
 

 
GRANADA, SERRA NEVADA I L'ALPUJARRA 

 L'últim reducte nazarí. 
 

 
El Club Excursionista Xafant Talons organitza l’excursió a Serra 

Nevada i l'Alpujarra (Granada), del 29 d'octubre a l'1 de novembre de 2015. 
  

Baix el talismà de l'Alhambra, declarada Patrimoni de la Humanitat per 
la UNESCO, reviurem l'explendor del seu passat andalusí. Passejarem pels seus 
barris emblemàtics, com l'Albayzín i el Sacromonte. Ens retrobarem amb els 
arrels àrabs a racons com l’Alcaiceria, el Zacatín o el carrer Elvira, amb les 
seues teteries i botigues d'artesania. Però també podrem gaudir del “tapeo” o 
relaxar-nos als seus banys àrabs. 

A d’açò, li afegirem l’encant i la fantasia de la Serra Nevada o Yabal 
Sulayr (Muntanya del Sol), com així l'anomenaven els àrabs, amb les excursions 
de la Vereda de la Estrella, los Cahorros de Monachil o el barranc de Poqueira 
pels pobles de Capileira, Bubión i Pampaneira a la bella Alpujarra 
granadina. 

Granada es presenta amb un escenari sense rival, als peus del majestuós 
teló de fons de Serra Nevada, dibuixant una línia amb els cims més alts de la 
península. Una visió de somni, com la d'un conte oriental. 
  

 
 
Un viatge per a estimular els 5 sentits. Prepara't per a sentir Granada!   

 
 
 
 



 
 
Allotjament: 
Hotel *** a Granada en habitacions dobles. 
Habitacions individuals consultar el preu. 
 
 
Donatiu per persona: 

 325,00 Euros. 
 
 
El viatge inclou: 

Autobús · Assegurança de viatge i cancel·lació · Excursions guiades · Mitja 
pensió en hotel · Entrades a l’Alhambra amb guia.      

 
Lloc d’eixida: 
Carrer dels jocs de Vinalesa a les 7 del matí del dia 29 d’octubre. 

 
Places limitades: 

El total de places està limitat a 30 persones. Els socis tindran preferència 
d’inscripció. 

  
Reserva i pagament:   
La reserva quedarà feta en pagar la totalitat de l’import del viatge. 
Data límit fins el 7 d’octubre.   
 
Persona de contacte Maite: Telf. 690 027 459) 

                                  Mail: xafanttalons@gmail.com 

 
 
La persona que s’inscriga no constarà com 
inscrita fins que haja abonat la totalitat del 
viatge. 
 
Transferència: 

 
CAJAMAR C/ L’Església 2 – 46114 Vinalesa 

 
Compte:    
 

 
ES37 – 3058 – 2153 – 16 - 2720002402 

 
 
 
Indicar el nom de la persona que fa l’ingrés i l’excursió on va destinat. 
 


