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Cap d’Any al Cabo de Gata i les 
Alpujarras:
el Sol Andalús. Final a Granada.
www.bonviure.com

Passarem el Cap d’Any entre palmeres i platges d’increïble bellesa al Cabo de Gata i farem
camins entre pobles al sud amarats de sol a les Alpujarras almerienses i granadines, amb final
a la bella Granada.

Gaudirem del Sol Andalús i els seus paisatges preciosos per acomiadar un any i començar-
ne un de tot nou, en un entorn esplèndid i acollidor… i en bona companyia !

Punts Forts
Irresistible combinació de mar i muntanya per entrar amb força al 2022 en dos dels millors
Espais Naturals d’Andalusia: el Parc Natural del Cabo de Gata i les Alpujarras, a la base del Parc
Nacional de Sierra Nevada.

Final a una de les ciutats més belles i monumentals del Sud: Granada.

Gaudirem del sol del Sud en ple hivern i del privilegi dels paratges poc freqüentats en aquesta
època de l’any al Cabo de Gata. A les Alpujarras, renovem els itineraris per oferir-te paisatges
més contrastats en dues zones diferents dels paisatges alpujarreños.

Bons i fàcils camins seguint una costa preciosa combinats amb l’ambient rural de muntanya de
les Alpujarras d’Almeria y Granada.

De la mà d’un guia bon coneixedor de la zona.

Allotjaments còmodes i ben ubicats al centre de les poblacions. Bona acollida i bons àpats.
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Dia a Dia
Dia 1, 27/12. Cabo de Gata, Níjar i Las Negras.

Viatge a Almeria, a on arribem a migdia. El nostre mini bus ens vindrà a recollir a l’aeroport i ens
durà a Níjar. Temps per dinar i per visitar aquesta bonica localitat. Després, trasllat al nostre
allotjament a Las Negras, en ple Parc Natural del Cabo de Gata.

Sopar i primera nit a Las Negras.

Dia 2, 28/12. Cabo de Gata, de Agua Amarga a Las Negras.

Per la primera caminada del viatge hem triat una ruta espectacular, de cala en cala… recorrerem
la costa nord del  Cabo de Gata,  un espectacle  continu de cales i  penya-segats amb vistes
panoràmiques. Precioses cales i platges… Playa de los Muertos, la Cala de Enmedio, la Cala del
Plomo, Cala San Pedro… Arribada gustosa a peu a Las Negras.

Segona nit a Las Negras.

Distància aprox. 14 km. Desnivells aprox. positiu 450m, negatiu 450m

Dia 3, 29/12. Cabo de Gata, de San José al far de Cabo de Gata .

Després d’esmorzar, trasllat en mini bus privat a San José. Un cop allà, coneixerem el Cabo de
Gata més famós, el més pel•liculer, de San José a Cabo de Gata. Caminant seguirem un camí
plegat  de  meravelles,  platges  i  penya-segats  capritxosos:  los  Genoveses,  Lance  del  Perro,
Ensenadas del Mónsul i la Media Luna, Cala Carbón, Cala Rajà, … Caminarem fins al mateix
Cabo de Gata, al far. Temps per veure la posta de sol i després trasllat en mini bus privat fins a
Las Negras.

Tercera nit a Las Negras.

Distància aprox. 15 km. Desnivells aprox. positiu 450m, negatiu 450m

Dia 4, 30/12. Cabo de Gata, de Las Negras a La Isleta del Moro.

De las Negras a la Isleta del Moro. Una part salvatge de la costa: palmeres, pinars i deserts
volcànics.  Platges tropicals  en el Playazo,  costa retallada i espectacular  a La Polacra,  i  una
màgica llum la platja del Carnaje i l’Amatista. Final espatarrant a la platja de la Isleta, prenent, si
vols, un fino Laujar a la terrassa d’un bar veient una de les millors postes de sol.

Retorn en mini bus privat a Las Negras. Darrera nit en aquest poblet vora mar.

Distància aprox. 16 km. Desnivells aprox. positiu 600m, negatiu 600m
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Dia 5, 31/12. Alpujarras almerienses, Laujar de Andárax, la senda de Monterrey.

Del Cabo de Gata anirem amb mini bus a les Alpujarres almerienses, al municipi de Laujar de
Andárax. Itinerari de la Senda de Monterrey, recorregut circular per la vall del riu Andarax i els
seus boscos de ribera, i per pinedes, alzinars i zones de cultiu amb belles vistes de la vall de
l’Andarax i la serra de Gador.

Després de fer un tomb pel bonic poble de Laujar de Andárax, trasllat a Trévelez. Celebració de
la Nit de Cap d’Any.

Nit a Trévelez.

Distància aprox. 11 km. Desnivell aprox. de 450m de pujada i 450m de baixada.

Dia 6, 01/01. Alpujarras granadinas, el Peñabón 2014m.

Després d’esmorzar, sortirem a peu de Trévelez i ens enfilarem fins al Peñabón 2014m. Des
d’aquest  cim gaudiren  de  bones  vistes  de  les  cares  sud dels  principals  tresmils  de  Sierra
Nevada.

En acabar, transport en mini bus al nostre allotjament al centre de Granada.

Distància aprox. 9 km. Desnivell aprox. de pujada de 600m i de baixada de 600m

Ens quedaran unes hores lliures abans de sopar per passejar-nos pel centre d’aquesta preciosa
ciutat, pel Sacromonte, fer unes canyes o uns vinets… el que et vingui més de gust!

Sopar i nit a Granada.

Dia 7, 02/01. Granada.

Despertar tranquil al cor de Granada i darreres passejos per la ciutat. Si vols, també pots visitar
l’Alhambra (*) pel matí. Trobada a l’hotel al  voltant de les 16h per agafar el mini bus cap a
l’aeroport. Vol de tornada a Barcelona.

(*)  IMPORTANT!!  si  vols  visitar  l’Alhambra,  cal  que  compris  la  teva  entrada  per  internet  amb  molta
antelació, si no, no trobaràs entrades disponibles. Consulta l’apartat corresponent a la Fitxa Tècnica del
viatge.

Per tal de garantir la seguretat dels participants i el correcte desenvolupament de l’activitat, Bonviure es
reserva el dret de modificar els itineraris si les condicions atmosfèriques o l’estat del terreny o qualsevol
altra causa així ho requereixen.
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FITXA TÈCNICA
Preus

819 € sense vols.
985 € amb vols i sense taxes.

Suplement  per  habitació  individual  :  100€ (places  limitades,  si  us  plau,  consulta’ns
disponibilitat).
Suplement grup entre 8 i 12 participants: 55 €

Nombre mínim de participants: 8
Nombre màxim de participants: 17

La mida màxima del grup dependrà de la normativa Covid vigent durant els dies del viatge.

Inclou

 El vol d’anada Barcelona-Almeria i de tornada Granada-Barcelona, sense taxes (només
amb  l’opció  amb  vols  inclosos,  places  amb  vols  inclosos  limitades).  Vols  amb
equipatge de mà i maleta facturada inclosa.

 Allotjament  i  esmorzar  de  tots  els  dies  (6  nits)  en  habitacions  dobles  amb  bany
complert. En hotels i hostals al centre de les poblacions.

 Tots els sopars tret del del darrer dia a Granada.
 El guia local titulat de muntanya de Bonviure durant tota l’estada.
 Els trànsferts entre l’aeroport d’Almeria  i  Cabo de Gata + entre l’hotel  de Granada i

l’aeroport de Granada, segons els horaris dels vols de referència. En transport privat.
 Els  transports  necessaris  de  persones  i  equipatges  per  fer  tots  els  itineraris  de

senderisme descrits al Dia a Dia. En transport privat.
 Assegurança d’accidents a muntanya.
 Assegurança bàsica de viatge i trekking.
 Tastet de productes locals.
 Direcció i gestió tècnica del viatge. Assessorament tècnic i del material a portar.
 L’IVA.

No Inclou

 Les taxes aèries (29€, en data 07/06/2021).
 El sopar del darrer dia a Granada.
 Els pícnics de migdia, que podràs comprar al mateix allotjament o a les botigues dels

pobles.
 Les begudes que no estiguin incloses als menús.
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 Les  entrades  a  museus,  monuments,  l’Alhambra,…  Els  transports  dins  la  ciutat  de
Granada.

 Tot allò no especificat en l’apartat “Inclou”.

Nivell

A Cabo de Gata, dos dies amb desnivells màxims diaris de 550m i 650m (tant de pujada com de
baixada).  La resta de dies, al voltant dels 250m (tant de pujada com de baixada). Distància
màxima de 17km.

Camins  fresats  i  sense  dificultat  tècnica,  en  ocasions  són  pedregosos  i  tenen  pendents
pronunciats.

A Sierra Nevada-Alpujarras, dos dies amb itineraris inferiors als 10km i desnivells de pujada i
baixada al voltant dels 300m. Camins fresats, còmodes i sense dificultat tècnica, amb algun
tram pedregós.

Material

 Botes de senderisme.
 Vestimenta per capes amb impermeable o paravent.
 Barret, ulleres de sol.
 Pals per caminar, recomanats.
 Banyador, tovallola i xancletes.
 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

A Cabo de Gata,  en hostal,  en habitacions dobles amb bany complert. Dins del poble,  a 3-5
minuts de la platja. Amb calefacció per aire. Els àpats es fan al restaurant que hi ha al costat
mateix de l’hostal.
Una nit a Trévelez, a les Alpujarres granadines, en habitacions dobles amb bany i calefacció.
Establiments familiars, amb bona taula i bona acollida. Esmorzars complerts (dolç i salat).
Una nit a Granada capital, ben ubicat al centre, en hotel de 3 estrelles, en habitacions dobles
amb bany.  Habitacions  petites,  mobiliari  nou  amb estil  d’hotel  de  negocis.  Esmorzar  tipus
buffet.

Si voleu més informació sobre els allotjaments no dubteu en demanar-nos-ho.
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A  l’hora  de  compartir  habitació  òbviament  es  prioritzaran  les  preferències  personals  de  compartició
(parelles, amics/gues, afinitats 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.

La visita a l’Alhambra

Per visitar l’Alhambra, has de fer la compra anticipada per internet de l’entrada al següent web:

https://tickets.alhambra-patronato.es/entradas-alhambra-general/

Aquí  pots  triar  l’opció  “Alhambra  General”,  que  permet  l’accés  a  tots  els  espais  visitables:
Alcazaba,  Palaus  Nazaries,  Plau  del  Generalife  i  Jardins,  Palau  de  Carlos  V  i  Bany  de  la
Mezquita.

El preu és de 14.85€

En comprar l’entrada, et fan triar dia, horari de matí o tarda i dins aquest horari, l’hora d’entrada
als Palaus Nazaríes.

Et recomanem que, si hi ha disponibilitat, triïs l’horari de matí del dia 2 de gener (si tornes amb
el grup, cal sortir de l’hotel cap a l’aeroport a les 16h30). Horaris de visita, matí: de 8:30h a
14:00h, tarda: de 14:00h a 18:00h

Cal que compris la teva entrada per internet amb molta antelació, si no, no trobaràs entrades
disponibles. Et recomanem que la compris en reservar la teva plaça pel viatge.

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.

Igualment,  si  esteu  interessats  en  contractar  una  assegurança  de  cancel·lació  del  viatge,
Bonviure us la pot proporcionar. 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 més tard.
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Reserves
Podeu fer-ho clicant al botó RESERVA que trobareu dins el viatge.

Per telèfon trucant al 93 823 0527 o bé al 626 887 243.

Per e-mail escrivint a bonviure@bonviure.com 

Contactarem amb vosaltres per e-mail o per telèfon i us direm si disposem de places per aquest
viatge.

Un cop sapigueu si disposem de places en aquest viatge i voleu reservar-ne una/es cal fer un
ingrés d’una bestreta de 80 € per persona al compte corrent que us indicarem.

Fet l’ingrès, envieu un mail a bonviure@bonviure.com o truqueu-nos per poder confirmar-vos
que l’hem rebut. La resta de diners els ingressareu posteriorment,  aproximadament un mes
abans de la data de sortida. 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·ar el viatge fins a 20 dies abans de la sortida, quan el viatge és de més de 6
dies,  i  10 dies abans de la sortida  quan el  viatge  és de 2 a 6 dies.  en aquest  cas reemborsaríem al
participant el total de les quantitats prèviament abonades a Bonviure.

En cas de cancel·lació per part del client s’intentarà ocupar la plaça amb un altre client per reduir al màxim
les despeses que se’n puguin derivar. Consulteu les condicions generals de contractació.

Segons el reial decret–llei 23/2018, els preus establerts en el contracte només es poden revisar, fins a 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.
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