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Programació
Cabo de gata és una regió subdesèrtica del sud de la Península amb una riquesa de 
paisatge, cultura i  tradició per descobrir.  Camins fàcils de transitar, seguint el relleu que 
ha anat dibuixant el mar al llarg dels anys, dunes fòssils  i formacions rocoses 
espectaculars.   

Transport 
Barcelona sants-Murcia. Tren Alvia. Arribada a Murcia i trasllat al poble pintoresc de les 
Negras en furgonetes de la organització. 

Detall del viatge 

Etapa 1: Sortida de Barcelona. Arribada a las Negras. Hotel Allotjament i sopar a Las 
Negras. 

Etapa 2: Inici de ruta. Agua Amarga-Cortijo el Plomo-Cala San Pedro-Las Negras. 
Allotjament a Las Negras  

Etapa 3:  Las Negras-Cala del Cuervo-El playazo-Torre los lobos-Rodalquilar. Gratificant 
visió dels successius penya-segats i les cales recòndites del Bergantín i la Polacra 
formades per andesites i basalts. 

Tarda: Visita a "El cortijo del Fraile". Edifici en rehabilitació al vell mig d'una extenció 
d'horta de gran extensitat i famós per la obra de Federico Garcia Lorca: Bodas de sangre, 
inspirada en el crim que hi va tenir lloc l'any 1928. 
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Etapa 4: Sortida amb embarcació per visualitzar els penya-segats des del mar. Allotjament a 
San José. 

Etapa 5: Rodalquilar-La Isleta del Moro-Punta del Esparto-San José. El poblet de la isleta del 
Moro recorda el seu passat Morisc. En “Los Escullos”, podrem observar unes impressionants 
formacions de duna fòssil, úniques a Europa. Celebració de la nit de Cap d’any. Allotjament a 
San José 

Etapa 6: San José-Los Genoveses-Cala Monsul-Torre Vela Blanca-Far de cabo de Gata. 
Allotjament a San José 

Etapa 7: Tren Granada-Barcelona. 

*Hi ha diferents punts a la ruta on la furgoneta pot recollir els participants en cas de no voler 
finalitzar l'etapa. 
*Segons les condicions del mar, el dia d'embarcació pot ser intercanviat o cancel·lat per un 
altre dia, per poder realitzar la sortida. 

Preu: 690€ 

Suplement de 85€ en habitacions individuals. (2 disponibles) 
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Inclou:  
-Allotjament a  Las negras Hotel Arrecife y hotel a San José a Hotel Puerto Genovés.  
-Pensió completa tots els dies de viatge; dinar de picnic. 
-Furgonetes de suport.  
-Guies de muntanya.  
-Assegurança d’accidents.  
-Tren Barcelona-Murcia. Granada-Barcelona. (Pot ser canviat segons disponibilitat de
renfe). 
-Personal de suport.  
-I.V.A 

Pagament  

Reserva de plaça realitzant un ingrés de 180€ al següent número de compte:  
Caixa Bank ES93 2100 0377 16 0100153497  
Suplement de 85€ per habitació individual.  

Material personal necessari 

• Motxilla per les caminades 
• Roba esportiva, roba per pluja i d’abric.    
• Gorra    
• Bambes o botes baixes per caminar.   
• Ulleres de sol.    
 • Filtre solar.   
• Cantimplora o ampolla d'aigua per les rutes. 
• Banyador    
• Xancletes lligades.  

Material opcional:    
• Bastons de caminar.  
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