
                                                                  

VIATGES SANTAMAR SL  TELF/ 935805577 / 625591617 
G.C. 1058 MAIL: escoles@viatgessantamar.com  

 ANDALUSIA 
 
SEVILLA SEVILLA SEVILLA SEVILLA –––– GRANADA  GRANADA  GRANADA  GRANADA –––– ALPUJARRA  ALPUJARRA  ALPUJARRA  ALPUJARRA –––– CÓRDOBA  CÓRDOBA  CÓRDOBA  CÓRDOBA ––––    
ANTEQUERAANTEQUERAANTEQUERAANTEQUERA    
 
DIA 1 – BARCELONA – SEVILLA 
Sortida a última hora de la tarde des de les instal.lacions de 
l’escola. Nit en ruta amb les parades pertinents. 
 
DIA 2 – SEVILLA 
Arribada a Sevilla a primera hora del matí per fer 
directament una visita guiada a la població. Al migdia 
anirem a dinar a un restaurant proper. Disposarem de la 
tarde lliure, i ens traslladarem a l’hotel on soparem i 
pernoctarem aquesta nit. 
 
DIA 3 – SEVILLA - ISLA MÁGICA - GRANADA 
Desdejuni a l’hotel i visita de ISLA MÁGICA. A mitja tarde 
sortida cap a Granada. Arrivada a l’hotel, sopar i festa al 
vespre. 
 
DIA 4 – LA ALPUJARRA 
Desdejuni i sortida en direcció a La Alpujarra Granadina, 
recollida del guia local que ens acompanyarà durant tota la 
visita. 
Aquesta excursió és de gran interés cultural, natural i 
paisatjistic, ja que es visita part de la zona que va des de 
Serra Nevada fins al Mediterrani i que donada la seva 
varietat climàtica és un dels enclaus de major riquesa 
botànica d’Europa, si a això unim la seva riquesa cultural 
heretada dels àrabs i el seu peculiar paissatge amb els 
pobles blancs de sostres plans de terra i les seves terres de 
cultiu en forma de petits balcons que arriben a sobrepassar 
els 2.000m d’alçada, es tracta d’una comarca única que 
s’ha de visitar. 
Arribarem fins a Trevélez, el poble més alt d’Espanya, allà 
dinarem, però abans tindrem l’oportunitat de visitar un 
SECADERO de pernils i degustarem els seus productes 
després del dinar arribarem fins a Lanjaron, la nostre última 
visita del dia. Tornada a l’hotel, sopar i allotjament. 
 
5 DIA – CÓRDOBA 
Desdejuni i sortida direcció Córdoba, arribada i recollida del 
guia que acompanyarà al grup durant tot el trajecte de la 
visita. Visitarem la ciutat dels califes Medina Azahara, el 
museo del celebre pintor Julio Romero de Torres (si la visita 
és en dimecres és gratuït). Seguidament donarem  un 
passeig per la ciutat, pasem pel call jueu, calleja de flors, 
mercat musulman zoco, sinagoga jueva i el taller típic 
artesanal de grabat de cuir “cordoban”. A continuació 
anirem a dinar a un restaurant i després anirem a fer una 
panoràmica en bus i per finalitzar disposarem de temps 
lliure. 
Al vespre arrivada a l’hotel, sopar, festa amb música disco i 
allotjament. 
 
6 DIA – GRANADA 
Desdejuni i sortida cap a Granada on podrem visitar:  
LA ALAHAMBRA (depen del temps amb que es faci la 
reserva, hi ha possibilitat de visita gratuïta per escoles ja 
que admeten 60 pax/dia), en cas que s’hagin de tramitar les 
entrades serà sota petició expressa del grup i pot fer que 
s’hagi de variar lleugerament l’itinerari. 
Després del dinar visitarem El Albaycin que és un dels 
barris amb més sabor de Granada, llegat viu de la cultura 
andalusí. 
Tornada a l’hotel, sopar i allotjament. 

7 DIA – ANTEQUERA Y LOJA 
Desdejuni i sortida cap a Antequera. Després de la recollida 
del guia local es farà la visita a la ciutat. El seu tipisme 
andalus es conserva als carrers adoquinats i les reixes de 
les finestres, les esglesies i la decoració mudéjar d’algun 
dels seus carrers que contrastan en armonia amb cases 
modernes i un important nucli industrial. A l’arribada 
visitarem LOS DÓLMENES DE VIERA, MENGA Y EL 
ROMERAL. Aquest conjunt megalític ens proporcionarà un 
viatge a l’edat de Bronce (2500 anys abans de Crist) on 
coneixerem les primeres pases de la civilització humana i a 
admirarme la colosal arquitectura de l’època. A continuació 
visitarem alguns dels seus monuments més significatius. 
Retornarem a l’hotel per dinar i visitarem amb la guia local 
LOJA, aquesta població va ser anomenada per Isabel La 
Católica “Flor entre Espinas”, conquerida pels cristians a 
l’any 1486. La seva herència islàmica s’aprecia pasejant pel 
barri de l’Alcazaba. Visitem el seu casc històric. Després de 
la visita tornarem a l’hotel per sopar i festa d’acomiadament. 
 
8 DIA 8 DIA 8 DIA 8 DIA –––– Dia de tornada Dia de tornada Dia de tornada Dia de tornada    
Desdejuni i tornada al punt d’origen amb les parades 
pertinents.  
 
El preu inclou 
»»»    Autocar tot el circuit 
»»»    1 nit allotjament en hotel 3*** de Sevilla règim MP 
»»»    5 nits allotjament en hotel 3*** de Loja (Granada) en 

MP o PC segons el dia 
»»»    Dinar a restaurant a Sevilla, a Córdoba i a la zona de 

La Alpujarra 
»»»    Guies locals per a les visites de: Sevilla, Córdoba, 

Granada, La Alpujarra Antequera i Loja. 
»»»    Entrada amb dinar inclós a Isla Mágica 
»»»    Entrada a La Alhambra1 
»»»    2 ó 3 professors gratuïts 
»»»    Assegurança de viatges i responsabilitat civil 

 
OPCIÓ OPCIÓ OPCIÓ OPCIÓ COMPLETACOMPLETACOMPLETACOMPLETA    
    
31 31 31 31 –––– 42 ALUMNES 42 ALUMNES 42 ALUMNES 42 ALUMNES: 475 : 475 : 475 : 475 € € € € (2 professors)(2 professors)(2 professors)(2 professors)    
43 43 43 43 –––– 52 ALUMNES: 430 €  52 ALUMNES: 430 €  52 ALUMNES: 430 €  52 ALUMNES: 430 € (3 professors)(3 professors)(3 professors)(3 professors)

                                            
1 En cas de no tenir possibilitat de fer la reserva per falta de 
places al recinte durant els dies del viatge (hi ha unes 
places limitades d’entrades), es descomptaran 15 € per 
alumne. 
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    ANDALUSIA ECONÒMICA 
 

GRANADA GRANADA GRANADA GRANADA –––– ALPUJARRA  ALPUJARRA  ALPUJARRA  ALPUJARRA –––– CÓRDOBA  CÓRDOBA  CÓRDOBA  CÓRDOBA ––––    
ANTEQUERAANTEQUERAANTEQUERAANTEQUERA    
 
DIA 1 – BARCELONA – GRANADA 
Sortida a primera hora del matí des de les 
instal.lacions de l’escola. Dinar en ruta (no 
inclós). Arribada a la tarda a l’hotel. Sopar i 
allotjament. 
 
DIA 2 – LA ALPUJARRA 
Desdejuni i sortida en direcció a La Alpujarra 
Granadina, recollida del guia local que ens 
acompanyarà durant tota la visita. 
Aquesta excursió és de gran interés cultural, 
natural i paisatjistic, ja que es visita part de la 
zona que va des de Serra Nevada fins al 
Mediterrani i que donada la seva varietat 
climàtica és un dels enclaus de major riquesa 
botànica d’Europa, si a això unim la seva 
riquesa cultural heretada dels àrabs i el seu 
peculiar paissatge amb els pobles blancs de 
sostres plans de terra i les seves terres de cultiu 
en forma de petits balcons que arriben a 
sobrepassar els 2.000m d’alçada, es tracta 
d’una comarca única que s’ha de visitar. 
Arribarem fins a Trevélez, el poble més alt 
d’Espanya, allà dinarem, però abans tindrem 
l’oportunitat de visitar un SECADERO de pernils 
i degustarem els seus productes després del 
dinar arribarem fins a Lanjaron, la nostre última 
visita del dia. Tornada a l’hotel, sopar i 
allotjament. 
 
DIA 3 – CÓRDOBA 
Desdejuni i sortida direcció Córdoba, arribada i 
recollida del guia que acompanyarà al grup 
durant tot el trajecte de la visita. Visitarem la 
ciutat dels califes Medina Azahara, el museo del 
celebre pintor Julio Romero de Torres (si la 
visita és en dimecres és gratuït). Seguidament 
donarem  un passeig per la ciutat, pasem pel 
call jueu, calleja de flors, mercat musulman 
zoco, sinagoga jueva i el taller típic artesanal de 
grabat de cuir “cordoban”. A continuació anirem 
a dinar a un restaurant i després anirem a fer 
una panoràmica en bus i per finalitzar 
disposarem de temps lliure. 
Al vespre arrivada a l’hotel, sopar, festa amb 
música disco i allotjament. 
 
DIA 4 – GRANADA 
Desdejuni i sortida cap a Granada on podrem 
visitar:  

LA ALAHAMBRA, en cas que s’hagin de tramitar 
les entrades serà sota petició expressa del grup 
i pot fer que s’hagi de variar lleugerament 
l’itinerari. 
Després del dinar visitarem El Albaycin que és 
un dels barris amb més sabor de Granada, 
llegat viu de la cultura andalusí. 
Tornada a l’hotel, sopar i allotjament. 
 
DIA 5 – ANTEQUERA Y LOJA 
Desdejuni i sortida cap a Antequera. Després de 
la recollida del guia local es farà la visita a la 
ciutat. El seu tipisme andalus es conserva als 
carrers adoquinats i les reixes de les finestres, 
les esglesies i la decoració mudéjar d’algun dels 
seus carrers que contrastan en armonia amb 
cases modernes i un important nucli industrial. A 
l’arribada visitarem LOS DÓLMENES DE 
VIERA, MENGA Y EL ROMERAL. Aquest 
conjunt megalític ens proporcionarà un viatge a 
l’edat de Bronce (2500 anys abans de Crist) on 
coneixerem les primeres pases de la civilització 
humana i a admirarme la colosal arquitectura de 
l’època. A continuació visitarem alguns dels 
seus monuments més significatius. Retornarem 
a l’hotel per dinar i visitarem amb la guia local 
LOJA, aquesta població va ser anomenada per 
Isabel La Católica “Flor entre Espinas”, 
conquerida pels cristians a l’any 1486. La seva 
herència islàmica s’aprecia pasejant pel barri de 
l’Alcazaba. Visitem el seu casc històric. Després 
de la visita tornarem a l’hotel per sopar i festa 
d’acomiadament. 
 
DIA 6 – Dia de tornada 
Desdejuni i tornada al punt d’origen amb les 
parades pertinents. Dinar per compte dels 
clients. Arribada a l’escola i fi dels serveis.  
 
El preu inclou 
»»»    Autocar tot el circuit 
»»»    5 nits allotjament en hotel 3*** de Loja 

(Granada) en MP o PC segons el dia 
»»»    Dinar a restaurant a Córdoba i a la zona de 

La Alpujarra 
»»»    Guies locals per a les visites de: Córdoba, 

Granada, La Alpujarra Antequera i Loja. 
»»»    2 ó 3 professors gratuïts 
»»»    Assegurança de viatges i responsabilitat 

civil 

 
PREUS TEMPORADA ABRIL – MAIG – JUNY 2011 (Excepte Setmana 
Santa, Ponts i festivitats locals): 
 
31 – 42 ALUMNES (2 PROFESSORS GRATUÏTS): 332 € 
43 – 52 ALUMNES (3 PROFESSORS GRATUÏTS): 289 € 
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    ANDALUSIA ANTICRISI 2 
 

GRANADA GRANADA GRANADA GRANADA –––– ALPUJARRA  ALPUJARRA  ALPUJARRA  ALPUJARRA –––– CÓRDOBA  CÓRDOBA  CÓRDOBA  CÓRDOBA ––––    
ANTEQUERAANTEQUERAANTEQUERAANTEQUERA    
 
DIA 1 – BARCELONA – GRANADA 
Sortida a primera hora del matí des de les 
instal.lacions de l’escola. Dinar en ruta (no 
inclós). Arribada a la tarda a l’hotel. Sopar i 
allotjament. 
 
DIA 2 – LA ALPUJARRA 
Desdejuni i sortida en direcció a La Alpujarra 
Granadina. Aquesta excursió és de gran interés 
cultural, natural i paisatjistic, ja que es visita part 
de la zona que va des de Serra Nevada fins al 
Mediterrani i que donada la seva varietat 
climàtica és un dels enclaus de major riquesa 
botànica d’Europa, si a això unim la seva 
riquesa cultural heretada dels àrabs i el seu 
peculiar paissatge amb els pobles blancs de 
sostres plans de terra i les seves terres de cultiu 
en forma de petits balcons que arriben a 
sobrepassar els 2.000m d’alçada, es tracta 
d’una comarca única que s’ha de visitar. 
Podem arribar fins a Trevélez, el poble més alt 
d’Espanya 
Tornada a l’hotel, sopar i allotjament. 
 
DIA 3 – CÓRDOBA 
Desdejuni i sortida direcció Córdoba. 
Aconsellem passejar per La ciutat dels califes 
Medina Azahara, veure els típics patis 
cordobesos plens de flors cuidades pels veins 
que les senten com a part de la seva identitat. 
Es continuen trobant petits tallers artesans que 
fan peces de ceràmica, mobles, guitarres o joies 
igual que les feien els nostres avantpassats.  

Al vespre arrivada a l’hotel, sopar, festa amb 
música disco i allotjament. 
 
DIA 4 – GRANADA 
Desdejuni i sortida cap a Granada. On es troba 
un tresor: LA ALAHAMBRA.  
Aconsellem conèixer El Albaycin que és un dels 
barris amb més sabor de Granada, llegat viu de 
la cultura andalusí. 
Al vespre tornada a l’hotel, sopar i allotjament. 
 
DIA 5 – ANTEQUERA Y LOJA 
Desdejuni i sortida cap a Antequera. El seu 
tipisme andalus es conserva als carrers 
adoquinats i les reixes de les finestres, les 
esglesies i la decoració mudéjar d’algun dels 
seus carrers que contrastan en armonia amb 
cases modernes i un important nucli industrial. 
Tornada cap a Loja població va ser anomenada 
per Isabel La Católica “Flor entre Espinas”, 
conquerida pels cristians a l’any 1486. La seva 
herència islàmica s’aprecia pasejant pel barri de 
l’Alcazaba. Visitem el seu casc històric Sopar a 
l’hotel i allotjament. 
 
DIA 6 – Dia de tornada 
Desdejuni i tornada al punt d’origen amb les 
parades pertinents. Dinar per compte dels 
clients. Arribada a l’escola i fi dels serveis.  
 
El preu inclou 

»»»    Autocar tot el circuit 

»»»    5 nits allotjament en hotel 3*** de Loja 
(Granada) en MP  

»»»    2 ó 3 professors gratuïts 

»»»    Assegurança de viatges i responsabilitat 
civil 

 
PREUS TEMPORADA ABRIL – MAIG – JUNY 2011 (Excepte Setmana 
Santa, Ponts i festivitats locals): 
 
31 – 42 ALUMNES (2 PROFESSORS GRATUÏTS): 280 € 
43 – 52 ALUMNES (3 PROFESSORS GRATUÏTS): 235 € 


