
 Málaga i Ronda: 

 l'art de la primavera andalusa 

del 6 al 10 de març de 2017
5 dies (4 nits)

Màlaga és una de les capitals andaluses que s'ha incorporat en els últims anys al panorama de les grans
ciutats museístiques del país. Els nous museus s'afegeixen al ric patrimoni ja existent. Aquest viatge ens
permet descobrir  la ciutat a fons,  així  com alguns racons mítics -i  poc coneguts-  de la  Costa del Sol,  i
conèixer l'interior muntanyós, amb la visita a la bellíssima ciutat de Ronda. Els jardins que visitarem abasten
des de la jardineria islàmica de l'Alcazaba, patis i jardins d'antics palaus convertits en museus, el sempre
fascinant Botànic de la Concepció, una joia poc coneguda de Forestier a Ronda i els "nous" jardins que
visitarem en les nostres excursions fora de la ciutat. 



DILLUNS 6 MARÇ:   BARCELONA-MÀLAGA

Ens trobarem a l'aeroport de Barcelona per agafar el vol directe amb
destinació  Màlaga.  A  la  nostra  arribada  un autobús  privat  ens  estarà
esperant per traslladar-nos al cèntric hotel de la ciutat de Màlaga.

Menjar, inclòs en el programa.

Després de dinar -i  acompanyats d'un guia local-  recorrerem a peu el
nucli  antic  de  la  ciutat,  el  que  ens  permetrà  situar-nos  dins  de
l'entramat urbà, conèixer el seu ric patrimoni, els seus nous museus ...
Visitarem  l'Alcazaba,  una imponent fortalesa musulmana del segle XI
que  presideix  la  ciutat  i  que  encara  guarda  nombrosos  jardins
d'inspiració islàmica.

Sopar per compte de cada participant. 

DIMARTS 7 MARÇ:  RONDA i UN JARDÍ de FORESTIER

Esmorzar a l'hotel.

Ens traslladarem a la bellíssima ciutat de Ronda. De la mà d'un expert
guia local, recorrerem els seus carrers, places, palaus i monuments més
destacats.  La  seva  situació  geogràfica  fa  de  la  vila  un lloc  bellament
pintoresc,  on  ressona  l'eco de toreros  mítics,  bandolers  enaltits  pels
viatgers  vuitcentistes  i  gitanes  bailaoras (els  tres  mites  de  l'Espanya
romàntica).

Dinar inclòs en el programa.

A la  tarda tindrem temps lliure per  explorar  al  nostre aire  la ciutat  i
visitar  els  jardins  del  palau del  Rei  Moro;  extraordinària  obra  de
Forestier,  es  tracta  d'una sèrie  de  jardins  aterrassats,  amb presència
constant  d'aigua  en  fonts  i  canalets,  encàrrec  de  la  Duquessa  de
Parcent. Els diferents nivells són salvats per escalinates decorades amb
taulells i jalonades per fonts i estanys coberts per nenúfars.

Retorn a Màlaga i sopar per compte de cada participant. 



DIMECRES 8 MARÇ:  MÀLAGA

Esmorzar a l'hotel.

Al matí continuarem el nostre recorregut per la ciutat que en els darrers
anys s'ha omplert d'interessants museus, tant propis com "franquiciats".
Dos bells palaus amb els seus corresponents patis i jardins, avui ocupats
pel  Museu  Carmen  Thyssen i  el  Museu  Picasso,  ens  permetran
endinsar-nos  en  aquest  ric  patrimoni.  Guiats  per  personal  d'ambdós
museus recorrerem les obres més significatives de cada un d'ells, el que
ens  permetrà  endinsar-nos  en  l'obra  del  pintor  malagueny  i  en  la
col·lecció  de Carmen Thyssen centrada en la  pintura  del  XIX  i  del  XX
espanyola, amb especial èmfasi en el paisatge. En aquest cas farem un
recorregut temàtic de les obres de patis i jardins d'artistes com Cecilio
Pla, Sorolla, Pinazo, Iturrino entre d'altres. Aquests espais, herència de
cultures  passades com la  romana o la  musulmana,  a Andalusia  tenen
especial  protagonisme,  dins  de  l'arquitectura  residencial  i  en  la  vida
quotidiana local, de manera que aquesta visita enllaça amb una de les
més arrelades tradicions locals. La bellesa dels llocs representats en les
obres de l'itinerari, el seu color i lluminositat, i el seu reflex de la vida
quotidiana i els costums d'èpoques passades, converteixen les obres del
recorregut en peces d'extraordinari interès.

Dinar  per  compte de cada participant  i  resta  del  dia  lliure per  seguir
explorant altres museus i monuments de la ciutat

DIJOUS 9 MARÇ:  JARDINS DE LA COSTA DEL SOL

Esmorzar a l'hotel.

Durant el dia d'avui recorrem diferents jardins "amagats" de la Costa del
Sol.  Començarem  pel  modern  Orquidiari  d'  Estepona,  situat  en un
edifici  d'avantguardista arquitectura i  que atresora una de les majors
col·leccions d'orquídies d'Espanya.

Després  ens  traslladarem  a  la  localitat  de  Sant  Pere  d'Alcántara  per
menjar  (dinar  inclòs al  programa).  Després,  recorrerem els  jardins de
Alcuzcuz, la mítica casa de l'interiorista Jaume Parladé; una de les cases
més bells de la zona, que ens mostra el personal estil del seu creador i la
seva manera de crear jardins en íntima relació amb la casa i fusionant tot
un seguit d'estils i èpoques.

Retorn a Màlaga i sopar per compte de cada participant. 



DIVENDRES 10 MARÇ:  JARDÍ BOTÀNICO LA CONCEPCIÓN - Barcelona

Esmorzar a l'hotel.

Visita al  jardí botànic de la Concepción. Situat a les afores de
Màlaga  a  l'antiga  finca  d'esbarjo  de  la  família  Loring-Heredia,
suposa un magnífic  compendi de la botànica de l'època. El jardí
està a més adornat de diferents fonts, estanys, escultures, petits
"follies"  (capritxos  arquitectònics)  miradors  etc.  el  recorregut
suposa una bella comiat de la ciutat.

Trasllat  a  l'aeroport  de  Màlaga  per  agafar  l'avió  de  tornada  a
Barcelona. 



INFORMACIONS  i  CONDICIONS  DEL  VIATGE

Preus (per persona):

Per reserves abans del 20 de gener de 2017           Per reserves a partir del 21 de gener de 2017

En habitació doble: socis 955 € En habitació doble:            socis     1.055 €
         no socis 985 €      no socis     1.085 €

En habitació individual: suplement 210 € En habitació individual: suplement 210 €

El preu inclou :
 Avió línia regular Barcelona-Málaga, en tarifa turista i amb 1 maleta facturada.
 Autocar privat per tots els desplaçaments assenyalats.
 4 nits d’estada en hotel, cèntric, de 4 estrelles, i en règim d’allotjament i esmorzar.
 Dinars en els dies assenyalats en el programa (tres dinars).
 Visites indicades en l’itinerari, amb les entrades als monuments descrits.
 Guia local en algunes de les visites.
 Guia acompanyant especialista en jardins durant tot el viatge

El preu no inclou :
Extres en general, com begudes i altres àpats no detallats a l'apartat “el preu inclou”, servei de bugaderia,

propines, trucades telefòniques, tasses turístiques,... i en general, tot allò que no apareix a l'apartat
“el preu inclou”.

Altres informacions :
> Es poden realitzar sortides des d’altres ciutats, allargar l’estada o altres adaptacions que siguin de la seva

conveniència i interès. Pregunteu-nos preus i condicions.
> El programa de visites pot patir alguna variació de darrera hora per causes alienes a la nostra voluntat.
> Places limitades.

Inscripcions i condicions de pagament
 40% del preu, en el moment de fer la inscripció.
 60% del preu total, un mes abans de la sortida.

Forma de pagament
Ingrés per transferència bancària al número de compte: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar en el concepte “Viatge Màlaga” i el nom/cognoms de l'ordenant

Inscripcions 
1) Fer una transferència bancària del 40% de l'import del viatge.
2) Enviar un correu electrònic a info@bomarzo.es amb les dades personals (nom, cognoms, telèfon de
contacte), adjuntant una còpia del DNI/NIF dels passatgers i del justificant de pagament.

Organització tècnica :
L'organització  tècnica  d'aquest  viatge  està  realitzada  per  Bomarzo  Garden  Tours  (Ignacio  Rodríguez
Somovilla) amb NIF 09.386.933-N, registre d'Agències de Viatges núm. 3593. Telèfon 616 294 744

Consulteu les  Condicions Generals del Contracte de viatge combinat a l'apartat legal de la nostra pàgina
web, www.bomarzo.es

mailto:gardensfromspain@gmail.com

