
ALMERIA    del 9 al 12 d’octubre de 2021

PARC NATURAL CABO DE GATA 

Escull de les Sirenes



Trobar un tram de costa verge al 
Mediterrani peninsular és gairebé una 
utopia. Però l'insòlit a vegades ocorre. A 
l'extrem sud-oriental de la Península, el 
parc natural d'Almeria del Cap de Gata-
Níjar és un espai protegit des de 1987 
que engloba un conjunt d'ecosistemes 
naturals amb gran valor paisatgístic. Un 
territori salvatge, àrid i d'origen volcànic 
que ocupa 476 quilòmetres quadrats i 
que constitueix un oasi, gairebé un 
miratge, a resguard de la paleta i la febre 
urbanitzadora que tant ha degradat 
altres zones de la costa andalusa. Un 
litoral de 50 quilòmetres que pot 
recórrer-se seguint el dibuix accidentat 
de la seua costa; una successió de 
platges i cales d’aigua cristal·lina i sorra 
fina enmig d'un desert, fan d’aquest 
paisatge espectacular un autèntic 
escenari de pel·lícula.  

Vine a gaudir del major espai marítim-
terrestre protegit del Mediterrani!

Parc Natural del Cabo de Gata: un escenari de pel·lícula.

Platja de los Muertos



Fitxa tècnica

Vall del Pas

Reserva i pagament: el total del donatiu en el moment de la 
inscripció. Abans de fer l’ingrés confirmeu que teniu lloc. No 
es considerarà cap plaça com a compromesa en ferm mentre 
no s’efectue aquest dipòsit. 

Cancel·lació: des de la inscripció fins al 23 de setembre el 
25%, del 24 al 30 de setembre el 50% i de l’1 al 8 d’octubre el 
100%.  

Contacte: Maite Mollà Martínez (690 027 459) o al mail: 
xafanttalons@gmail.com  

Transferència: CAJAMAR C/L’Església 2 - 46114 Vinalesa 

Compte: IBAN: ES37 3058 2153 1627 2000 2402 

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

Vega de Pas

Allotjament:  Avenida Hotel Almeria **** 

Donatiu: 380 € per persona en habitació doble. 460 € per 
persona en habitació individual. 

Inclou: Autobús · Assegurança de viatge i cancel·lació · 
Excursions guiades · Allotjament, desdejuni i sopar. 

No inclou: Dinars · Entrades · Qualsevol servei no 
esmentat com inclòs. 

Hora i lloc d’eixida: A les 7:00 h al C/ Dels Jocs de 
Vinalesa. 7:15 h Av. d’Aragó (Mestalla). 7:30 h Pantera Rosa  

Places limitades: 25. Els socis tindran preferència 
d’inscripció.  

Alcassaba d’Almeria

https://www.avenidahotelalmeria.com
http://www.apple.com/es


PROGRAMA

Riu L’Arve al seu pas per Chamonix

9. 10. 2021    LA ISLETA - SAN JOSÉ

7:00 Eixida del bus des de Vinalesa.  

7:15 Recollida Av. d’Aragó (Mestalla). 

7:30 Recollida a la Pantera Rosa. 

13:00 Arribada a Isleta del Moro. Dinar lliure. 

14:00 La Isleta - San José: 11km (+200m/-200m desnivell) Baixa. 

La Isleta del Moro encarna a la perfecció el poble típic de la zona, amb les barques prop de la platja, les 
cases blanques i modestes dels pescadors. A Los Escullos veurem les dunes fòssils més grans del Parc. 

19:30 Arribada a Almeria. Distribució habitacions a l’hotel. 

21:00 Sopar. 

Els Escullos

Los Escullos



10. 10. 2021    AGUA AMARGA - LAS NEGRAS

Cala de San Pedro

8:00 Desdejuni.  

10:00 Agua Amarga - Las Negras: 13km (+500m/-500m desnivell) Mitjana. 

Excel·lent ruta que uneix dos bonics pobles passant per algunes de les cales més belles del Parc Natural. 
La cala de San Pedro ha acollit des de fa anys comunitats hippies, per aquest motiu al Poble de Las 
Negras es pot palpar un cert aire de bohèmia que es reflecteix en alguns establiments i cases.   

15:00 Arribada a Las Negras. Dinar lliure. 

16:00 Possibilitat de fer una volta per la costa amb vaixell.  

21:00 Sopar. 



11. 10. 2021    GENOVESES - MONSUL

Platja Genoveses

8:00 Desdejuni.  

10:00 San José - Genoveses - Monsul: 12km (+200m/-200m desnivell) Mitjana. 

En aquesta ruta gaudirem de les platges més espectaculars i famoses del Cabo de Gata, per haver 
aparegut en multitud de pel·lícules i anuncis comercials; aquestes es caracteritzen per estar envoltades de 
formacions de lava erosionada, dunes, sorra fina i aigua cristal·lina, ideals per a prendre el bany. 

14:00 Arribada a San José. Dinar lliure. 

18:00 Visita lliure per Almeria.  

21:00 Sopar



Refugi les 
Mottets

12. 10. 2021    LAS NEGRAS - LA ISLETA DEL MORO

7:30 Desdejuni.  

8:15 Carregar maletes al bus. 

9:00 Rodalquilar - Las Negras: 12km (+100m/-100m desnivell) Baixa. 

La preciosa platja del Playazo està dominada pel Castell de Sant Ramón, 
un antic bastió construït en el segle XVIII per defensar el litoral. 

11:00 Arribada a Las Negras. Esmorzar/Dinar lliure. 

13:00 Eixida cap a València.  

20:00 Arribada a València. 

Pitera



A TENIR EN COMPTE

Platja 
Genoveses
Platja 
Genoveses

• Totes les excursions estan a l’abast de qualsevol 
excursionista, tot i això plantejarem rutes 
alternatives. 

• A l’autobús és obligat portar la mascareta.  

• Els desplaçaments els fem amb microbús. Porta 
una maleta xicoteta. 

• Cal portar de casa l’esmorzar i el dinar del primer 
dia. 

• Els dinars (pícnic) són a càrrec de cadascú. Porteu 
també suficient aigua (a les rutes no hi han fonts) 

• En algunes cales podem prendre el bany, per tant 
és recomanable portar banyador, tovallola i 
sandàlies d’aigua o escarpins. 

• El programa inicial pot patir alguna variació a criteri del guia, depenent de la previsió 
meteorològica o qualsevol altre motiu no previst. 

La Isleta del Moro



Platja Monsul
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