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CARAVACA DE LA CRUZ
REGIÓ DE MURCIA: 4 DIES 3 NITS

QUAN CAMINEM SENSE LA CREU, QUAN CONSTRUÏM
SENSE LA CREU I QUAN CONFESSEM UN CRIST SENSE LA
CREU, NO ESTEM SENT UN DEIXEBLE DEL SENYOR: SOM
MONDANOS, SOM BISBES, SACERDOTS, CARDENALS, PAPA,
PERÒ NO SOM DEIXEBLES DEL SENYOR.

JORGE MARIO BERGOGLIO (PAPA FRANCISCO),
SANTA MISSA AMB ELS CARDENALS,
CIUTAT DEL VATICÀ, 2013
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1r Día: Barcelona → Caravaca de la Cruz
Recollida del grup a les 08: 00h des de Estació de Sants, amb acompanyant de l'Agència. Sortida cap a
Caravaca de la Creu. Dinar en restaurant a València. Continuarem cap a la població de Calasparra: trobada
amb el guia i visita del Santuari de la Mare de Déu de l'Esperança de Calasparra, situat en el paratge
denominat "Lomas de la Verge" (lloc de gran bellesa a la vora del riu Segura). Un cop realitzada la visita,
sortida cap a Caravaca de la Creu: allotjament en hotel, sopar i pernoctació.

2º Día: Caravaca de la Cruz
Esmorzar i sortida per a la visita guiada de Caravaca de la Creu: trobada amb el nostre guia oficial a l'Hotel.
La visita s'iniciarà partint del "Templet" i la ruta Teresiana; a continuació ens dirigirem cap al Monestir de
Santa Clara, convent fundat per Santa Teresa de Jesús: arribada a la plaça de l'Arc, on ens esperarà el tren
turístic per pujar a la Basílica-Santuari de la Santíssima i Vera Creu. Visita del Santuari i del seu Museu,
recepció del grup de pelegrins, missa i oració del pelegrí: veneració de la Santíssima i Vera Creu per obtenir
la INDULGÈNCIA PLENÀRIA. A continuació dinar al restaurant Salons del Castell. Seguidament
visitarem el Museu dels Cavalls del Vi i el Museu de la Festa (festa popular de la Ciutat, candidata a
patrimoni Cultural de la UNESCO): en aquesta la història, la religió i la llegenda s'uneixen durant 5 dies
recordant la batalla entre cristians i musulmans durant 1231, any de l'aparició de la Santíssima i Vera Creu.
Missa a l'Església del Salvador i veneració de la Relíquia de Sant Joan Pau II. Temps lliure.
Retorn a l'Hotel per sopar i pernoctació.

3r Día: Caravaca de la Cruz → Murcia
Esmorzar i sortida cap a Múrcia. Arribada a l'Hotel, distribució de les habitacions i trobada amb el guia
oficial. Visita de la Catedral, un dels emblemes del Barroc espanyol: es tracta de l'edifici monumental més
important de la capital, on contemplarem diversos estils artístics que es troben des de l'inici de la seva
construcció - inicis del segle XV - fins a la finalització de la façana principal en 1751. Durant la construcció
cal esmentar importants arquitectes i artistes com Diego Sánchez o Jaume Bort. Esmentant especialment
la Torre, les capelles d'excepcional bellesa i les porta laterals (la dels apòstols i la de la cadena), vam
continuar la visita pel Palau Episcopal del segle XVIII (1748-1768), edifici d'estil Rococó de dos
impressionants façanes. Una ullada a la Plaça del Cardenal Belluga i de la Glorieta d'Espanya; d'altra banda
l'obra de Pere Paguen, Baltasar Canestro i José López que també va participar en la façana principal de la
Catedral. La visita continuarà pel Reial Casino de Múrcia, situat al centre històric i declarat monument
d'interès històric i artístic nacional. Realitzat per Pedro Cerdán al 1902, on no cal perdre el pati àrab, el
saló de ball, el saló del te, la sala del billar i el bany de les dames. Retorn a l'hotel per dinar.
Retrobament amb el guia i sortida per a la visita pel Santuari de la Verge de la Fuensanta. Vista panoràmica
d'increïble bellesa, el santuari del segle XVIII està situat a la part alta del turó dominant la ciutat. La verge
de la Fuensanta és la patrona de Múrcia i la seva estàtua es trasllada a la Catedral en processó dues vegades
l'any: a la Quaresma i durant les festes patronals.
Finalment visitarem el museu d'un dels artistes barrocs de l'època, Francisco Salzillo, ubicat al temple del
nostre Pare Jesús: a l'interior s'ofereix l'esplendor escultòric de l'artista, que protagonitza la desfilada
processional en el matí del Divendres Sant murcià .

4º Día: Murcia→ Barcelona.
Esmorzar i sortida cap a Barcelona. Sempre acompanyats d'un guia de Even Viatges, fins a la fi dels
serveis. Dinar en restaurant en ruta. Arribada a Barcelona i fi dels nostres serveis.
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PREUS PER PERSONA:
Grup mínim de 25 persones: 385,00€
Grup mínim de 35 persones: 345,00€
Grup mínim de 40 persones: 330,00€
Grup mínim de 50 persones: 320,00€
Suplement habitació individual: 65,00€
Assegurança Opcional (Cancelació i ampliació pòlices): 40,00€
EL PREU INCLOU

EL PREU NO INCLOU

Viatge en Bus Gran Turisme, sortida des de
Barcelona i tornada a Barcelona, incloent tots els
trasllats diaris en destinació.

Suplement individual.

Guia acompanyant durant el viatge.

Extres de l'hotel: servei d'habitacions, minibar ...

Guia local en totes les visites.

Segur Opcional de Cancel·lació del Viatge.

Serveis no especificats en l'apartat anterior.

Entrades als museus:
• Caravaca: Museu de la Festa, Museu dels
Cavalls del Vi, Museu de la Catedral i tren
turístic.
• Múrcia: Catedral de Múrcia, Reial Casino
de Múrcia i Museu del Salzillo.
Dues (2) nits en Hotels 4 * a la Ciutat de Múrcia.
1 nit en l'Hospedería de la Mare de Déu del Carme
a Caravaca de la Creu.
Pensió completa, inclusivament de dinars en ruta.
Aigua i vi inclòs en dinar i sopar.
Reserva de eucaristia per al rector acompanyant.
Assegurança assistència de viatge. (Adjuntem
cobertures).
1 Gratuïtat / 25 persona de pagament. El 26
FREE.

INFORMACIÓ ADDICIONAL:
• L'ordre de les visites, pot ser modificat per l'organització per garantir un bon servei, sempre sense
restar contingut al viatge.

