
 

La Geoda de Pulpí. Lorca. 
 

Del 30 de setembre al 2 d’octubre. 
 
La Regió de Múrcia malgrat la relativa proximitat ha estat moltes vegades una gran 
desconeguda per als valencians. El sud d'aquesta solejada terra va ser territori fronterer 
amb el regne musulmà de Granada durant alguns segles i ha mantingut aquest concepte 
de frontera, de lloc de pas. Els castells que coronen els cims així ho confirmen, com 
també el record d'aquells temps musulmans amb esglésies que foren mesquites, o banys 
àrabs ara redescoberts. Us volem donar a conèixer aquest racó de la península i les 
xicotetes joies que amaga unint-lo a la visita de la conegudíssima Geoda de Pulpí, un 
imprescindible -ja en Andalusia- d'aquestes terres on viu la llum. 
 

30 setembre. Lorca. 

Eixida a les 16.00h des de València (Nuevo Centro). Trasllat a Lorca. Hotel a Lorca, 2 
nits. Sopar. 
 
 

1 octubre. Lorca i la Geoda de Pulpí. 

La ciutat de Llorca amb més de 5.500 anys d'assentaments humans és una de les més 
monumentals de l'antic regne de Múrcia. Des de la cora musulmana de Tudmir i després 
el domini castellà Llorca ha estat una terra desitjada i disputada. Va ser declarada conjunt 
històric-artístic amb un innegable legat d'arquitectura barroca amb un caràcter molt 
especial. Després del paorós terratrèmol s'ha recuperat i restaurat la major part dels seus 
monuments. Amb un passeig des de l'hotel descobrirem els llocs més emblemàtics de la 
ciutat. A la vesprada visitarem la Geoda de Pulpí, ja en Andalusia. Aquesta geoda és 
gegant, de cristalls de selenita, una varietat transparent de guix. És la segona geoda més 
gran del món documentada fins hui. Sopar. 
 
 

2 octubre. Aledo. Alhama de Murcia. 

Els pobles que envolten la "Sierra Espuña" han estat poblats des de temps prehistòrics. 
Des de l'edat del bronze, la cultura argàrica, el món ibèric, romà, musulmà, etc. han anat 
sedimentant un patrimoni cultural de gran interés. Visitarem Aledo, poble que és en si 
un monument, amb la torre de la Calahorra i les restes del castell. El Santuari de Santa 
Eulàlia més conegut com “La Santa” en la Serra de Guadalentín és un lloc apreciat pels 
murcians amb especial devoció. Va ser reformada al segle XVI.La història de "Alhama de 
Murcia" es vincula als naiximents d'aigües termals. Després la petjada andalusina es 
troba per tot arreu de la població. Farem una visita als banys romans, restes 
arqueològiques que tenen una antiguitat de dos mil anys i permeten al visitant fer un 
recorregut pel típic bany i a més d'un bany àrab. Ja a la vesprada encetarem el camí cap 
a València. 


