DEL 04 AL 08 D’ABRIL 2020 (5 DIES)
DISSABTE, 04 D’ABRIL – PALLARS/BARCELONA – OLIVA –
MÚRCIA
Sortida del Pallars i Barcelona en direcció Tarragona per agafar l’autopista de la
Mediterrània cap al sud, gaudint de la característica panoràmica dels tarongers
valencians i del litoral llevantí. Dinar en un restaurant a Oliva i, a la tarda,
continuació del viatge en direcció a Benidorm, Alacant, Elx, i fins arribar a
Múrcia capital. Acomodació a l’hotel situat al centre de la ciutat i on
pernoctarem durant tot el circuit. Sopar i allotjament a l’hotel.
DIUMENGE, 05 D’ABRIL – MÚRCIA
Esmorzar i dia dedicat a la visita guiada de la ciutat de Múrcia. Farem un
recorregut a peu, seguint algunes de les places més emblemàtiques, com la del
Cardenal Belluga on trobem la Catedral de Santa Maria i el Palau Episcopal, i
seguirem cap a la Glorieta d’Espanya, on trobem l’edifici de l’Ajuntament.
Passejarem pel Carrer Traperia on es troba el Reial Casino, centre cultural i
social tradicionalment vetat a la dona, i el qual visitarem. Continuarem cap a la
plaça de Santo Domingo i fins al Museu Santa Clara la Reial, antic palau d’estiu
dels emirs murcians ubicat a l’interior del convent de clausura de Santa Clara la
Reial. El complex arquitectònic que integra el museu constitueix un dels
conjunts monumentals més importants de la ciutat i de la regió de Múrcia i va
ser declarat Bé d'Interès Cultural l'any 1981. La visita al museu permet endinsarse al reservat i recòndit món d'un convent de clausura i alhora admirar una
important mostra de l'art i l'arquitectura islàmica de Múrcia. Retorn a l’hotel i
dinar. A la tarda, temps lliure per començar a impregnar-nos de l’ambient de La
Setmana Santa Murciana que anualment rep a milers de turistes procedents de
totes les parts de món i que des de fa anys ostenta el reconeixement d'Interès
Turístic Internacional. Durant deu dies intensos les confraries treuen els seus
millors tresors: passos, natzarens, flors, tambors i cornetes. La nostra guia local
ens informarà amb detall per assistir, qui ho desitgi, a una de les multitudinàries
processons de la ciutat. Sopar i allotjament a l’hotel.

DILLUNS, 06 D’ABRIL – MÚRCIA – CARAVACA – LORCA – MÚRCIA
Esmorzar a l’hotel i sortida direcció cap al nord-oest per arribar a la ciutat Santa
de Caravaca de la Cruz, on cada set anys es celebra l’any jubilar entorn al
Santuari i la Vera Cruz. Farem un recorregut amb trenet turístic acompanyats de
guia local per veure el centre històric i pujar fins al Santuari de La Santísima i
Vera Cruz. Visita a l’interior del temple i baixada de nou en trenet fins a la plaça
del Arco des d’on visitarem la parroquia del Salvador. Tot seguit visita al Museu
de Los Caballos del Vino. Aquesta casa-museu mostra la història i
desenvolupament d'aquesta singular festa per mitjà d'una destacada col·lecció de
peces utilitzades per guarnir els cavalls des de principis de segle XX fins a
l'actualitat, complementada amb diversos audiovisuals que recreen els moments
més significatius d'aquesta manifestació festiva, antropològica i cultural.
Després de la visita, continuarem el trajecte cap a Lorca. Dinar en un restaurant i
a la tarda, visita guiada d’aquesta monumental “ciutat dels cent escuts”, amb
aquella màgia particular que ens transporta a èpoques passades de cavallers,
donzelles, moros i cristians. Entre altres coses veurem l’Ajuntament a la Plaça
Espanya, l’Església de San Patricio i els edificis més emblemàtics, com el Palau
dels Comtes de San Julián o el Palau Guevara. Visita guiada del Museu de los
Bordados del Paso Blanco, on admirarem les túniques brodades de Setmana
Santa. El museu compta amb més de 1500 peces brodades a mà en seda i or, i
atresora peces de finals del segle XIX, algunes declarades BIC (Bé d’Interès
Cultural). Retorn cap a Múrcia, sopar i allotjament a l’hotel. Possibilitat
d’assistir a les processons.
DIMARTS, 07 D’ABRIL – MÚRCIA – CARTAGENA – LA MANGA –
MAZARRÓN – MÚRCIA
Esmorzar a l’hotel. Avui dedicarem el dia a la zona costera, començant per la
ciutat de Cartagena, l’antiga Cartago Nova romana i l’única ciutat cartaginesa
de tot el continent europeu. Cartagena és un dels millors ports naturals del
Mediterrani, motiu que l’ha convertida en una important base militar naval al
llarg de dos mil anys. Visita de l’impressionant Teatre romà, edificat en època
d’August i que tenia capacitat per a 6.000 espectadors. La visita ens mostrarà el
gran pes en la història que ha tingut aquesta ciutat. A l’hora indicada i amb
autocar, ens dirigirem a la coneguda Manga del Mar Menor, un cordó estès al
llarg de 24 kms. i que posa els límits naturals a la llacuna d’aigua salada i
conforma un petit mar. Dinar en un peculiar restaurant balneari edificat sobre les
aigües i unit a terra ferma mitjançant una pasarel.la de fusta. A la tarda, trasllat
fins a la veïna població de Mazarrón on prendrem una embarcació i realitzarem
un passeig marítim per la costa divisant les cales, illes tot gaudint del paisatge.

Ja de nou en terra ferma, retorn en autocar cap a la ciutat de Múrcia i
possibilitat, qui ho desitgi, d’assistir a les processons d’avui. Sopar i allotjament
a l’hotel.
DIMECRES, 08 D’ABRIL – MÚRCIA – PENYISCOLA –
PALLARS/BARCELONA
Després d’esmorzar a l’hotel, deixarem la ciutat de Múrcia per encarar-nos al
nord de la comunitat autònoma i agafar l’autopista de Llevant, direcció
Valencia, Castelló fins arribar a Penyíscola on realitzarem el dinar de comiat de
viatge. A la tarda continuació direcció a Tortosa, Tarragona, i arribada al
Pallars/Barcelona cap a última hora de la tarda. Fi dels nostres serveis.

 PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE:
 SUPLEMENT INDIVIDUAL:

920,00 €
160,00 €

 EL PREU INCLOU:
 Tot l’escrit al programa.
 Hotel Múrcia: NH Amistad**** (cèntric).
www.nh-hoteles.es
 Guia acompanyant durant tot el viatge.
 Guies locals a Múrcia, Caravaca, Lorca, Cartagena i La Manga.
 Entrades als llocs de pagament.
 Passeig amb vaixell per la costa de Mazarrón.
 Àpats seleccionats als restaurants amb begudes incloses.
 Esmorzars tipus bufet fred i calent.
 Assegurança de viatge PREMIUM.

