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Set intensos dies de viatge, visitant espais naturals singulars del sud de “El Sud” de la Península
Ibèrica: Torcal d’Antequera, Caminito del Rei, Ronda, Serra de Grazalema i Costa Atlàntica de 
Cadis.

Llocs que no deixen indiferent a ningú, per la seva estranyesa, la seva espectacularitat i la seva 
abrupta bellesa.

I tot això a l’estil Bonviure, bons allotjaments i bon menjar, acompanyats pel nostre guia local.

 

Punts Forts
Hem escollit per a tu una petita gran mostra de la varietat de paisatges que amaguen les serres 
de Màlaga i Cadis:Paratge natural del Torcal d’Antequera: paisatge càrstic únic a la 
Península.Caminito del Rey: l’enginyeria desafant la natura.Parc Natural de Grazalema: la més 
bella serra del món (almenys per al nostre guia local)Cap de Trafalgar: on la platja es perd en 
l’horitzó.

Natura … però també pobles i cultura.

De la mà del nostre guia local, perfecte coneixedor de la zona i apassionat pels seus paisatges i
cultura.

Tenint cura especialment dels allotjaments, la seva ubicació, … I el gaudi de la gastronomia 
local.
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Dia a Dia
DIA 1, 5/04. Vol de Barcelona a Màlaga i visita a Antequera.

Vol directe des de Barcelona a Màlaga, on ens espera un autobús privat per traslladar-nos a 
Antequera. Tarda per passejar-s’hi i conèixer aquesta bella ciutat i anar escalfant “motors” 
pujant a la seva Alcazaba.

Nit a Antequera.

DIA 2, 6/04. Torcal d’Antequera.

El Paratge Natural Torcal d’Antequera amaga una de les mostres més impressionants de 
paisatge càrstic de tot Europa. Ens perdrem en aquest paisatge singular on la imaginació ens 
farà estar: en una ciutat troglodita, en un jardí de gegants o en un laberint de conte de fades … 
tu tries!

Nit a Antequera.

Distància i desnivells aproximats: 11,5 km, + 650 m, – 400 m.

DIA 3, 7/04. Caminito del Rey i Ronda.

Avui recorrerem el còmode però espectacular Caminito del Rey. Impressionant obra 
d’enginyeria de principis del segle XX, que recorre el congost dels Gaitanes per una passarel·la 
adossada a les seves parets gairebé verticals. Recorregut aeri de fns a 100 metres sobre el riu 
Guadalhorce que transitarem amb total seguretat gràcies a la total reconstrucció de l’obra duta 
a terme recentment.

Després trasllat amb autobús a la interessant ciutat de Ronda.

Nit a Ronda.

Distància i desnivells aproximats: 7 km, + 230 m – 250 m.

DIA 4, 8/04. Pinsapar de Grazalema.

Recorregut pel vessant nord de la Serra de la Pineda, al Parc Natural de Grazalema. Una de les 
coses singulars que té aquest recorregut, és ser la zona més plujosa de tota la Península 
Ibèrica. Això ha fet que en els seus vessants es conservi el Abies pinsapo, també anomenat 
avet blau pel seu color. Ancestre dels avets actuals, ha resistit en aquest enclavament des de 
l’última glaciació.

Nit a Grazalema.

Distància i desnivells aproximats: 16 km, + 620 m, – 1200 m.
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DIA 5, 9/04. Charca Verde: Cor del Parc Natural de Grazalema.

El millor recorregut per conèixer la diversitat de paisatges que amaga la Serra de Grazalema: 
penyals, pinedes, valls i racons “màgics” en aquest còmode recorregut, amb sorpresa fnal si 
ets dels més audaços …

Nit a Grazalema.

Distància i desnivells aproximats: 11 km, + 650 m, – 650 m.

DIA 6, 10/04. Cap de Trafalgar – Penya-segats del Parc de la Breña.

Canvi radical de paisatge per conèixer la Costa de la Luz de Cádiz.

La seva situació, la més meridional de la Península Ibèrica, i el seu magnífc clima, l’han fet ser 
cobejada des mil·lennis per tartessos, fenicis, grecs, romans, visigots o àrabs. Molts són els 
atractius que se succeeixen en els 200 km. de la més fna i daurada sorra de la Península. 
Nosaltres en recorrerem tot just 15 km, però ens endurem un bon record i unes panoràmiques 
que ens faran voler tornar. Des de Cap trafalgar a Barbate per platges i penya-segats amb 
magnífques vistes.

Nit a Vejer de la Frontera.

Distància i desnivells aproximats: 14,5 km, + 450 m, – 450 m.

DIA 7, 11/04. Passeig per Vejer i trasllat a l’aeroport de Jerez de la Frontera.

Al matí tindrem temps de fer una passejada pel poble de Vejer abans d’agafar l’autobús a 
l’aeroport de Jerez per volar a Barcelona.

Per tal de garantir la seguretat dels participants i el correcte desenvolupament de l’activitat, Bonviure es 
reserva el dret de modifcar els itineraris si les condicions atmosfèriques o l’estat del terreny o qualsevol 
altra causa així ho requereixen.
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FITXA TÈCNICA
785 € sense vols.
935 € amb vols i sense taxes.

Suplement per habitació individual : 120€ (places limitades, si us plau, consulta’ns 
disponibilitat).

Participants requerits: entre 8 i 17

Inclou

 Els vols directes, d’anada entre Barcelona i Málaga, i de tornada entre Jerez de la 
Frontera i Barcelona, sense taxes (NOMÉS PER L’OPCIÓ AMB VOLS INCLOSOS, places 
amb vols inclosos limitades, consulta’ns disponibilitat).

 L’allotjament de totes les nits i els esmorzars corresponents (6 nits, 6 esmorzars).
 Quatre sopars.
 El guia professional de muntanya de Bonviure durant tota l’estada.
 Tots els desplaçaments per carretera necessaris segons el programa, especifcats en el

Dia a Dia. En mini bus privat.
 El transport dels equipatges.
 L’entrada al Caminito del Rey.
 Assegurança d’accidents a muntanya.
 Assegurança bàsica de viatge i trekking.
 Tastet de productes locals.
 Direcció i gestió del viatge.
 L’IVA.

No Inclou

 Les taxes aèries, 27€ a 24/07/2019.
 Dos sopars, a Ronda -Dia3- i a Vejer -Dia 6- (preu aproximat 15-20€).
 Els pícnics, que podreu comprar als establiments de les poblacions.
 Tot el no especifcat en l’apartat “Inclou”.
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Nivell

Itineraris per camins còmodes, defnits i ben cuidats. De vegades pedregosos. Sense cap 
difcultat tècnica.

Desnivells de mitjana de + 520m / -590m, màxim de 16km. Màxim d’exigència física el Dia4 (16 
km, +620 m / -1200 m). Veure més detalls en el Dia a dia del viatge.

Al Caminito del Rey, caminarem per passarel·les de fusta amb barana i passarem per ponts 
penjants. El camí s’ha reconstruït recentment i la seguretat és total i l’itinerari sempre està 
protegit amb baranes, però no és un recorregut apte per a persones amb vertigen.

Material

 Botes de senderisme.
 Vestimenta per capes amb impermeable o paravent.
 Barret, ulleres de sol.
 Pals per caminar, recomanats.
 Motxilla petita i bossa de viatge on podreu posar la resta de la roba i objectes 

personals.
Setmanes abans del viatge us enviarem un llistat exhaustiu del material. 

Allotjaments

Totes les nits, en habitacions dobles amb bany, en establiments al centre de les poblacions.
Dues nits a Antequera, en hotel.
Una nit a Ronda, en hotel.
Dues nits a Grazalema, en hotel.
Una nit a Vejer de la Frontera, en hostal.

Si voleu més informació sobre els allotjaments, no dubteu en consultar-nos-ho. a l’hora de compartir 
habitació es prioritzaran les preferències personals de compartició (parelles, amics/gues, afnitats 
sorgides en el primer dia de coneixença, etc…). si no hi ha cap preferència d’aquesta mena, el guia buscarà
el consens dels participants per trobar la millor solució possible a la distribució, podent-se donar el cas 
d’alguna habitació compartida per persones de diferent sexe.
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Assegurances

Bonviure inclou, en aquest viatge una assegurança d’accidents en muntanya, que cobreix 
únicament els primers auxilis i trasllat de l’accidentat a un centre hospitalari o mèdic (amb 
quanties de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).
És una pòlissa de reemborsament que podeu emprar en cas d’accident, primer abonant els 
diners i després amb les factures i informe mèdic pertinent us retornaran les quanties incloses 
per l’assegurança.

En aquest viatge també està inclosa una assegurança bàsica de viatge i trekking (amb quanties
de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).

Si voleu ampliar l’assegurança, nosaltres us ho podem gestionar: consulteu-nos les 
assegurances que us podem oferir.

Aquestes assegurances no cobreixen els trams exposats al vulcanisme i Bonviure no es fa 
responsable dels efectes ocasionats per activitats sísmiques o volcàniques.

Igualment, si esteu interessats en contractar una assegurança de cancel·lació del viatge, 
Bonviure us la pot proporcionar (cost a partir de 35€). Per tal que tingui validesa legal, cal que 
ens la sol·liciteu al mateix moment en què feu el pagament de la primera bestreta o com a 
màxim 4 dies.

Reserves
Podeu fer-ho clicant al botó RESERVA que trobareu dins el viatge.
Per telèfon al 93 823 0527 o bé al 626 887 243.
Per mail a bonviure@bonviure.com

Contactarem amb vosaltres per e-mail o per telèfon i us direm si disposem de places per aquest
viatge. En cas afrmatiu,  si voleu fer reserva cal fer un ingrés d’una bestreta de 250 € per 
persona al compte corrent que us indicarem.

Fet l’ingrés, envieu un mail a bonviure@bonviure.com o truqueu-nos per poder confrmar-vos 
que l’hem rebut. La resta de diners els ingressareu posteriorment. Quan ens apropem a la data 
del viatge, rebreu per mail les últimes informacions com el lloc i hora de trobada del grup, 
material que cal dur, el temps que es preveu etc.

“A Bonviure realitzem la immensa majoria de viatges, també amb places inferiors a les mínimes. si vols, 
pots saber el nombre de participants apuntats en el moment de la teva reserva. per la realització d’aquest 
viatge és necessita un grup mínim. en cas de no arribar a aquest mínim, o per alguna causa de força 
major, l’agència podrà a anul•lar el viatge fns a 20 dies abans de la sortida, en aquest cas reemborsaríem 
al participant el total de les quantitats prèviament abonades a Bonviure”

“Segons l’article 157 del reial decret legislatiu 1 / 2007 pel qual s’aprova el text refós de la llei general per a
la defensa dels consumidors i usuaris els preus establerts en el contracte només es poden revisar, fns a 
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20 dies abans de la sortida, per incorporar variacions del preu dels transports, inclòs el cost de carburant, 
les taxes i impostos relatius a determinats serveis i els tipus de canvi aplicats al viatge organitzat. ”

“Bonviure GC1829 no es fa responsable de les alteracions que puguin ocasionar-se en el programa i no 
assumirà les possibles despeses originades per vagues, retards, cancel·lacions o mal funcionament dels 
transports, inclemències climatològiques, estat de les carreteres, accidents, desastres naturals o 
qualsevol altra causa aliena a la responsabilitat de Bonviure.”
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