar i allotjament.
6º DIA: Torremolinos-Loja-Alameda Esmorzar i sortida cap a Loja, els monuments més
significatius de la ciutat són l'Alcazaba, Església Major de l'Encarnació, el Convent i Església
Conventual de Santa Clara, etc .., molts d'ells han estat declarats béns d'interès cultural.
Retorn a l'hotel per dinar. A la tarda trasllat a Albereda, callejearemos per aquesta població i
visitarem el sepulcre de "El Tempranillo", famós bandit de la zona. Retorn a l'hotel. Sopar i
allotjament.

7º DIA: Torremolinos-Barcelona-ciudad de origen. Esmorzar. Temps lliure, dinar a l'hotel. A
les 13:15 h trasllat a l'estació de l'Ave de Sta. Ana-Antequera, sortida a les 15:00 h
fins a Barcelona, arribada prevista a les 20:30 h, ens espera l'autobús que ens
portarà de tornada a la nostra població . Arribada i FI dels nostres serveis.
El preu inclou:
 Trasllat en autocar fins estació de l’AVE Sants, AVE Antequera.
Recollida en estació i trasllat a l’hotel. Anada/tornada
 Assistència guia acompanyant des d’origen.
 Les entrades i trasllats a monuments especificats segons programa.
 Pensió completa aigua/vi inclosos en àpats. Hotel 3* en
Torremolinos. Restaurants concertats, segons itinerari.
 Assegurança bàsica de viatge inclos. No inclou: Assegurança
anulació: +35 €
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