
 
 
 
 
 

   Almería – Cabo de Gata  
 

  del divendres 26 al dilluns 29 de febrer de 2016  
 (4 dies / 3 nits)  

 

  

 
 
 
Multitud de civilitzacions han passat per aquestes terres i han anat deixant les seves 
corresponents petjades en la cultura i en el paisatge. Terra inhòspita, seca i dura, segueix sent la 
gran desconeguda de les terres andaluses, però posseeix l'encant de la bellesa simple 
despullada de superflus adorns. El Cabo de Gata té una sèrie de platges, dunes, serres, penya-
segats, diminuts pobles de pescadors... un conjunt considerat Reserva de la Biosfera.  

 



PRIMER DIA:   BARCELONA-ALMERÍA 
 
Ens trobarem en l'aeroport de Barcelona per prendre el vol 
directe a Almeria. Trasllat en autobús privat a l'hotel Baños de 
Alhamilla, situat enmig de la serra del mateix nom. 
 
Sopar inclòs al programa.  
 

 

 

 

SEGON:   CABO DE GATA 
 
Esmorzar a l'hotel. 

 
Al matí visitarem el jardí botànic El Albardinal, situat a l'antic 
poble miner de Rodalquilar, presenta col·leccions botàniques 
de les zones semi àrides d'Andalusia oriental. És un lloc 
excepcional per conèixer espècies úniques en el continent 
europeu que ens parlen del passat geo-biològic comú del 
sud-est andalús i el continent africà.  

  

 
Menjar en l' Isleta del Moro, inclosa al programa. 
 
La resta del dia el dedicarem a recórrer diversos punts 
d'interès del Cabo de Gata.  
 
Retorn a l'hotel i sopar inclòs al programa.  
 

 

 
 

TERCER DIA: L' HERÈNCIA ISLÀMICA, ALCAZABA D' ALMERIA 
 
Esmorzar a l'hotel. 
 
Amb autobús privat ens anirem a la capital Almeria. Allí 
tindrem temps lliure per passejar pel petit casc antic. Abans 
haurem realitzat una visita guiada a l'Alcazaba, del segle X, 
una de les majors fortaleses medievals andaluses, i un 
conjunt que engloba jardins islàmics, una fortalesa cristiana, 
aljubs, cases... 
 
Menjar per compte de cada viatger. 
 
Retorn a l'hotel i sopar inclòs al programa.  

 

 

 
 



 

QUART DIA:  ALMERÍA-BARCELONA 
 
Després de l'esmorzar a l'hotel, i abans de prendre l'avió de 
tornada, tindrem temps per recórrer la bellíssima localitat de 
Níjar, un casc antic ple de blancs carrerons que ens parlen del 
seu passat islàmic. En una de les seves típiques places trobem 
uns oms centenaris, autèntiques relíquies verdes.  
 
Després del passeig ens dirigirem directament a l'aeroport 
d'Almeria per prendre l'avió de retorn a Barcelona.  

 

 
 
 

 

 

 



 

INFORMACIONS  i  CONDICIONS  DEL  VIATGE 

 
Preu per persona (si fas la reserva abans del 30 de desembre de 2015) 
En habitació doble soci 625€ no socis  647€ 
En habitació individual suplement 75€ 
 
Preu per persona (per a reserves a partir del 30 de desembre de 2015) 
En habitació doble soci   725€   no soci  747€  
En habitació individual suplement 75€ 
 
El preu està subjecte a la disponibilitat de places d’avió en el moment de fer la reserva, i a les noves 
tarifes per part de la companyia aèria. 

 
Places limitades 
 

El preu inclou 
 Avió regular d’anada i tornada Barcelona-Almeria, en tarifa turista i amb equipatge de mà. 

 Autocar privat per tots els desplaçaments senyalats. 

 3 nits d’estada en hotel Baños de Alhamillo, en règim de mitja pensió (esmorzar i cena). 

 Dinar el dia excursió Cabo de Gata. 

 Visites indicades en l’itinerari, amb les entrades a tots els monuments. 

 Guia acompanyant especialista en jardins durant tot el viatge. 
 

El preu no inclou 
 Assegurança de cancel·lació del viatge, opcional (10€) 

 Extres en general, com begudes no detallades a l’apartat “el preu inclou”, servei de bugaderia, 
propines, trucades telefòniques,… 
 

Inscripcions i condicions de pagament 
Contactar amb la secretaria de l’Associació d’Amics del Jardí Botànic. 
40% del preu total al fer la inscripció. 
60% del preu total un mes abans de la sortida. 
 
Ingrés per transferència bancaria al compte: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981 

Indicar en el concepte "Viatge Almeria " i noms i cognoms  del ordenant.  

Enviar el justificant del pagament i DNI escanejat del viatger 

a:info@amicsjbb.org i gardensfromspain@gmail.com  

 
Organització tècnica 
L’organització tècnica d’aquest viatge corre a càrrec de Gardens FROM Spain (Ignacio Rodríguez 
Somovilla) NIF 09.386.933-N, amb registre Agència de Viatges núm. 3593 
 
Promociona: 
Associació d’Amics del Jardí Botànic. 
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