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L’Índia-Rajasthàn, més enllà de l’imprevisible

L'Índia, més que un continent per la 
grandària, és, per la diversitat, un univers. La 
seua varietat d’ètnies, cultures, llengües, 
creences i fervors, místiques i religions, 
costums, arquitectures, colors, olors, 
sabors... Tota una experiència al·lucinant. 
Quan s’ha estat en la llegendària Índia ja no 
es torna a vore el món amb els mateixos ulls. 
Desentranyar els seus misteris més profunds 
exigeix tota una vida; nosaltres anirem a 
trobar-los, a esperar l’inesperat, a penetrar en 
la màgia, a notar com s’eleva l’esperit. A. Ll.

ENS ACOMPANYARÀ: Rosa Brines.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU: vol amb Air France des de València, 
vol domèstic Delhi - Jodhpur, tots els 
trasllats i serveis en autobús privat amb aire 
condicionat, hotels **** sup i *****, pensió 
completa, visites indicades a l’itinerari amb 
entrada inclosa.

Concentració a les 4:00 h al hall de l’aeroport de Manises.
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26 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - DELHI
Vol a Delhi via Paris. En arribar trasllat 
a l’hotel i allotjament.
 
27 DE DESEMBRE: DELHI 
Visita al Raj Ghat, el Fort Roig, Jama 
Masjid i la Porta de l’Índia. Dinar en 
restaurant i visita al Qutub Minar i la 
Tomba d’Humayun. Recorregut panorà-
mic pel Parlament, el Palau Presidencial 
i el Conaught Palace. Sopar a l’hotel.
 
28 DE DESEMBRE: DELHI - JODHPUR 
Trasllat a l’aeroport per volar a Jodhpur, 
un gran referent de la Ruta de la 
Seda. Trasllat a l’hotel i dinar. Per la 
vesprada visitarem el Fort Mehran-
garh, el Jaswant Thada i el Mercat de 
la Torre del Rellotge, on passejarem 
amb els “tuk tuk” per la “ciutat blava”, 
cercada d’imponents muralles del 
s.XV i bells edificis. Sopar i allotjament.

4

2175 €
+ 350 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 575 €

29 DE DESEMBRE: JODHPUR - RANAKPUR 
- UDAIPUR 
Eixida a Udaipur, capital històrica de 
l'antic Regne rajput de Mewar. 
Durant la ruta visitarem Ranakpur, 
vorejant el rierol Maghai i envoltada 
de boscos amb la solemne grandesa 
dels  Temples Jainístess, com el de 
Chaturmukha Jain. Dinar en restau-
rant local. Arribada a Udaipur, a la 
vora del llac Pichola. Sopar a l’hotel. 

30 DE DESEMBRE: UDAIPUR 
Visita a Udaipur. Vorem el Palau de la 
Ciutat, el Temple Jagdish i els jardins 
de Saheliyon ki Bari. Després de 
dinar, si ho permet el nivell de l’aigua, 
passeig en barquet pel Llac Pichola. 
Vesprada lliure per anar al basar 
d’Udaipur. Allotjament i sopar a l’hotel.

31 DE DESEMBRE: UDAIPUR - PUSHKAR  
Eixida a Pushkar, una de les ciutats més 
sagrades per als hindús. Visita al Llac 
Pushkar, envoltat per uns 400 temples. 
Allotjament i sopar de Cap d’Any.

1 DE GENER: PUSHKAR - JAIPUR

Eixida a Jaipur, famosa pels negocis 
de pedres precioses, la ciutat “rosa”. 
Passeig pel centre, el Basar Rickshaw 
i el Temple Birla. Sopar a l’hotel. 

2 DE GENER: JAIPUR 
Visita del Fort Amber. Pujarem a la 
ciutat fortificada en elefant i baixarem 
en Jeep. Anirem al Palau de la Ciutat 
i al Jantar Mantar.  Temps lliure per a 
visitar el Mercat. Sopar a l’hotel. 

3 DE GENER: JAIPUR - BHARTPUR - 
FATEHPUR - AGRA 
Trasllat a Agra. Dinar a Bhartpur. 
Fatehpur Sikri, la “ciutat roja”. Arriba-
da a Agra. Allotjament i sopar.

4 DE GENER: AGRA - DELHI
Visita al Taj Mahal i el Fort d’Agra. 
Eixida cap a Delhi i sopar abans de 
traslladar-se per a volar cap a Paris.

5 DE GENER: PARIS - VALÈNCIA  
Eixida en un vol nocturn en direcció a 
Paris. Arribada i connexió amb un vol 
cap a València per tal d’arribar a 
Manises cap a les 11:00 h del matí. 
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26 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - DELHI
Vol a Delhi via Paris. En arribar trasllat 
a l’hotel i allotjament.
 
27 DE DESEMBRE: DELHI 
Visita al Raj Ghat, el Fort Roig, Jama 
Masjid i la Porta de l’Índia. Dinar en 
restaurant i visita al Qutub Minar i la 
Tomba d’Humayun. Recorregut panorà-
mic pel Parlament, el Palau Presidencial 
i el Conaught Palace. Sopar a l’hotel.
 
28 DE DESEMBRE: DELHI - JODHPUR 
Trasllat a l’aeroport per volar a Jodhpur, 
un gran referent de la Ruta de la 
Seda. Trasllat a l’hotel i dinar. Per la 
vesprada visitarem el Fort Mehran-
garh, el Jaswant Thada i el Mercat de 
la Torre del Rellotge, on passejarem 
amb els “tuk tuk” per la “ciutat blava”, 
cercada d’imponents muralles del 
s.XV i bells edificis. Sopar i allotjament.
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29 DE DESEMBRE: JODHPUR - RANAKPUR 
- UDAIPUR 
Eixida a Udaipur, capital històrica de 
l'antic Regne rajput de Mewar. 
Durant la ruta visitarem Ranakpur, 
vorejant el rierol Maghai i envoltada 
de boscos amb la solemne grandesa 
dels  Temples Jainístess, com el de 
Chaturmukha Jain. Dinar en restau-
rant local. Arribada a Udaipur, a la 
vora del llac Pichola. Sopar a l’hotel. 

30 DE DESEMBRE: UDAIPUR 
Visita a Udaipur. Vorem el Palau de la 
Ciutat, el Temple Jagdish i els jardins 
de Saheliyon ki Bari. Després de 
dinar, si ho permet el nivell de l’aigua, 
passeig en barquet pel Llac Pichola. 
Vesprada lliure per anar al basar 
d’Udaipur. Allotjament i sopar a l’hotel.

31 DE DESEMBRE: UDAIPUR - PUSHKAR  
Eixida a Pushkar, una de les ciutats més 
sagrades per als hindús. Visita al Llac 
Pushkar, envoltat per uns 400 temples. 
Allotjament i sopar de Cap d’Any.

1 DE GENER: PUSHKAR - JAIPUR

Eixida a Jaipur, famosa pels negocis 
de pedres precioses, la ciutat “rosa”. 
Passeig pel centre, el Basar Rickshaw 
i el Temple Birla. Sopar a l’hotel. 

2 DE GENER: JAIPUR 
Visita del Fort Amber. Pujarem a la 
ciutat fortificada en elefant i baixarem 
en Jeep. Anirem al Palau de la Ciutat 
i al Jantar Mantar.  Temps lliure per a 
visitar el Mercat. Sopar a l’hotel. 

3 DE GENER: JAIPUR - BHARTPUR - 
FATEHPUR - AGRA 
Trasllat a Agra. Dinar a Bhartpur. 
Fatehpur Sikri, la “ciutat roja”. Arriba-
da a Agra. Allotjament i sopar.

4 DE GENER: AGRA - DELHI
Visita al Taj Mahal i el Fort d’Agra. 
Eixida cap a Delhi i sopar abans de 
traslladar-se per a volar cap a Paris.

5 DE GENER: PARIS - VALÈNCIA  
Eixida en un vol nocturn en direcció a 
Paris. Arribada i connexió amb un vol 
cap a València per tal d’arribar a 
Manises cap a les 11:00 h del matí. 



Nàpols, viure, recordar, somiar,
entre “betlems”, en cap d’any

“’Vedi Napoli e poi morire’, diuen per a 
afirmar que després de Nàpols no hi ha res 
més que veure; la veritat és que no sabia 
com era una gran ciutat fins que no vaig 
estar en Nàpols” (Joan Andrés, S.I. 1785). 
Un viatge per a descobrir l’humanisme de 
les persones, l’expansió de la Grècia clàssi-
ca, la pizza original, germana de la coca 
amb tomaca, els “betlems” de Nadal, el 
Castel Nuovo, semblant al Portal de Quart, 
que aixoplugà una cort plena de valencians, 
les pintures de Josep Ribera de Xàtiva... 
una terra germana. A. Ll. 

ENS ACOMPANYARÀ: Alfons Llorenç.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU: vols València - Roma - València, 
autobús per as trasllats i visites fora de la 
ciutat, Hotel Ramada **** a Nàpols, 4 
desdejunis, sopar del dia d’arribada i sopar 
espcial de Cap d’Any, assegurança de 
viatge i guia.

6
Concentració a les 5:00 h al hall de l’aeroport de Manises.

980 €
+ 100 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 160 €
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28 DE DESEMBRE:VALÈNCIA - ROMA - 
NÀPOLS
Vol a Roma, en arribar, trasllat a 
Nàpols i visita a la Villa d’Este de Tívoli, 
un bell palau i un esplèndid jardí amb 
cinc-centes fonts, construïts per un fill 
de Lucrècia Borja. Arribada a l’Hotel i 
distribució de les habitacions. Temps 
lliure i volta de contacte per la ciutat. 
Sopar inclòs. 

29 DE DESEMBRE: NÀPOLS
Pel matí, passeig pel casc antic: Quar-
tiere Spagnolo, amb el seus bellíssims 
edificis, el palau reial d’Alfons el 
Magnànim del Castell Nuovo (amb 
visita a l’interior), l’Òpera (visita lliure), la 
Galeria, Palau Reial (lliure), etc. A la 
vesprada, en  funicular, al Montsanto, 
amb les seues belles panoràmiques 
de la badia i la ciutat i visita a la 
Cartoixa-museu de sant Martí. Baixa-
da Lliure. Des del migdia, qui ho desit-
ge pot fer una excursió per lliure a l’illa 
de Capri. Sopar lliure 

30 DE DESEMBRE: POMPEIA - VESUBI
Després de desdejunar farem una 

visita breu al llac Avern, l’antiga entra-
da als inferns dels clàssics. Pujarem al 
Vesubi, el volcà que ha marcat la vida i 
la història napolitana, i visitarem el seu 
cràter. Passejarem per la monumental 
Pompeia, ciutat soterrada precisa-
ment per la cendra del volcà. Tornada 
a Nàpols. Sopar lliure.

31 DE DESEMBRE: COSTA AMALFITANA
Eixirem de bon matí de l’hotel de 
Nàpols per anar a la Costa (Costiera) 
Amalfitana, un llarg penya-segat, amb 
pobles penjats com a raïms. Pararem 
a Positano, escenari de pel·lícules i a la 
bella Amalfi, amb visita a la catedral. 
Temps lliure per recórrer el casc 
medieval i per a dinar. De retorn, 
passarem per Paestum, un magnífic 
conjunt de temples grecs. Tornada a 
Nàpols per al sopar especial de Cap 
d’Any (inclòs).

1 DE GENER: NÀPOLS - VALÈNCIA
Breu passeig per la ciutat i temps lliure. 
Dinar lliure i retorn a Roma per a agafar 
el vol directe Roma - València. Eixida 
del vol a les 21:00 aproximadament.
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Londres, un “magical tour” en Cap d’Any

“De Londres em quedaria amb tot: els 
museus, els monuments, els palaus, els 
ponts, els parcs, la catedral, les places, els 
carrers i fins i tot m’enduria cap a casa els 
autobusos, els taxis, les cabines telefòniques 
i els grans magatzems; ho dic de veres”

Manel Joan i Arinyó

Londres, de fundació romana, és la ciutat 
més gran i més poblada de la Unió Europea. 
Global, calidoscòpica, multiracial. Els seus 
carrers estan plens de gent que parla 
llengües molt diferents i de procedència molt 
llunyana, tribus urbanes, bobbys, homes de 
negoci amb barret i senyores amb capell... 
Londres és un gran contenidor d’oci, de 
cultura, d'història. Hi perviuen reminiscèn-
cies de l’antic Imperi Britànic i, al mateix 
temps, ofereix al viatger una modernitat i una 
diversitat com no trobarem en cap altre lloc 
del vell continent. Capital del comerç, del 
turisme, de l'art, Londres ofereix una gran 
varietat museística, que permet gaudir tant 

8
Concentració a les 9:00 h al hall de l’aeroport de Manises.

de les obres dels pintors romàntics anglesos 
Turner i Constable en la National Gallery, 
com de l'obra de Rothko en la Tate Modern. 
Dinosaures i urbanisme, arquitectures i 
algun mercat completaran aquesta inoblida-
ble visita. R.S.

ENS ACOMPANYARÀ: Rosa Sánchez.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU: vols directes amb British Airways 
València - Londres i Londres - Barcelona, 
trasllats a Londres d’entrada i eixida, autobús 
Barcelona - València, hotel**** a Londres 
ciutat, desdejunis, sopar especial de Cap 
d’Any (prop de la zona dels focs d’artifici) i 
assegurança de viatge.
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895 €
+ 130 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 380 €



30 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - LONDRES
Trobada al hall de l’aeroport de Mani-
ses a les 9:00 h del matí. Eixida del vol 
directe amb British Airways a les 11:10 
h. Arribada a l'aeroport i trasllat a 
l'hotel. Passeig pel Hyde Park i pel 
centre de Londres, visitant els llocs 
més emblemàtics com ara Picadilly 
Circus, Covent Garden, etc.

31 DE DESEMBRE: LONDRES
Visita al Londres més famós i monu-
mental. Buckingham Palace, St. 
James's Park, Westminster Abbey,  
Parliament Houses, Trafalgar Square i 
National Gallery. Sopar especial de Cap 
d'Any (inclòs).

1 DE GENER: LONDRES
Presenciarem el New Year's Day 
Parade 2017, la colorista i fastuosa 
desfilada de Cap d’Any, en  què 
participen més de 10.000 artistes de 
tots els barris londinencs i tots els 
països del món. Visitarem els 
museus d'Història Natural i el Victòria 
and Albert, amb destacades obres 
valencianes. 

2 DE GENER: LONDRES
Visita al Hampton Court Palace, el 
palau en el qual va viure el rei Tudor 
Henry XVIII, amb els seus jardins i el seu 
famós laberint.  

3 DE GENER: LONDRES - VALÈNCIA
Visita a la Torre de Londres i passeig 
per la ribera sud del Tàmesi, la zona 
d'ampliació de la "city", passant pel 
Tower Bridge, Globe Theatre, Tate 
Modern Museum, The Shard, 
Millenium Bridge i St. Paul's Cathedral.

4 DE GENER: LONDRES - VALÈNCIA
Visita al Museu Britànic (el segon més 
visitat del món), amb un importantíssim 
fons d'art antic. Trasllat a l'aeroport per 
volar amb destinació a Barcelona. 
Trasllat en autobús a València.

9
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Ronda i la ruta dels pobles blancs

Un món a part, més enllà de la llegenda que 
conta cada poble, cada vall i cada serra. La 
Serra de Grazalema i La Serrania de Ronda 
guarden cuidadosament la seua riquesa, la 
història viva de les seues gents. 

Visitar la comarca de Ronda és traslladar-se 
al passat entre castells, talaies, palaus, 
banys àrabs, teatres romans, fins i tot coves 
primitives. Un lloc on natura i tradicions  han 
sigut generoses al pas del temps.

ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja i Júlia 
Torró.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU: autobús per a tot el recorregut des 
de València, hotel cèntric de qualitat a 
Ronda, mitja pensió, sopar especial de Cap 
d’Any i assegurança de viatge.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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30 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - RONDA 
Dinar lliure en ruta. Arribada a Ronda, 
breu recorregut, sopar i allotjament.

31 DE DESEMBRE: GRAZALEMA 
Ruta pel PN de la Serra de Grazale-
ma i visita al Pinsapar. Dinar lliure. 
Visita a Grazalema. Sopar especial.

1 DE GENER: VIA VERDE - ZAFRAMAGON 
Visita al Centre d'interpretació de la 
Vía Verde de la Sierra en Olvera. Ruta 
al voltant del Peñon de Zaframagón 
fins a Coripe. Dinar lliure. Visita al 
teatre romà d’Acinipo. Sopar.

2 DE GENER: BENAOJÁN 
Visita a Benaoján i la Cova Pileta. 
Vesprada lliure en Ronda. Sopar.

3 DE GENER: RONDA - VALÈNCIA 
Desdejuni i tornada a València.

395 €
Supl. hab. indiv. 100 €
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Cap d’Any al Balneari de Vichy Catalán

Des de l’època romana, la vida de Caldes 
de Malavella es va convertir en un important 
estació termal, “Aquae Calidae”, vora via 
Augusta. En el temps els balnearis foren la 
base de la seua economia. El  senyorial i 
luxós balneari de Vichy Catalan (1898), amb 
tot l’encís del modernisme, és un oasis, 
envoltat de 20.000 m. de jardí, on és possi-
ble sentir el silenci i trobar relaxació. A. Ll.

ENS ACOMPANYARÀ: Manel Joan i Arinyó.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU: autobús per a tot el recorregut des 
de València, allotjament al Balneari Vichy 
Catalan, mitja pensió, dinar a Sitges, sopar 
especial de Cap d’Any i assegurança de 
viatge.

Eixida a les 8:30 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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30 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - CALDES
Eixida cap al Balneari de Vichy Cata-
lán a Caldes de Malavella. Allotja-
ment, visita al balneari i a l’església 
de Sant Esteve. Sopar al balneari.

31 DE DESEMBRE: BALNEARI - CALDES
Desdejuni i recorregut per Caldes de 
Melavella per a veure les termes 
romanes, la font de la Mina i les 
cases modernistes. Opció de jorna-
da termal (no inclosa l’entrada), 
escollint entre els diferents massat-
ges. Excursió a Hostalric. Dinar lliure. 
Sopar especial de Cap d’Any.    

1 DE GENER: CALDES - VALÈNCIA
Temps lliure al Balneari (entrada no 
inclosa). Eixida cap a Sitges on 
dinarem. Continuarem el viatge cap a 
València arribant aproximadament a 
les 21 h.

395 €
Supl. hab. indiv. 95 €
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Cap d’Any als boscos silenciosos de Navarra

A l'hivern el bosc sembla reposar. La seua 
quietud aclaparant, els seus silencis de 
vegades avassalladors, amaguen la gesta-
ció del ressorgiment primaveral. El bosc nu 
de l'hivern és una delícia per als paladars 
més refinats, aquells que no es conformen 
amb l'aparent algaravia primaveral, aquells 
que busquen l'essència més íntima de 
l'arboleda. J.G.

ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU: autobús per a tot el recorregut des 
de València, hotel cèntric **** a Pamplona, 
mitja pensió, sopar de Cap d’Any i assegu-
rança de viatge.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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30 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - PAMPLONA
Dinar lliure en ruta. Breu recorregut.

31 DE DESEMBRE: ROUREDA D’ORGI
Visita a la Roureda d’Orgi. Dinar. 
Visita als Roures Monumentals de 
Jaunsarats. Sopar de Cap d'Any.

1 DE GENER: FAGEDES
Recorrerem una de les fagedes més 
impressionants de Navarra. Dinar. 
Mirador de Baztan i visita a un 
històric palau.

2 DE GENER: BOSC DELS PEREGRINS
Recorregut pel Bosc dels Peregrins. 
Esmorzar i recorregut fins a Auritzbe-
rri. Vesprada lliure a Pamplona.

3 DE GENER: BOSCOS MIXTOS
Cascada de Xorroxin. Dinar típic i 
retorn a València.

540 €
Supl. hab. indiv. 145 €
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Pau i serenitat al Monestir de Poblet

La Conca de Barberà, d’encisadors poblets 
de carrers i edificis gòtics, entre l’horitzó del 
secà, oliveres, boscos, castells i monestirs, 
en uns paisatges sublims que han vist 
cavalcar i “esportant” Jaume I, passejant la 
reina Violant, presidida per un monestir, 
Poblet, l’essència del gòtic i de l’edat mitja-
na, on descansen els reis de València. La 
bellesa de la seua terra, les seues valls, les 
seues vinyes i el seu ric patrimoni historico-
cultural són motius per descobrir-la, 
habitant en l’interior, en l’hostatgeria d’un 
dels monestirs més important d’Europa. A. Ll.

ENS ACOMPANYARÀ: Alfons Llorenç.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU: autobús per a tot el recorregut des 
de València, hotel cèntric de qualitat, mitja 
pensió i assegurança de viatge.

Eixida a les 15:30 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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27 DE GENER: VALÈNCIA - POBLET
Eixida cap al Monestir de Santa 
Maria de Poblet, on farem nit a la 
seua hostatgeria. Possibilitat 
d’assistir al cant litúrgic. Passeig i 
sopar.

28 DE GENER: MONESTIR - POBLET
Visita al Monestir. Excursió a Prades, 
envoltada de muralles medievals i de 
boscos, on els nostres reis feien 
esports de muntanya. Passeig per 
l’Espluga del Francolí i entrada 
opcional al Museu de la Vida Rural. 
Temps lliure a Poblet i possible parti-
cipació en el cant gregorià del 
monestir.  

29 DE GENER: POBLET - VALÈNCIA
Assistència opcional a la missa 
conventual, visita al celler modernista 
de l’Espluga de Francolí  i retorn.

275 €
Supl. hab. indiv. 75 €
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La mare terra i la mare aigua dibuixaren una petita illa i, allí, 
amb el pare riu engendraren una petita ciutat, que seria 
gran. Entre marjals i fangars nasqué un poblet batejat com 
a Valentia (“vigoria”, “fortalesa”, “bon auguri”). Allí, el segle 
IV, fou martiritzar un jove diaca, Vicent, que, donaria fama 
internacional a aquell poblet. A. Ll.

ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig INSCRIPCIÓ: 13 de gener 
INCLOU: esmorzar

PASSEIG PER VALÈNCIA

La Valentia romana

14

ITINERARI Ens reunirem a les 10:00 h davant de la 
Parròquia de Santa Mònica, a l’inici del carrer de 
Sagunt. Junts viurem l’aventura de descobrir les 
arrels fundacionals de València sota l’asfalt. Recorre-
rem les restes de la calçada romana i els llocs on va 
estar el primitiu port, els banys, els temples, 
l’administració municipal o el fòrum i el llocs relacio-
nats amb Sant Vicent de la Roda per acabar visitant 
les excavacions soterrànies de l’Almoina.

DIUMENGE 22 DE GENER

13 €

Hi ha una València “kitsch”? Corn qualificar-la? Peculiar, 
“coenta”, en valencià... diguem-li “sorprenent”! Una pedra, un 
“cudol”, que fa cinquanta anys caigué d’un camió continua al 
mateix lloc. Podem trobar una Atenea naufragada, solitària i 
perduda, uns caramels que fa trenta anys que van caducar, 
una façana que sembla treta d’un exagerat decorat de la “Cort 
del Faraó” o d’una pel·lícula d’egipcis i romans, o la fatxada 
més estreta del món... Històricament alguns sectors de la 
societat valenciana ja tingueren fama d’afectats, exagerats, 
d’un sentit estètic recarregat... V. M.

ENS ACOMPANYARÀ: Vicent Moreno INSCRIPCIÓ: 20 de gener 
INCLOU: esmorzar.

PASSEIG PER VALÈNCIA

La València sorprenent

ITINERARI Concentració a les 10:00 h a la Casa de los 
Dulces del carrer Mur de Santa Anna. Caminarem 
recitant textos al·lusius ben divertits, per a desvetllar 
habitacions de bruixes o cases de Batman. Tota una 
València inversemblant, increïble...

DISSABTE 28 DE GENER

13 €
Foto: Visentico/Sento / CC BY 2.0Foto: Joanbanjo / CC BY-SA 3.0 



Carnestoltes rurals de Navarra

A la fi de gener els “Joladunak” de Ituren i 
Zubierta despertaran a Amalurra (la Mare Terra) 
amb el seu so tel·lúric i ancestral, en un dels 
espectacles més emocionants que ens 
brinden els carnestoltes a Navarra. Escampa-
ran amb els seus hisops benediccions de 
fertilitat a horts i prats, a bestiars i boscos, 
contagiant el ritme sincopat dels seus passos 
a lamias i basajaunes, i fins i tot La Dama 
escoltarà des de la seua talaia sobre la 
muntanya màgica de Mendaur. Mitologia, 
emoció i tradició ancestral s'uneixen en aques-
ta celebració, sens dubte una de les més 
belles del Carnestoltes rurals de Navarra. J.G.

ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU: autobús per a tot el recorregut, hotel 
rural de qualitat, pensió completa (excepte 
el primer i últim dinar que es faran en ruta) i 
assegurança de viatge.

15
Eixida a les 9:00h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

28 DE GENER: VALÈNCIA - MUGAIRE
Arribada, allotjament i sopar.

29 DE GENER: CARNESTOLTES DE LEITZA
Visita a Leitza i al Museu Peru-Harri.

30 DE GENER: ITUREN - ZUBIETA
Viurem el Carnestoltes de Zubieta 
amb els veïns i esmorzarem. Per la 
vesprada de pintxos per Santesteban 
- Doneztebe. Visita a Amaiur. Final-
ment degustarem el tale, una coca 
típica de dacsa.

31 DE GENER: CARNESTOLTES DE ZUBIETA
Actes del Carnestoltes. Dinar. Vespra-
da d'esport rural basconavarrés.

1 DE FEBRER: ORONOZ - MUGAIRE - 
VALÈNCIA
Desdejuni i retorn a Valencia amb 
dinar lliure en ruta.

380 €
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Supl. hab. indiv. 80 €

4 4



Des d’Ontinyent pujarem a Bocairent per un estret barranc 
on trobarem fàbriques i molins, entendrem com l'aigua va ser 
clau per a engegar la activitat tèxtil de la zona. Una vegada en 
Bocairent recorrerem els seus estrets i empinants carrers, 
parlarem de les seues fonts, la seua història, les seves 
costums, l'exquisita grastronomia de la Mariola i aprendrem 
part d'un poble on la roca està viva. L. S.

ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja i Júlia Torró INSCRIPCIÓ: 
19 de gener INCLOU: autobús des de València i assegurança 
de viatge. Opció de dinar per 15€.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

El Barranc dels tarongers
Des del segle XV fins als nostres dies escriptors i viatgers van 
recórrer València. Aquells viatgers van deixar descripcions, 
que en permeten captar la ciutat del passat. Una llarga llista 
de personatges ens acompanyaran: Münzer, Casanova, 
Merimé,  Andersen, Davillier, d’Amicis, Dumas ,Heminghway, 
Tenesse Williams... A. Ll.

ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig INSCRIPCIÓ: 3 de febrer 
INCLOU: esmorzar. 

PASSEIG PER VALÈNCIA

La València dels escriptors forasters

ITINERARI Eixida a les 8:00 h de València cap al 
Barranc dels Tarongers, en el terme d'Ontinyent. 
Caminarem barranc amunt entre molins d'antigues 
fàbriques. En arribar a Bocairent continuarem per la 
Ruta Màgica per a tindre una bona vista del Barri Vell. 
En acabar de dinar ens endisarem pel poble i conei-
xerem algun dels seus secrets.

ITINERARI A les 10:00 h ens trobarem a les Portes de 
Serrans (Plaça dels Furs). Des d’ací farem un recorre-
gut pel centre de la ciutat amb parades en els llocs 
descrits pels viatgers i escriptors, amb lectures de les 
seues obres i relats d’anècdotes de la València de 
tots els temps, la real, la inventada, la fabulada, la 
descrita, l’escrita.

16

DISSABTE 4 DE FEBRER

25 €

DISSABTE 11 DE FEBRER

13 €
Foto: Qoan / CC BY-SA 3.0 Foto: Visentico/Sento / CC BY-SA 2.0



Carnestoltes a Venècia, el somni únic fet realitat

Sí! Un somni, i, a més, únic, es pot fer 
realitat. Un hotel únic, on habitarem, el 
Carlton, al Gran Canal, el carrer més bell del 
món. Una festa única, el Carnestoltes, la 
festa de les festes, de la llibertat sense 
límits, del món al revés, de l’exaltació de 
l’impossible. Passada pel Renaixement, el 
Barroc, el Romanticisme. Una ciutat única,   
construïda sobre fang sobre més de cent 
illes. Antiga potència marítima, república 
que dominà la Mediterrània, la seductora 
Vella Dama de la Llacuna. A. Ll.

ENS ACOMPANYARÀ: Alfons Llorenç.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU: vols amb Iberia via Madrid, trasllats 
d’entrada i eixida, allotjament en l’Hotel 
Carlton **** al Gran Canal i desdejuni i asse-
gurança de viatge.

Concentració a les 4:20 h al hall de l’aeroport de Manises.
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17 DE FEBRER: VALÈNCIA - VENÈCIA
Vol a Venècia via Madrid. Allotjament 
i passeig pel Gran Canal. “Festa delle 
Marie”,  acte que suposa la inaugura-
ció oficial del Carnestoltes.   
 
18 DE FEBRER: VENÈCIA
Passeig per Venècia. Prendrem un 
cafè a la plaça de Sant Marc i visita-
rem la Basílica. Assistirem a “Il volo 
dell’Angelo”. Després de dinar entra-
rem al Palau Ducal. Caminarem entre 
màscares i disfresses pel Ponte dei 
Sospiri i l’Arsenale.

19 DE FEBRER: VENÈCIA
Barris de la Santa Creu i de San Polo. 
Desfilada i concurs de la màscara 
més bella. Amb el “vaporetto” anirem 
a l església de sant Jordi. Temps lliure.

20 DE FEBRER: VENÈCIA - VALÈNCIA
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875 €
+ 100 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 280 €
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El nom de desert al Desert de les Palmes no es refereix a la 
vegetació de la zona, sinó a la històrica denominació en 
referència als monestirs de frares carmelitans que es retira-
ven en aquestes terres  en busca de retirament espiritual. Un 
paratge de vegetació clarament mediterrània i de gran interès 
geològic, que tal volta ens ajude a arribar a aquella recerca 
interior, que ja buscaven els frares carmelitans. J. T.

ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja i Júlia Torró INSCRIPCIÓ: 
9 de febrer INCLOU: autobús des de València i assegurança 
de viatge. Opció de dinar per 15 €.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

El Desert de les Palmes
Un pintoresc castell domina tota la Vall de Guadalest, entre 
bancals, fonts i barrancs. La vegetació exuberant ens deixarà 
veure la grandesa de la serra d’Aitana, la cresta de la Serra 
de Bèrnia, l’imponent Puig Campana i de fons el mar Medite-
rrani. Envoltant l’embassament de Guadalest caminarem per 
un dels racons mes bonics de la comarca de la Marina Baixa, 
flanquejats per la Serra d’Aixortà i la Serra d’Aitana, coneixe-
rem la seua riquesa botànica, així com una història que es 
remunta a l’època musulmana. L. S.

ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja i Júlia Torró INSCRIPCIÓ: 
16 de febrer INCLOU: autobús i assegurança. Opció de dinar per 
15 €. 

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

La Vall de Guadalest

ITINERARI Eixida a les 8:00h des de València cap al centre 
d'Interpretació del Parc Natural del Desert de les Palmes 
d'on començarà la ruta circular. En acabar, el autobús ens 
durà a dinar a Benicàssim on tindrem temps lliure per 
visitar la localitat.

ITINERARI A les 8:00 h eixirem de València cap a 
Beniardà. Caminarem al voltant de l’Embassament 
de Guadalest fins a hora de dinar i després farem una 
passejada pel poble de Guadalest.

18

DISSABTE 25 DE FEBRER

25 €

DISSABTE 4 DE MARÇ

25 €
Foto: Daniel Cuesta/ CC BY 2.0 Foto: Huguette Dion / CC BY-SA 3.0 ES
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Les “arribes” del Duero, el canó d’Europa

Arribes, arribas o arribaznos és com deno-
minen en llengua lleonesa la peculiar 
formació que excava el riu Duero i els seus 
afluents al seu pas per les províncies de 
Salamanca i Zamora. Un congost amb 
vessants vertiginoses que són frontera 
natural entre Castella i Lleó i Portugal. La 
seva escarpada morfologia és refugi 
d’aus. Aquesta accidentada orografia 
també crea microclimes que permeten el 
desenvolupament d'una flora única. Sense 
dubte les arribes del Duero constitueixen 
una cruïlla perfecta entre natura, gastrono-
mia i cultura. L. S.

ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja i Júlia 
Torró.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU: autobús des de València, hotel 
cèntric de qualitat, mitja pensió i assegu-
rança de viatge.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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16 DE MARÇ: VALÈNCIA - ALDEADÁVIDA
Dinar lliure en ruta. Arribada a Aldea-
dávila de la Ribera i allotjament.

17 DE MARÇ: RUTA RUPURUPAY - 
CREUER PEL RIU DUERO
Ruta Rupurupay (8km) disfrutant de 
les espectaculars vistes d'Arribes. 
Dinar. A la vesprada creuer fluvial pel 
Duero. Tornada a Aldeadávila i sopar.

18 DE MARÇ: ARRIBES - FEMOSELLE
Visita a la Casa del Parc Natural. 
Visita i dinar als cellers de Femoselle.

19 DE MARÇ: P. DE LOS HUMOS- ARRIBES
Esmorzar i ruta al Pozo de los Humos 
(6´77 km). Dinar. Per la vesprada ruta 
en 4x4 per les Arribes.

20 DE MARÇ: ALDEADÁVILA - VALÈNCIA
Tornada a Valencià. Dinar en ruta.

395 €
Supl. hab. indiv. 95 €
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Copenhague, “La millor ciutat per viure”

Escollida any rere any “La millor ciutat del 
món per viure” i “Capital Verda Europea 
2014”, la gran metròpoli dels països escan-
dinaus, capital de Dinamarca i dels antics 
vikings, lloc natal de Hans Christian Ander-
sen, és una de les més cosmopolites i 
belles ciutats europees, i sens dubte l’única 
que manté dintre seu una república 
independent hippie, Christiania. A més està 
rodejada de castells impressionants, com el 
de Frederiksborg, el més espectacular, o el 
de Kronborg, patrimoni de la humanitat i 
casa de Hamlet. A. F.

ENS ACOMPANYARÀ: Albert Forment
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU: vols amb Iberia València - Copen-
hague - València via Madrid, hotel *** de 
qualitat ben situat, allotjament i desdejuni i 
assegurança de viatge.

Eixida a les 7:30 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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15 DE MARÇ: VALÈNCIA - COPENHAGUE 
Arribada a Copenhaguen i allotjament. 
Passeig pel carrer Stroget i Christiania.

16 DE MARÇ: COPENHAGUE
Visita a la Plaça de l’Ajuntament i 
Palau Christiansborg. Per la vespra-
da visita al  Museu Nacional de Dina-
marca i la Biblioteca de Copenhague. 
 
17 DE MARÇ: COPENHAGUE
Visita als Palaus i jardins barrocs 
d’Amalienborg, La Sireneta, Castell 
de Rosenborg i Museu de Belles 
Arts. Visita a Malmo, a Suècia. 

18 DE MARÇ: RUTA DELS CASTELLS
Visita als castells de Kronborg i 
Frederiksborg. Visita a Roskilde. 

19 DE MARÇ: COPENHAGUE - VALÈNCIA
Temps lliure i trasllat a l’aeroport.730 €

+ 130€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 195 €
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Sexe en el romànic, entre Castella i Cantabria

Europa començà a despertar-se amb el 
romànic, un retorn a formes del classicisme 
romà al segle XI. Un estil auster que alçà 
temples i, en especial, monestirs. Incorporà 
una ornamentació sòbria de temàtica 
bíblica. No obstant això, al sud de Canta-
brià i el nord de Palància, sorprenen les 
escenes eròtiques, que, sense pudor, mos-
tren nítidament tots els aspectes del sexe, 
tot un món de luxúria i d’amor carnal. A. Ll.

ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU: autobús per a tot el recorregut des 
de València, hotel**** cèntric a Palència, 
mitja pensió i assegurança de viatge.

Eixida a les 16:30 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

DE
L 

16
 A

L 
20

 D
E 

M
AR

Ç

CO
L·

LE
GI

AT
A 

DE
 S

AN
 P

ED
RO

 D
E 

CE
RV

AT
OS

Fo
to

: a
lfo

ns
ob

en
ay

as
 / 

C
C

 B
Y 

2.
0 

16 DE MARÇ: VALÈNCIA - PALÈNCIA
Sopar en ruta. Arribada a Palència i 
allotjament.

17 DE MARÇ: PALÈNCIA
Visita a la ciutat i els seus principals 
monuments. Temps lliure

18 DE MARÇ: AGUILAR DE CAMPOO
Excursió a algunes esglésies desta-
cades del romànic palentí (Moarves 
de Ojeda, Santibañez de Ecla i Agui-
lar de Campoo).

19 DE MARÇ: FRÓMISTA - CERVATOS
Església de Frómista i Col·legiata de 
San Pedro de Cervatos, epicentre del 
romànic eròtic. Temps lliure. 
 
20 DE MARÇ: PALÈNCIA - VALÈNCIA
Visita a l’ermita de San Juan de 
Baños. Retorn a València.

350 €
Supl. hab. indiv. 95 €
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Boí-Taüll, el romànic dels Pirineus que toca el cel

La Vall de Boí és única. És excepcional la 
concentració en un espai reduït d’un nombre 
tan elevat d’esglésies romàniques. Potser, 
s’han conservat tan senceres per l’aïllament 
de la Vall fins al segle passat. I, també, 
perquè el romànic és l’art del naixement de 
Catalunya. Construïdes durant els segles XI i 
XII, a la vegada que afirmen la catalanitat 
confirmen l’europeisme del país. Complien 
una funció religiosa, i també tenien un impor-
tant paper social. A.Ll.

ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja i Júlia 
Torró.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU: bus per a tot el recorregut, hotel** de 
qualitat, mitja pensió i assegurança de 
viatge.
NOTA: no inclou entrades a esglésies. A causa 
de la meteorologia les activitats poden variar.

22
Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

13 D’ABRIL: VALÈNCIA - BALAGUER -  TAÜLL
Visita a Balaguer. Visita al Centre del 
Romànic. Sopar i allotjament a Taüll.

14 D’ABRIL: VALL D’ARAN
Ruta pels pobles del Camin Reau. 
Visita a Vilamòs. Dinar (no inclós), 
passeig per Vielha. Sopar a l’hotel.

15 D’ABRIL: TAÜLL - BOÍ - DURRO
Caminada des de Boí fins a Durro. 
Dinar a Boí i recorregut. Tornada a 
Taüll per visitar S. Climent i S. Maria.  

16 D’ABRIL: CALDES DE BOÍ- AIGÜESTORTES
Visita al Centre d’informació del PN 
d’Aigüestortes. Caminada fins a 
l’embassament de Cavallers. Dinar a 
Caldes de Boí i visita al balneari.

17 D’ABRIL: BARRUERA - VALÈNCIA
Visita a Barruera i Cardet i retorn.
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Supl. hab. indiv. 75 €
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Urdaibai, el llegat del temps

Urdaibai és una Reserva Mundial de la Bios-
fera enclavada enmig de la costa de 
Biscaia, envoltada de pobles d'una bellesa 
irreprotxable, immersa en uns colpidors 
panorames entre el mar i la muntanya. La 
història i els paisatges avassalladors, la 
gastronomia contundent i la gent que van 
forjar la seva vida al so del llegat dels seus 
propis costums, són, sens dubte, un atrac-
tiu que mereix ser tastat amb la deguda 
parsimònia. J.G.

ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU: autobús des de València, hotel a 
Mundaka, mitja pensió amb dinars (excepte 
el dinar d’anada que serà lliure i es farà en 
ruta) i assegurança de viatge.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

DE
L 

13
 A

L 
17

 D
’A

BR
IL

SE
TM

AN
A 

SA
NT

A

M
UN

DA
KA

Fo
to

: M
ik

el
 A

rra
zo

la
 / 

C
C

 B
Y 

3.
0 

ES

13 D’ABRIL: VALÈNCIA - MUNDAKA
Dinar lliure en ruta. Visita a Mundaka.

14 D’ABRIL: URDAIBAI
Ruta per la zona humida d'Urdaibai. 
Dinar i visita al Bird Center.

15 D’ABRIL: BERMEO - MUNDAKA
Pujada al port de Sollube i passeig  fins 
a l'ermita de S. Joan de Gaztelugatxe. 
Dinar i visita a Bermeo i Mundaka.

16 D’ABRIL: BILBAO
Visita a Bilbao i el Guggenheim. 
“Poteo” pels “7 carrers”. Menjar i 
vesprada lliure per la ciutat.

17 D’ABRIL: GUENICA - EREÑO
Visita lliure pel tradicional mercat de 
Guernica. Visita a Ereño i a l'ermita 
de Sant Miquel de Ereñozar. Dinar i 
tornada a València.

395 €
Supl. hab. indiv. 80 €
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Xipre, la mar on cada dia naix Afrodita

Xipre és Orient; és l'Àsia. Però Xipre és 
també un país membre de la Unió Europea, 
usa l'euro i és la platja on naix Afrodita entre 
espumes de mar, a Pafos. Els seus 
jaciments ens recorden que les deesses 
mediterrànies han estat adorades des 
d'aquella època mítica de l'Edat del Bronze 
on les dones manaven, un món màgic on 
els déus passejaven entre els mortals.

Xipre es diu així perquè és terra de xiprers, 
tan preuats pels fenicis per a fer els seus 
vaixells. O perquè el seu nom recorda a 
Ciparis, que va ser convertit en xiprer per 
haver mort el cèrvol sagrat. O també 
s'anomena Xipre per l'abundància de coure 
-kypros en grec-, que va fer tan rica l'illa des 
de la prehistòria. Una vegada situada en el 
centre de la ruta, se l'han disputada fenicis, 
grecs, perses, egipcis, romans, bizantins, 
croats,  venecians... Xipre parla majoritària-
ment el grec, excepte en la zona ocupada 
per Turquia. Es un país bicomunitari i birre-
gional, segons l'ONU.

24
Eixida a les 5:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

Xipre es desperesa, tota nua per a nosal-
tres, com Afrodita a trenc d'alba, entre 
temples pagans a voramar i exquisides 
icones bizantines, pròpies de Constantino-
ble. Tirant lo Blanc va recòrrer les seues 
costes, crec jo que més febrós pels favors 
de Carmesina que per l'encàrrec de 
l'Emperador de Bizanci. Seria cosa 
d'Afrodita, perquè et mira i en fer-ho 
t'enamores, ací, a Xipre. P.B.

ENS ACOMPANYARAN: Paco Baixauli.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:  vols des de Barcelona, trasllat en 
autobús a l’aeroport de Barcelona, autobús 
per a tot el recorregut,  hotel*** de qualitat i 
ben situat a Làrnaca, mitja pensió (amb els 
dinars inclosos), guia local, entrades descri-
tes a l’itinerari i assegurança de viatge.
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+ 130 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 195 €
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16 D’ABRIL: VALÈNCIA - LÀRNACA
Trasllat fins a l’aeroport i vol a Làrna-
ca via Atenes amb Aegean Airlines.

17 D'ABRIL: ESGLÉSIES BIZANTINES
A Nikitari  visitarem l'esglèsia de Pana-
gia tis Asinou i a prop el Monestir de 
Sant Joan de Lampadistis. Després 
coneixerem el monestir de Kykko. 

18 D'ABRIL: LÀRNACA I EL SEU ENTORN
Visita al jaciment de Choirokoitia i  
Lefkara.  A Kiti visita d’Angeloktistos i 
la mesquita de Hala Sulta. Finalment 
l'església de Sant Llàtzer.

19 D'ABRIL: PAFOS
A Petra to Romiou visitarem  el lloc on 
Afrodita va sorgir de la mar. Visita a 
Kato-Pafos. Passeig pel port i visita al 
Pilar de Sant Pau.  Coneixerem Agios 
Neófitos, un monestir que conserva 
vida monàstica.

20 D'ABRIL: NICÒSIA
Unes imponents muralles venecianes 
envolten el seu casc antic.  Visitarem 
el Museu Arqueològic , el Museu 

Bizantí i  la Catedral Metropolitana 
abans de creuar a la zona turca pel 
carrer Ledra. Visitarem el  Buyuk Han 
i la Gran Catedral de Santa Sofia, hui 
mesquita.
 
21 D'ABRIL: LIMASSOL
Visitarem  la ciutat vella, el castell i a  
Kourion, ciutat fundada pels micè-
nics, un enclau arqueològic. Visita-
rem el Santuari d'Apol·lo Hylates i la 
zona vinícola d'Omodos, on s'ubica 
el Monestir de la Santa Creu.
 
22 D'ABRIL: SALAMINA - KIRÈNIA
Entrarem a la zona turca per Salami-
na. A prop es troba el Monestir de 
Sant Bernabé, màrtir local. Visitarem 
Famagusta, fundada pels egipcis  de 
l'època ptolemàica. Visitarem Bella-
pais, un poble dels més bonics del 
país i finalment passejarem pel port de 
Kirènia.
 
23 D'ABRIL: LÀRNACA - VALÈNCIA
Trasllat a l’aeroport i vol de tronada fins 
Barcelona. Trasllat a Valencia en 
autobús.

25
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Liguria, l’equilibri entre natura i paisatge antròpic

Liguria, una terra per gaudir amb tots els 
sentits: els colors vius de les cases vora 
mar; els captivadors olors de la macchia 
mediterrània; el gust inconfundible del 
pesto, l'oli d'oliva, les famoses fogasses; 
l'incessant trencar de les ones; les textures 
de les roques treballades per la mar. Tot 
aixó fruit del gran esforç i tenacitat humana, 
capaç de domesticar una orografia tan 
dura, de guanyar cada mil·limetre a la mar i 
a les muntanyes, de transformar una costa 
tan escarpada en patrimoni de l'Humanitat.

ENS ACOMPANYARAN: Jessica Cattaneo.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:  vols Barcelona - Gènova - Barcelo-
na, trasllat València - Barcelona - València, 
autobús per a tot el recorregut,  hotels**** 
ben ubicats, allotjament i desdejuni i asse-
gurança de viatge.

26
Eixida a les 11:30 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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+ 90 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 260 €
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PIAZZA DI FERRARI (GÈNOVA)



16 D’ABRIL: VALÈNCIA - BARCELONA -  
GÈNOVA - LA SPEZIA
Trasllat a Barcelona i vol a Gènova. 
Allotjament i sopar a La Spezia.

17 D’ABRIL: CINQUE TERRE
Excursió a les 5 Terre. Passetjarem 
alguns dels trams d'este camí que 
s'endinsa en un paissatge cultural, 
nomenat patrimoni UNESCO des de 
1997. Com alternativa es poden visitar 
els 5 pintorescos poblets en tren.

18 D’ABRIL: CARRARA
Visita a Carrara i a les ruïnes de 
Lunià, antic port romà.

19 D’ABRIL: PISA
Visita a Pisa i els seus principals 
monuments. Nit a La Spezia.

20 D’ABRIL: PORTOVENERE - ILLA DE 
PALMÀRIA
A Portovenere veurem el Castell 
Dòria, l’església de San Pietro i els 
seus carreronets plens de tendes i 
restaurants. Des d’ací agafarem un 
ferry fins a l’Illa de Palmària.

21 D’ABRIL: LA SPEZIA - GÈNOVA
Eixida cap a Gènova fent parada en 
Santa Margherita Ligure. Allí traves-
sarem tot el Golfo del Tigullio amb un 
vaixell i anirem a visitar l’Abadia de 
San Fruttuoso, un monestir mil·lenari 
enclavat a una profunda ensenada 
de la costa. Tornant de San Fruttuo-
so pararem a Portofino, un dels 
pobles més exclusius de la costa.

22 D’ABRIL: GÈNOVA
Visita a Gènova, ciutat amb una 
llarga història sempre relacionada 
amb la mar. Passetjarem pel seus 
carreronets (carrugi) descobrint els 
maravellosos palaus que amaguen. 
Visitarem la Catedral, els Rolli i el 
Port.

23 D’ABRIL: GÈNOVA - BARCELONA - 
VALÈNCIA
Temps lliure a la ciutat de Gènova. A 
l’hora prevista farem camí cap a 
l’aeroport, on agafarem el vol en 
direcció a Barcelona. En arribar 
agafarem un autobús que ens 
portarà fins a València.

27
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Perú, el país dels inques

Situat en la zona intertropical  de l’hemisferi 
sud i a la costa del Pacífic, Perú és un país 
d’una bellesa natural i geogràfica extraor-
dinària. Però Perú es també bressol de 
cultures que han deixat la seua empremta 
en aquestes terres. Sens dubte el jaciment 
arqueològic que més impressiona al viatger 
és Machu Picchu, per la seua ubicació, per 
la seua bellesa singular i pel fet de no haver 
estat trepitjat pels espanyols que conquis-
taren aquestes terres i haver-se preservat 
tal i com s’abandonà. A. Ll.

ENS ACOMPANYARAN: Rosa Sánchez.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:  vols amb línia regular a Lima des de 
València via Madrid, trasllats i visites en 
transport privat (excepte navegacions i tren 
a Machu Pichu),  hotels****/*****, 9 dinars i 4 
sopars, guies locals, taxes aèries del sobre-
vol de Nazca i assegurança de viatge.

28
Concentració a les 17:30 h al hall de l’aeroport de Manises.

14 D’ABRIL: VALÈNCIA - MADRID - LIMA
Arribada a Lima. Trasllat i alotjament. 
Dinar en restaurant local i passeig 
pels principals carrers i places. Visita-
rem la Catedral i caminarem fins al 
Convent de Santo Domingo. 

15 D’ABRIL: LIMA 
Visita al Santuari Arqueològic de 
Pachacamac. Construït en tova i amb 
vista a l'oceà i al Valle del Riu Lurín. 
Destaca el Temple del Sol, el 
Acllahuasi, el Palau de Taurichumbi i 
la Plaça dels Pelegrins. Visitarem el 
Museu de Sitio. Dinar i dia lliure.

16 D’ABRIL: NAZCA - PARACAS 
Trasllat a l'aeròdrom de Pisco per a 
sobrevolar les fascinants Línies de 
Nazca. A continuació trasllat per a 
dinar a un restaurant. Trasllat a l'hotel 
i sopar.

17 D’ABRIL: PARACAS - ILLES BALLES-
TES - LIMA - JULIACA – PUNO 
Excursió amb llanxa per les Illes Balles-
tas. De camí apreciarem el "Candela-
bro". Observarem els pingüins de 
Humboldt i els llops marins. Trasllat a 
l'aeroport de Lima i vol a Juliaca. 
Trasllat a l’hotel de Puno i sopar.

18 D’ABRIL: PUNO - LLAC TITICACA
Excursió al  llac Titicaca. Comença-
rem visitant als Uros. Continuarem 
cap a la Illa de Taquile.Dinar típic en 
l'illa. Retorn a la ciutat i sopar. 

19 D’ABRIL: PUNO - CUZCO 
Eixida cap a Cuzco amb parades al 
Museu de Lloc de Pucará i La Raya.  
Després de dinar continuarem cap a 
Racchi i visitarem la capella de 
Andahuaylillas. Arribada a Cuzco.

20 ABRIL.- CUZCO 
Visita a Sacsayhuamán i l’adoratori 
Incaico de Qenqo. Finalment arribem a 
la talaia de Puca Pucará i a Tamboma-
chay. Dinar en Pachapapa. Recorregut 
per la ciutat, el Mercat de Sant Pere i el 

Temple de Koricancha. Des de San 
Blas baixarem a peu pel carrer Hatun 
Rumiyoc i la Pedra dels Dotze Angles. 
Seguirem cap a la Plaça de Armas per 
a visitar La Catedral.

21 D’ABRIL: CUZCO - VALLE SAGRADO
Visita a la Vall Sagrada dels Inques. 
En el camí ens detindrem en Awana-
cancha i el Mercat de Pisac. Dinar. 
Continuarem cap a Ollantaytambo.

22 D’ABRIL: MACHU PICCHU - AGUAS 
CALIENTES - CUZCO 
A l'estació de tren de Ollantaytambo, 
partirem amb tren cap a Aguas 
Calientes. Excursió a Machu Picchu. 
Dinar i retorn amb tren.

23 D’ABRIL: CUZCO - LIMA - MADRID 
Desdejuni i trasllat a l'aeroport per a 
prendre vol de retorn a Lima. Arribada 
i connexió amb vol destinació Madrid. 
Menjars i nit a bord. 
 
24 D’ABRIL: MADRID - VALÈNCIA 
Arribada a Madrid i connexió amb vol 
destinació València.
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14 D’ABRIL: VALÈNCIA - MADRID - LIMA
Arribada a Lima. Trasllat i alotjament. 
Dinar en restaurant local i passeig 
pels principals carrers i places. Visita-
rem la Catedral i caminarem fins al 
Convent de Santo Domingo. 

15 D’ABRIL: LIMA 
Visita al Santuari Arqueològic de 
Pachacamac. Construït en tova i amb 
vista a l'oceà i al Valle del Riu Lurín. 
Destaca el Temple del Sol, el 
Acllahuasi, el Palau de Taurichumbi i 
la Plaça dels Pelegrins. Visitarem el 
Museu de Sitio. Dinar i dia lliure.

16 D’ABRIL: NAZCA - PARACAS 
Trasllat a l'aeròdrom de Pisco per a 
sobrevolar les fascinants Línies de 
Nazca. A continuació trasllat per a 
dinar a un restaurant. Trasllat a l'hotel 
i sopar.

17 D’ABRIL: PARACAS - ILLES BALLES-
TES - LIMA - JULIACA – PUNO 
Excursió amb llanxa per les Illes Balles-
tas. De camí apreciarem el "Candela-
bro". Observarem els pingüins de 
Humboldt i els llops marins. Trasllat a 
l'aeroport de Lima i vol a Juliaca. 
Trasllat a l’hotel de Puno i sopar.

18 D’ABRIL: PUNO - LLAC TITICACA
Excursió al  llac Titicaca. Comença-
rem visitant als Uros. Continuarem 
cap a la Illa de Taquile.Dinar típic en 
l'illa. Retorn a la ciutat i sopar. 

19 D’ABRIL: PUNO - CUZCO 
Eixida cap a Cuzco amb parades al 
Museu de Lloc de Pucará i La Raya.  
Després de dinar continuarem cap a 
Racchi i visitarem la capella de 
Andahuaylillas. Arribada a Cuzco.

20 ABRIL.- CUZCO 
Visita a Sacsayhuamán i l’adoratori 
Incaico de Qenqo. Finalment arribem a 
la talaia de Puca Pucará i a Tamboma-
chay. Dinar en Pachapapa. Recorregut 
per la ciutat, el Mercat de Sant Pere i el 

Temple de Koricancha. Des de San 
Blas baixarem a peu pel carrer Hatun 
Rumiyoc i la Pedra dels Dotze Angles. 
Seguirem cap a la Plaça de Armas per 
a visitar La Catedral.

21 D’ABRIL: CUZCO - VALLE SAGRADO
Visita a la Vall Sagrada dels Inques. 
En el camí ens detindrem en Awana-
cancha i el Mercat de Pisac. Dinar. 
Continuarem cap a Ollantaytambo.

22 D’ABRIL: MACHU PICCHU - AGUAS 
CALIENTES - CUZCO 
A l'estació de tren de Ollantaytambo, 
partirem amb tren cap a Aguas 
Calientes. Excursió a Machu Picchu. 
Dinar i retorn amb tren.

23 D’ABRIL: CUZCO - LIMA - MADRID 
Desdejuni i trasllat a l'aeroport per a 
prendre vol de retorn a Lima. Arribada 
i connexió amb vol destinació Madrid. 
Menjars i nit a bord. 
 
24 D’ABRIL: MADRID - VALÈNCIA 
Arribada a Madrid i connexió amb vol 
destinació València.
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Roma envoltada de primavera,
entre els Borja i les vil·les i castells romans

Roma és una de les ciutats més atractives 
del món. És la Roma que fou escenari de 
l’acció dels Borja, la família valenciana més 
universal, coneguda i famosa de la història. 
Quan la primavera renova la vida i fa florir 
esperances, us proposem l’aventura de 
redescobrir la urbs més visitada del planeta i 
el seu entorn, els bellíssims rierols, llacs, valls, 
camps, muntanyes, pobles, vil·les i castells 
entre sublims paisatges encesos d’una nova 
primavera. A.Ll.

ENS ACOMPANYARÀ: Alfons Llorenç.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU: vols directes des de València, 
autobús per a totes les visites fora de Roma i 
per als trasllats a l’aeroport, allotjament i 
desdejuni a la residencia de Monges de Sant 
Joan de Ribera, i assegurança de viatge.

30
Concentració a les 10:45 h al hall de l’aeroport de Manises.

d’Alfons de Borja (Calixte III) i de 
Roderic de Borja (Alexandre VI), fins a 
San Joan del Laterà, basílica episco-
pal del Papa. 

17 D’ABRIL: ROMA- ASSÍS- SPOLETO
Excursió a Assís, amb les basíliques 
de sant Francesc, santa Clara, els 
Àngels i el centre medieval presidit 
per la seua Piazza del Comune. Visita 
a Spoleto, amb el Duomo, l’església 
del Salvador (s.IV), l’imponent Pont 
de les Torres, monuments romans i 
muralles, palaus, carrers i places 
medievals.

18 D’ABRIL: ROMA- VATICÀ
Matí dedicat a la ciutat del Vaticà: 
Museus Vaticans, Sales de Rafael, 
Apartaments Borja, Capella Sixtina, 
Basílica de Sant Pere. Visita opcional 
al Castell de Sant Angelo. A la 
vesprada passeig per la Roma dels 
Borja, Via de la Pilotta, Col.legi Romà 
San Ignazio, piazza Navona, Panteó, 
Sapienza, Santa Maria Sopra Miner-
va, Piazza Farnese, Campo dei Fiori, 
via i església de Montserrato.

19 D’ABRIL: SUBIACO - TIVOLI
Excursió al burg medieval de Subia-
co i al seu castell de la Rocca Borgia. 
Després visita a Tivoli, bella població 
amb la famosíssima Vila d’Este del 
segle XVI. De retorn, visita a San 
Paolo Fuori le Mura, basílica major .
 
20 D’ABRIL: ROMA - CASTEL GANDOLFO 
- PALESTRINA
Excursió a Castel Gandolfo, residèn-
cia d’estiu dels papes.Visita breu al 
centre de la bella ciutat romano-
medieval de Palestrina. Temps lliure.

21 D’ABRIL: ROMA AETERNA
Passeig des de Santa Maria dels 
Àngels a les termes de Dioclecià, 
passant per Santa Maria de la 
Victòria... Per la vesprada, des del 
circ Màxim, Santa Maria in Cosme-
din, els temples de Portuno i Ercole i 
la seu cardenalícia d’Alexandre VI. En  
acabant, passejarem pel Trastevere.

22 D’ABRIL: ROMA - VALÈNCIA
Temps lliure. Per la vesprada trasllat a 
l’aeroport i vol de tornada.

695 €
+ 120 € (Taxes d’aeroport)

15 D’ABRIL: VALÈNCIA - ROMA 
Vol a Roma. Trasllat a la residència i  
allotjament. Breu passeig recorrent 
les places i fonts més característi-
ques. Temps lliure per a assistir (cap 
a les 20:30 h.), opcionalment, en el 
Vaticà, a la Vigília Pasqual, amb la 
benedicció de l’aigua nova i el foc 
nou i el cant de l’antiquíssim Exsultet 
del segle IV, una exaltació del goig. 
 
16 D’ABRIL: ROMA I ELS BORJA
Assistència opcional al pontifical del 
Papa Francesc i benedicció “urbi et 
orbe” de la Pasqua (10:00 h) en la 
Plaça de Sant Pere. Passeig des de 
Santa Maria la Major, La Salita 
Borgiana, San Pietro in Vincoli, Colo-
seu, Sant Climent, SS Quatro Coro-
nati, primera residència romana 

Supl. hab. indiv. 180 €

DE
L 

15
 A

L 
22

 D
’A

BR
IL

PA
SQ

UA

7



d’Alfons de Borja (Calixte III) i de 
Roderic de Borja (Alexandre VI), fins a 
San Joan del Laterà, basílica episco-
pal del Papa. 

17 D’ABRIL: ROMA- ASSÍS- SPOLETO
Excursió a Assís, amb les basíliques 
de sant Francesc, santa Clara, els 
Àngels i el centre medieval presidit 
per la seua Piazza del Comune. Visita 
a Spoleto, amb el Duomo, l’església 
del Salvador (s.IV), l’imponent Pont 
de les Torres, monuments romans i 
muralles, palaus, carrers i places 
medievals.

18 D’ABRIL: ROMA- VATICÀ
Matí dedicat a la ciutat del Vaticà: 
Museus Vaticans, Sales de Rafael, 
Apartaments Borja, Capella Sixtina, 
Basílica de Sant Pere. Visita opcional 
al Castell de Sant Angelo. A la 
vesprada passeig per la Roma dels 
Borja, Via de la Pilotta, Col.legi Romà 
San Ignazio, piazza Navona, Panteó, 
Sapienza, Santa Maria Sopra Miner-
va, Piazza Farnese, Campo dei Fiori, 
via i església de Montserrato.

19 D’ABRIL: SUBIACO - TIVOLI
Excursió al burg medieval de Subia-
co i al seu castell de la Rocca Borgia. 
Després visita a Tivoli, bella població 
amb la famosíssima Vila d’Este del 
segle XVI. De retorn, visita a San 
Paolo Fuori le Mura, basílica major .
 
20 D’ABRIL: ROMA - CASTEL GANDOLFO 
- PALESTRINA
Excursió a Castel Gandolfo, residèn-
cia d’estiu dels papes.Visita breu al 
centre de la bella ciutat romano-
medieval de Palestrina. Temps lliure.

21 D’ABRIL: ROMA AETERNA
Passeig des de Santa Maria dels 
Àngels a les termes de Dioclecià, 
passant per Santa Maria de la 
Victòria... Per la vesprada, des del 
circ Màxim, Santa Maria in Cosme-
din, els temples de Portuno i Ercole i 
la seu cardenalícia d’Alexandre VI. En  
acabant, passejarem pel Trastevere.

22 D’ABRIL: ROMA - VALÈNCIA
Temps lliure. Per la vesprada trasllat a 
l’aeroport i vol de tornada.

15 D’ABRIL: VALÈNCIA - ROMA 
Vol a Roma. Trasllat a la residència i  
allotjament. Breu passeig recorrent 
les places i fonts més característi-
ques. Temps lliure per a assistir (cap 
a les 20:30 h.), opcionalment, en el 
Vaticà, a la Vigília Pasqual, amb la 
benedicció de l’aigua nova i el foc 
nou i el cant de l’antiquíssim Exsultet 
del segle IV, una exaltació del goig. 
 
16 D’ABRIL: ROMA I ELS BORJA
Assistència opcional al pontifical del 
Papa Francesc i benedicció “urbi et 
orbe” de la Pasqua (10:00 h) en la 
Plaça de Sant Pere. Passeig des de 
Santa Maria la Major, La Salita 
Borgiana, San Pietro in Vincoli, Colo-
seu, Sant Climent, SS Quatro Coro-
nati, primera residència romana 
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Parc Nacional de Cabañeros, "el Serengueti espanyol"

El Parc Nacional de Cabañeros, situat entre 
Toledo i Ciudad Real, alberga un dels, sens 
dubte, millors exemples de bosc mediterra-
ni d'Espanya. Deu el seu nom a les barra-
ques utilitzades tradicionalment per pastors 
i carboners com a refugi temporal de la 
feina de casa en el camp. Aquestes caban-
yes de forma cònica feien els seus sostres 
utilitzant vegetació de l'entorn i eren utilitza-
des pels pobladors de les Muntanyes de 
Toledo. Les seues famoses bosquines 
recorden vivament a la sabana africana. J. G.

ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU: autobús per a tot el recorregut des 
de València, hotel*** en Horcajo de los 
Montes, mitja pensió i assegurança de 
viatge.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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21 D’ABRIL: VALENCIA - HORCAJO
Eixida cap al Parc Nacional de las 
Tablas del Daimiel, on farem un breu 
recorregut. Continuarem fins a 
Horcajo de los Montes, on ens 
allotjarem.

22 D’ABRIL: NAVAS DE ESTENA
Senzilla “Senda del Boquerón del 
Estena” en Navas de Estena. A la 
vesprada visitarem Retuerta del 
Bullaque.

23 D’ABRIL: PN DE CABAÑEROS
Ruta en 4x4 pel PN de Cabañeros. 
Visita al Centre de Visitants de Casa 
Palillos. A la vesprada Senda de la 
Colada del Navalrincón.

24 D’ABRIL: 
Farem la Ruta de la Viñuela. Després 
del dinar retorn a València.

295 €
Supl. hab. indiv. 100 €

PA
SQ

UA

32

3 3



Un itinerari que ens permetrà recórrer a través d’una xarxa 
de reg tradicional part d’una de les hortes històriques valen-
cianes més importants, l’Horta de la Safor. Potries, junt al riu 
Serpis, es troba en un enclau privilegiat de l’horta, allí un 
sistema d‘assuts, partidors i sèquies permeten la captació i 
distribució de l’aigua que a dia d’avui encara reguen l’horta. 
A través del patrimoni hidràulic coneixerem l’àntic aprofita-
ment de l’aigua i una de les representacions culturals valen-
cianes més arrelades. L.S.

ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja i Júlia Torró INSCRIP-
CIÓ: a partir del 12 d’abril INCLOU: autobús des de València i 
assegurança de viatge.  Opció de dinar per 15 €.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

La ruta de l’aigua de Potries  

ITINERARI A les 8:00 h eixirem en direcció a Potries. 
Seguirem el camí de l'aigua entre séquies, assuts, 
molins, llavadors i altres artilugis dels sistemes de 
regadiu tradicional fins al seu destí, l'horta. En acabar 
dinarem i tindrem temps lliure per visitar la localitat.

Els cementeris són per als valencians “les casetes on no 
pasten”. Però també són un contenidor d’història, art, antropo-
logia. El Cementeri Municipal de València fou inaugurat el 1807. 
Al llarg de més de dos-cents anys ha anat atresorant impor-
tants elements d’urbanisme com el Pati de les Columnes, 
escultures com les de Benlliure i panteons com el de Sorolla. 
Un autèntic “museu del silenci”. I, entre els petits monuments, 
els records de valencianes i valencians il·lustres com Blasco 
Ibáñez,  Lucrecia Bori, Amparo Melià, Maximilià Thous, el 
Marqués de Campo, Constantí Llombart, Juan Gil-Albert, Joan 
Baptista Pesset o el Titi, Granero i Nino Bravo. A.Ll.

ENS ACOMPANYARÀ: Rafael Solaz INSCRIPCIÓ: a partir del 10 
d’abril INCLOU: esmorzar.

PASSEIG PER VALÈNCIA

El Cementeri i l’art del silenci 

ITINERARI Concentració a les 10:00 h al hall de la porta 
principal del Cementeri General. Iniciarem un recorregut 
per la Ruta del Museu del Silenci, visitant els mausoleus 
més artístics, les escultures i làpides de més valor 
estètic i les tombes dels personatges més importants.

DISSABTE 22 D’ABRIL

13 €
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DISSABTE 29 D’ABRIL

25 €
Foto: Joanbanjo / CC BY-SA 3.0



La Vall de La Pineta

Aquesta vall és la més accessible de tot el 
Parc Nacional d'Ordesa i Mont Perdut, la 
qual cosa no resta gens de bellesa als seus 
imponents paisatges. Al llarg dels seus 14 
km. se succeeixen els majestuosos panora-
mes entre frondosos boscos i esguitats per 
verdes praderes alpines. A la primavera 
aquestes praderes s'omplen de flors i les 
seues nombroses cascades, alimentades 
pel desglaç, cauen fins al fons de la vall. Et 
convidem a recórrer amb nosaltres senzilles 
sendes de bellesa incomparable, entre 
denses arboredes, sota vertiginoses casca-
des, per a endinsar-nos en un dels paisat-
ges alpins més emocionants d'Europa. J.G.

ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU: autobús des de València, hotel *** 
en Bielsa, mitja pensió i assegurança de 
viatge.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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28 D’ABRIL: VALÈNCIA - PIRINEU
Dinar lliure en ruta. Recorregut per 
Guaso, Banastón i Gerbe. Allotja-
ment i sopar.

29 D’ABRIL:  PLANS DE LA LARRI
Ruta des de Pineta fins als Plans de 
la Larri, al fons de la vall glacial del 
mateix nom. Tornada a Pineta per la 
Sendera de les Cascades. Dinar de 
pícnic. Visita opcional a Bielsa.

30 D’ABRIL: CASCADA DEL CINCA
Ruta fins a la gran Cascada del 
Cinca. Dinar. Passeig fins a Bielsa.

1 DE MAIG: PIRINEU - VALÈNCIA
Després d’esmorzar ascensió al 
Castell i l’Ermita de Samitier. Una 
immillorable manera d'acomiadar-se 
d'aquest paradís natural. Dinar per 
lliure i retorn a València.

330 €
Supl. hab. indiv. 80 €
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Còrdova, patis florits a la capital dels califes

Còrdova, protagonista de llargs i fecunds 
temps. Romana, cristiana, musulmana, 
jueva. És història, llegenda, art i vides viscu-
des als peus de la romàntica Serra Morena 
i acaronades pel majestuós Guadalquivir, el 
“riu gran”, des d’on irradià la seua llum a tot 
el món, deixant el seu territori sembrat de 
meravelloses petjades. Allí, una volta a l’any, 
al florit maig, floreixen les cases de festes i 
músiques, colors i flors, de vida. A.Ll.

ENS ACOMPANYARÀ: Júlia Torró.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU: autobús des de València, hotel *** al 
centre de Còrdova, allotjament i desdejuni i 
assegurança de viatge.  

Eixida a les 16:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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12 DE MAIG: VALÈNCIA - CÒRDOVA
Eixida a les 16:00 h des de València-
cap a Còrdova en autobús. En 
arribar sopar i allotjament. Possibilitat 
de breu passeig lliure nocturn pel 
centre de la ciutat.
 
13 DE MAIG: PATIS FLORITS
Realitzarem una ruta pels carrers 
antics, visitant els patis florits i 
passant per la Torre de la Calahorra, 
muralles, el Pont Romà, el barri dels 
argenters, Alcàsser dels Reis 
Cristians... Visitarem detingudament 
la Mesquita (iniciada el 785 sobre la 
catedral cristiana de Sant Vicent de 
la Roda).

14 DE MAIG: CÒRDOVA - VALÈNCIA
Temps lliure a Còrdova fins a l’hora de 
dinar. Retorn a València per a arribar 
cap a les 22:00 h.

325 €
Supl. hab. indiv. 95 €
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Mauthausen, la memòria entre la fascinant Àustria

Mauthausen, a Àustria, és conegut com “el 
camp dels espanyols”. Allí perderen la vida 
a mans dels nazis prop de 6 mil  republi-
cans, del quals més de 400 eren valencians 
i allí es ret homenatge a les víctimes del 
nazisme el primer diumenge de maig per 
l’alliberament del camp el 5 de maig de 
1945. Participar en els actes de memòria és 
un dels espectacles més emotius del món. 
L’aventura és viatjar a un lloc imprescindible 
de la història del segle XX, on el pes del 
passat contrasta amb la bellesa exuberant 
del Danubi en primavera o de ciutats com 
Viena o Salzburg, focus de cultura i  bressol 
de personatges irrepetibles com Mozart, 
Wittgenstein o Gustav Klimt. R.B.

ENS ACOMPANYARAN: Rosa Brines.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:  vols amb Iberia des de València via 
Madrid, trasllats d’entrada i eixida, autobús 
per a tot el recorregut,  hotel****, allotjament 
i desdejuni en Linz, mitja pensió en Viena i 
assegurança de viatge.

36
Concentració a les 4:00 h al hall de l’aeroport de Manises.
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Foto: János Korom Dr. / CC BY-SA 3.0

CORREDOR DE MAUTHAUSEN



3 DE MAIG: VALÈNCIA - VIENA
En arribar a Viena menjar lliure i trasllat 
a l’hotel. Visita panoràmica a la ciutat 
imperial amb final al parc on s’assenta 
el palau d’estiu del Belvedere. Embar-
cament lliure per a passejar pel 
Danubi. Sopar a l’hotel.

4 DE MAIG: VIENA
Passeig per la Ringtrasse per passar 
pel Rathaus, la Universitat, el teatre 
imperial Burtheater, el parc de 
Volkgarten i el palau imperial Hoffburg. 
Dinar lliure. Visita al Palau de Schön-
brunn, residència de la llegendària 
emperadriu Elisabet (Sissí). Anirem a la 
Karlsplatz i a la Naschmarkt, el mercat 
de carrer més popular.
 
5 DE MAIG: VIENA - LINZ
Viatge a Linz, en plena festa pagana 
de l’arbre de maig, la tercera més gran 
d'Àustria. Bella capital de l'Alta 
Àustria, amb places com Hauptplatz, 
o tresors arquitectònics com Altes 
Rathaus, Jesuitenkirche, Bruckner-
haus, Musiktheater, Ars Electronica 
Center o l’edifici de vidre.

6 DE MAIG: LINZ- SALZBURG
Viatge a Salzburg, travessant els 
Alps amb muntanyes nevades, 
boscos verds i  bellíssims llacs. A 
Salzburg passeig pel centre històric 
de la ciutat, on trobarem monuments 
com la Catedral, el palau de 
l’Arquebisbe, l’Ajuntament, la Univer-
sitat, el carrer Getreidegasse. Visita-
rem el Castell d’Hartheim, centre 
d’experiments inhumans dels nazis, i 
breu passeig pel poble de Mauthau-
sen. Nit a Linz.
 
7 DE MAIG: MAUTHAUSEN
Visita del Camp de concentració de 
Gusen i  de Mauthausen i les seues 
dependències com l’escala de 
pedra, pedreres, pavellons… Partici-
pació en els actes internacionals del 
72 aniversari de l’alliberament del 
camp. Retorn a Viena i allotjament.
 
8 DE MAIG: VIENA - VALÈNCIA
Temps lliure a Viena fins l’hora indica-
da. Trasllat a l’aeroport per a agafar el 
vol amb què arribarem directament a 
València.
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La terra dels càtars, entre el perfum de l’espígol

Els càtars, d’uns anys ençà, han passat de 
ser coneguts en àmbits acadèmics i cercles 
minoritaris a apassionar un gran i ample 
públic. En un temps àvid de meravelles han 
estat envoltats de fantasies esotèriques i 
màgiques: el Graal, el culte solar, els ritus a 
Osiris, un immens tresor... I, a Occitània en 
primavera, un paisatge ple d’encís, entre la 
fragància de les grans plantacions d’espígol 
de la medicina i el perfum. A. Ll.

ENS ACOMPANYARAN: Alfons Llorenç.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:  autobús per a tot el recorregut des 
de València, hotels**/*** ben ubicats, mitja 
pensió a Carcassona i allotjament i desdeju-
ni a Montpellier i assegurança de viatge.

38
Eixida a les 7:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

19 E MAIG: VALÈNCIA - NARBONA
Eixida en direcció a la ciutat de 
Narbona. Passeig pel centre medie-
val, escenari d’accions contra els 
càtars, i visita a la vella Catedral, seu 
primada de la Marca Hispànica. 
Sopar i allotjament a Carcassona. 

20 DE MAIG: CARCASSONA - MINERVA
Caminarem per la impressionant 
ciutadella de la “La Cité”, envoltada 
de torres, portes, bastions i muralles, 
a la vora del riu Aude,  sobre un pujol, 
on destaquen la Basílica de Sant 
Nazari i el Castell Palau dels Trenca-
vel, la gran família vescomtal que la va 
regir, entre el s. X i el XIII, aliada de la 
nostra casa reial. Excursió al petit 
poble de Menerba (Minerva), en un 
espectacular emplaçament, que, per 
la seua oposició als croats francesos, 
en 1210 martiritzaren 140 càtars.

21 DE MAIG: ALBI 
Anirem a Albí, envoltada pel riu Tarn, 
un del focus principals del catarisme, 
tant que se’ls sol anomenar també 
“albigesos”. Recorrerem els carrers 
medievals i visitarem l’espectacular 
Seu gòtica i la fortalesa-palau dels 
bisbes, que acull el Museu de 
Toulouse-Lautrec, el pintor bohemi 
de Montmatre, veritable cronista del 
París de finals del segle XIX. 
 
22 DE MAIG: MONTSEGUR - MIREPEIS
De mati farem una ruta verda. Dues 
hores amb dificultat mitjana. Pujada 
lliure fins al castell de Montsegur, 
simbòlic i mític, unes misterioses 
ruïnes contenidores de secrets i 
llegendes. Anirem a la vila medieval 
de Mirapeis, la seua plaça major de 
porxades de fusta amb sorprenents 
escultures d’esgarrifosos monstres i 
la seua catedral de Sant Maurici 
(1298).  

23 DE MAIG: FONTFREDA - ARLES
Visita a l’Abadia de Fontfreda 
(Fontfroide), patró i mare de tots els 

monestirs cistercencs de l’antiga 
Corona d’Aragó, amb un gran prota-
gonisme en la croada contra els 
càtars. Temps lliure a Arles, plena de 
monuments romans i esglésies 
romàniques i gòtiques. 

24 DE MAIG: RUTA DE L’ESPÍGOL
Recorregut pels llocs més importants 
de les plantacions d’espígol des de 
Montelimar a Grinyan, els més 
espectaculars bancals de lavanda i 
algun dels pobles més bonics 
d’Occitania com Lei Bauç.
 
25 DE MAIG: BESIERS - VALÈNCIA
Tornada, visitant la ciutat de Besiers, 
visitada per Jaume I i referent mun-
dial de la croada contra els càtars. 
Passarem per Salses i arribarem a 
València cap a les 21:00 h.
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19 E MAIG: VALÈNCIA - NARBONA
Eixida en direcció a la ciutat de 
Narbona. Passeig pel centre medie-
val, escenari d’accions contra els 
càtars, i visita a la vella Catedral, seu 
primada de la Marca Hispànica. 
Sopar i allotjament a Carcassona. 

20 DE MAIG: CARCASSONA - MINERVA
Caminarem per la impressionant 
ciutadella de la “La Cité”, envoltada 
de torres, portes, bastions i muralles, 
a la vora del riu Aude,  sobre un pujol, 
on destaquen la Basílica de Sant 
Nazari i el Castell Palau dels Trenca-
vel, la gran família vescomtal que la va 
regir, entre el s. X i el XIII, aliada de la 
nostra casa reial. Excursió al petit 
poble de Menerba (Minerva), en un 
espectacular emplaçament, que, per 
la seua oposició als croats francesos, 
en 1210 martiritzaren 140 càtars.

21 DE MAIG: ALBI 
Anirem a Albí, envoltada pel riu Tarn, 
un del focus principals del catarisme, 
tant que se’ls sol anomenar també 
“albigesos”. Recorrerem els carrers 
medievals i visitarem l’espectacular 
Seu gòtica i la fortalesa-palau dels 
bisbes, que acull el Museu de 
Toulouse-Lautrec, el pintor bohemi 
de Montmatre, veritable cronista del 
París de finals del segle XIX. 
 
22 DE MAIG: MONTSEGUR - MIREPEIS
De mati farem una ruta verda. Dues 
hores amb dificultat mitjana. Pujada 
lliure fins al castell de Montsegur, 
simbòlic i mític, unes misterioses 
ruïnes contenidores de secrets i 
llegendes. Anirem a la vila medieval 
de Mirapeis, la seua plaça major de 
porxades de fusta amb sorprenents 
escultures d’esgarrifosos monstres i 
la seua catedral de Sant Maurici 
(1298).  

23 DE MAIG: FONTFREDA - ARLES
Visita a l’Abadia de Fontfreda 
(Fontfroide), patró i mare de tots els 

monestirs cistercencs de l’antiga 
Corona d’Aragó, amb un gran prota-
gonisme en la croada contra els 
càtars. Temps lliure a Arles, plena de 
monuments romans i esglésies 
romàniques i gòtiques. 

24 DE MAIG: RUTA DE L’ESPÍGOL
Recorregut pels llocs més importants 
de les plantacions d’espígol des de 
Montelimar a Grinyan, els més 
espectaculars bancals de lavanda i 
algun dels pobles més bonics 
d’Occitania com Lei Bauç.
 
25 DE MAIG: BESIERS - VALÈNCIA
Tornada, visitant la ciutat de Besiers, 
visitada per Jaume I i referent mun-
dial de la croada contra els càtars. 
Passarem per Salses i arribarem a 
València cap a les 21:00 h.
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Els volcans, terribles i atractius, constitueixen una represen-
tació icònica dels poders que s'amaguen davall els nostres 
peus. Pràcticament desconegut per als propis valencians 
trobem el volcà de Cofrents, també anomenat el Turó 
d'Agrás, el qual és, junt amb Columbretes i el volcà de 
Picassent, un dels afloraments volcànics més importants 
del territori valencià. El Castell de Cofrents, el riu Cabriel i la 
serenitat de la muntanya ens acompanyaran en aquesta 
jornada que de ben segur ens sorprendrà. J. T.

ENS ACOMPANYARAN: Leandre Santonja i Júlia Torró INSCRIP-
CIÓ: a partir del 4 de maig INCLOU: autobús des de València 
i assegurança de viatge. Dinar opcional per 15 €.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

EL volcà de Cofrents
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ITINERARI A les 8:00 h eixirem de València cap a 
Cofrents on començarà la ruta circular. Recorrerem 
les sendes i camins que ens duran als afloraments 
volcanics més importants de la localitat. En acabar 
dinarem i tindrem temps lliure per visitar la localitat.

DISSABTE 20 DE MAIG

25 €

A tan sols trenta milles del Cap d'Oropesa, la Mediterrània 
guarda una de les seues joies més preuades: la Reserva 
Natural de les Illes Columbretes. Un arxipèlag d'origen 
volcànic, envoltat d'aigües cristal·lines, on multitud 
d'espècies animals i vegetals conviuen en un equilibri natural 
únic al món. Han estat durant segles testimoni del pas de 
grecs i romans, pirates i contrabandistes, i han servit 
d'escenari de les llegendes de la mitología castellonenca. J. T.

ENS ACOMPANYARAN: Júlia Torró INSCRIPCIÓ: a partir del 5 de 
maig INCLOU: autobús des de València, vaixell, permís per a 
baixar a l’illa i assegurança de viatge. Cal portar dinar de pa 
i porta.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Illes Columbretes

ITINERARI A les 6:30 h eixida des de l’Institut Lluís Vives 
de València. A les 8:00 h agafarem el vaixell des del Grau 
de Castelló a l’Illa Grossa. Visita a l’illa, la seua història, 
geologia, fauna i vegetació. Tornada al Grau de Castelló a 
les 15:30 h. Arribada a les 18:00 h i eixida cap a València.

DISSABTE 27 DE MAIG

79 €
Foto: Jarb61 / CC BY-SA 3.0 es



PAGA EN 3 O 6 MESOS
SENSE INTERESSOS

Itinerari complet de
tots els viatges

Reserva i pagament les 24h
de forma còmoda i senzilla

Informació útil per al viatger

Dissenya el teu propi viatge

·

·

·

·

Descobreix la
NOVA WEB
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CONDICIONS GENERALS
REGULACIÓ JURÍDICA APLICABLE I ACCEPTACIÓ DE LES CONDI-
CIONS

El contracte, de compliment obligatori per a ambdós parts en els 
termes que preveu el mateix, és instituït per les clàusules contingu-
des en les Condicions Generals publicades, que completen i 
desenrotllen la legislació específica aplicable sense contravindre. 
És un contracte de viatge combinat, ja que en el mateix s’inclouen 
un conjunt de serveis prèviament programats i oferits per un preu 
global, o projectats a sol·licitud del client també a un preu global. 
En cap cas s’inclouen les taxes d’estada als hotels. Es considera 
perfeccionat, en virtut de l’art. 1258 C.C., en el moment en què 
l’Agència entregue els bons i/o bitllets corresponents als serveis 
compresos en el viatge, que constituïxen la formalització docu-
mental del mateix. El fet d’adquirir o prendre part en qualsevol dels 
viatges publicats en el fullet origina l’expressa acceptació per part 
del consumidor de totes i cada una de les Condicions Generals, 
que es consideraran automàticament incorporades al contracte, 
sense que siga necessària la seua transcripció escrita individualit-
zada en el mateix, excepte en allò que s’ha referit en el R.D. Legis-
latiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres 
lleis complementàries i la resta de disposicions concordants de les 
comunitats autònomes. Les parts contractants es sotmeten 
expressament a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat correspo-
nent al domicili social de l’Organitzador del present contracte de 
Viatge Combinat per a resoldre totes les seues diferències.

L’organització d’estos viatges ha sigut realitzada per Esplai.com 
Viatges, agencia amb títol - llicencia CV m-1184-V i domicili al 
Carrer Periodista Azzati, 5, 2n, 3B, CP 46002 de València, on 
podeu replegar tot el detall d’esta informació

US FEM UN RESUM AMB UNES PREGUNTES FREQÜENTS

M’interessa un viatge o una activitat. Com puc inscriure’m?
Només és necessari donar-se d’alta en la nostra base de dades, 
de forma gratuïta, sense adquirir cap compromís i fer-ho a partir de 
la data que figura en cada viatge. És important que ens dónes el 
nom exacte que figura en el DNI, per a evitar problemes a l’hora 
d’embarcar amb avió. Recorda que és responsabilitat del viatger 
disposar de tota la documentació  en regla. Cada viatge té una 
data d’inscripció, a partir de la qual pots apuntar-te fins que 
queden places lliures. En determinats viatges, per exigències de 
les companyies, podem fer una preinscripció per internet, 
informant-vos per correu eletrònic. 

Sóc una persona que viatja sola. És possible participar en el 
viatge que m’agrada?
Clar que sí, només ens has d’indicar si vols viatjar sola en 
l’habitació (amb un suplement que fixa el propi hotel) o prefereixes 
compartir habitació amb una altra persona. Et recordem que en el 
cas que una persona que viatge en habitació compartida anul·le, 
has de fer-te responsable del suplement que implica viatjar sola. 

Els tiquets d’entrada o els de transport públic estan inclosos en 
el preu?
No, els nostres viatges i excursions porten incloses les visites, però 
no els tiquets d’entrada o transport públic, llevat que s’especifique 
el contrari.

He de fer-me una assegurança per a viatjar?
Tots els nostres viatges inclouen una assegurança de viatge, no 
obstant això, posem a la teua disposició altres assegurançes de 
viatge o anul·lació que pots contractar en les nostres oficines.
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PASSOS EN LA INSCIPCIÓ

Ja m’he inscrit al viatge. Què he de fer ara?
En realitzar la reserva només cal aportar 50 €, podent escollir així 
el seient. Quan falten 90 dies per al viatge s’haurà d’ingressar el 
30% de l’import total del viatge (excepte els 50 €), ja siga en 
efectiu, targeta o a través del nostre compte bancari. La resta del 
viatge ha d’estar totalment pagada com a mínim 15 dies abans de 
l’eixida, amb els mateixos mitjans de pagament.

Puc triar la plaça de l’autobús?
Sí, des del moment que has fet efectiu l’ingrés a compte pots triar 
plaça entre els seients lliures que queden.

Vull inscriure algunes persones més, És possible?
Sempre que hi haja places lliures, cada client pot inscriure diverses 
persones.   

Sabadell CAM: ES07 0081  0290  80  0001025411

ANUL·LACIÓ DE LA MEUA INSCRIPCIÓ

He tingut un problema i he decidit anul·lar el meu viatge.
En quines condicions puc fer-ho?
Recorda que posem a la teua disposició una assegurança 
d’anul·lació per a minimitzar l’impacte de les penalitzacions en el 
cas que el teu desestimient siga per una causa de força major. No 
obstant això, si no has contractat una assegurança, estes són les 
condicions d’anul·lació.

   ·   20 dies o més abans de l’inici de l’activitat: 20 € de penalització.
   ·   Entre 20 i 8 dies abans: penalització del 20% del preu total.
   ·   Entre 8 dies i 24 hores: penalització del 80% del preu total. 
   ·   Entre les 24 hores anteriors a l’eixida: penalització del 100%.

Cal recordar que els viatges que tinguen bitllets d’avió, vaixell i/o 
tren tenen unes despeses especials, imposades per les compan-
yies, que han de ser assumides pel client. En cas d’allotjaments o 
serveis prestats en determinats països, també tenen condicions 
d’anul·lació, que seran responsabilitat de la persona que anul·la.        

A causa de l’antelació amb què preparem els nostres viatges i activitats, ens reservem el dret de realitzar modificacions 
o alteracions en els programes inicialment previstos. Ja siguen de serveis o horaris.
La participació en qualsevol de les nostres activitats o viatges suposa l’acceptació de totes estes condicions generals.
En certs viatges es realitzarà una reunió informativa, que es comunicarà una vegada fixada la data. Les reunions tindran 
lloc al Centre de Cultura Contemporània Octubre, al carrer Sant Ferran,12 de València.
Aquesta edició d’activitats anul·la totes les anteriors.
Els preus amb divises estan subjectes a les possibles fluctuacions de la moneda.
Les taxes d’estada als hotels no estan incloses en el preu.

ALGUNES CONSIDERACIONS IMPORTANTS

   ·   

   ·   
   ·    
  
   ·    
   ·   
   ·   

MENA RODRÍGUEZ SL



Ajuntament
C. Periodista Azzati Plaça de 

l’Ajuntament

C. Periodista Azzati, 5, 2n, 3B
46002 · València
96 351 12 74
reserves@esplaiviatges.com
www.esplaiviatges.com


