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ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols regulars València - Fes i      
   Marrakech - València (via Casablanca).
 · Hotels ****/*****
 · Pensió completa.
 · Entrades.
 · Assegurança de viatge.

Marroc, kasbes i oasis entre l’Atlas i el desert

4
Concentració a les 15:00 h al hall de l’aeroport de Manises.

28 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - FES
Arribada a Casablanca i connexió aérea a Fes. 
Arribada a les 22:35 h. Tràmits de passaports i 
recollida d'equipatges. Trasllat a l'hotel i sopar.

29 DE DESEMBRE: FES
Visita a l'antiga medina de Fes, una de les 
millor conservades. Recorrerem els seus 
laberíntics carrerons, amb centres artesanals, 
mesquites i palaus. Menjar en la Medina. 
Visita a un centre on adoben pells i gaudi-
rem d'una bella panoràmica. Sopar a un 
restaurant tradicional. Allotjament.

30 DE DESEMBRE: FES -  ARFOUD
Eixida per travessar el  Medio  Atlas  fins a 
Ifrane, "la petita Suïssa". Creuarem els 
Boscos de Cedres Gegants i si  tenim sort li 
donarem de menjar a als micos salvatges. 
Passarem per la Vall del Ziz amb més de deu 
milions de palmeres i arribarem a  Arfoud, 
"Porta del Desert". Menjar en ruta. Allotja-

ment i sopar en  Kasbah  Xaluca, única al 
Marroc.

31 DE DESEMBRE: NIT DE CAP D’ANY
Sortida en vehicles  4x4  cap a  Rissani, on 
visitarem el seu mercat, d’on es proveeixen 
les tribus nòmades del desert. Recorrerem 
una de les pistes del Ral·li Dakar. Pararem 
en les Pedreres de Fòssils Marins, amb una 
antiguitat de 360 milions d'anys i farem un 
"pic-nic" en l'Oasi de Tisserdimine, on es van 
rodar part de la pel·lícula "Sàhara". Conti-
nuarem fins a Gran Erg Chebbi, i contempla-
rem una posta de sol inoblidable. Arribarem 
a un Bivac Privat, on ens allotjarem en 
haimes. Sopar. Gaudirem del Bivac exclusiu 
muntat especialment per a l'ocasió, situat al 
Mar de Dunes, on a més de tindre altres 
serveis com a lavabo i dutxa dins de cada 
haima, gaudirem del típic "Mechui".

1 DE GENER: ARFOUD - BOUMALNE DADES
Recomanable matinar per veure la sortida 
del Sol. Desdejuni beduí. Envoltarem en cotxe 
l'Erg fins al poble abandonat de  Merdani. 
Continuarem cap a  Khamlia  on els seus 
habitants ens obsequiaran amb les seues 
danses tradicionals i un te a la menta. 
Menjar en el Restaurant  Donis  Dunes 
d’Arfoud. Eixida per asfalt en vehicle cap a 

Tinerhir, amb les seues cases de color rosa. 
Més tard arribarem a Boumalne Dades. Allotja-
ment i sopar a l’hotel.

2 DE GENER: DADES - MARRAKECH
Sortida cap a Marrakech visitant la Kasbah 
Aït  Ben  Haddou, Patrimoni de la Humanitat. 
Dinar en ruta. Creuarem tot el Tizi-n'Tichka, el 
pas de carretera més alt del país.  Arribada a 
Marrakech. Recomanable visitar la Plaça 
Djemaa el-Fna. Allotjament a l’hotel.

3 DE GENER: MARRAKECH
Visita a la Medina de Marrakech. Comença-
rem admirant el Minaret de la  Koutoubia i 
seguirem visitant el Palau de la Badia. Ens 
endinsarem pels carrerons del Soc. Visita a 
una farmàcia berber on ens ensenyaran els 
seus "secrets". Menjar en un restaurant 
tradicional. Temps lliure. Recollida a l'hotel i 
eixida cap a un dels restaurants de moda, 
per a sopar. Allotjament.

4 DE GENER: MARRAKECH - VALÈNCIA
Trasllat a l'aeroport per agafar el vol de 
retorn. Eixida de Marrakech cap a Casa-
blanca. Connexió amb el vol Casablanca - 
València.
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28 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - FES
Arribada a Casablanca i connexió aérea a Fes. 
Arribada a les 22:35 h. Tràmits de passaports i 
recollida d'equipatges. Trasllat a l'hotel i sopar.

29 DE DESEMBRE: FES
Visita a l'antiga medina de Fes, una de les 
millor conservades. Recorrerem els seus 
laberíntics carrerons, amb centres artesanals, 
mesquites i palaus. Menjar en la Medina. 
Visita a un centre on adoben pells i gaudi-
rem d'una bella panoràmica. Sopar a un 
restaurant tradicional. Allotjament.

30 DE DESEMBRE: FES -  ARFOUD
Eixida per travessar el  Medio  Atlas  fins a 
Ifrane, "la petita Suïssa". Creuarem els 
Boscos de Cedres Gegants i si  tenim sort li 
donarem de menjar a als micos salvatges. 
Passarem per la Vall del Ziz amb més de deu 
milions de palmeres i arribarem a  Arfoud, 
"Porta del Desert". Menjar en ruta. Allotja-

ment i sopar en  Kasbah  Xaluca, única al 
Marroc.

31 DE DESEMBRE: NIT DE CAP D’ANY
Sortida en vehicles  4x4  cap a  Rissani, on 
visitarem el seu mercat, d’on es proveeixen 
les tribus nòmades del desert. Recorrerem 
una de les pistes del Ral·li Dakar. Pararem 
en les Pedreres de Fòssils Marins, amb una 
antiguitat de 360 milions d'anys i farem un 
"pic-nic" en l'Oasi de Tisserdimine, on es van 
rodar part de la pel·lícula "Sàhara". Conti-
nuarem fins a Gran Erg Chebbi, i contempla-
rem una posta de sol inoblidable. Arribarem 
a un Bivac Privat, on ens allotjarem en 
haimes. Sopar. Gaudirem del Bivac exclusiu 
muntat especialment per a l'ocasió, situat al 
Mar de Dunes, on a més de tindre altres 
serveis com a lavabo i dutxa dins de cada 
haima, gaudirem del típic "Mechui".

1 DE GENER: ARFOUD - BOUMALNE DADES
Recomanable matinar per veure la sortida 
del Sol. Desdejuni beduí. Envoltarem en cotxe 
l'Erg fins al poble abandonat de  Merdani. 
Continuarem cap a  Khamlia  on els seus 
habitants ens obsequiaran amb les seues 
danses tradicionals i un te a la menta. 
Menjar en el Restaurant  Donis  Dunes 
d’Arfoud. Eixida per asfalt en vehicle cap a 

Tinerhir, amb les seues cases de color rosa. 
Més tard arribarem a Boumalne Dades. Allotja-
ment i sopar a l’hotel.

2 DE GENER: DADES - MARRAKECH
Sortida cap a Marrakech visitant la Kasbah 
Aït  Ben  Haddou, Patrimoni de la Humanitat. 
Dinar en ruta. Creuarem tot el Tizi-n'Tichka, el 
pas de carretera més alt del país.  Arribada a 
Marrakech. Recomanable visitar la Plaça 
Djemaa el-Fna. Allotjament a l’hotel.

3 DE GENER: MARRAKECH
Visita a la Medina de Marrakech. Comença-
rem admirant el Minaret de la  Koutoubia i 
seguirem visitant el Palau de la Badia. Ens 
endinsarem pels carrerons del Soc. Visita a 
una farmàcia berber on ens ensenyaran els 
seus "secrets". Menjar en un restaurant 
tradicional. Temps lliure. Recollida a l'hotel i 
eixida cap a un dels restaurants de moda, 
per a sopar. Allotjament.

4 DE GENER: MARRAKECH - VALÈNCIA
Trasllat a l'aeroport per agafar el vol de 
retorn. Eixida de Marrakech cap a Casa-
blanca. Connexió amb el vol Casablanca - 
València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Pau Marqués
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vol directe València - Roma - València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotel **** al centre de Lucca.
 · Hotel **** al centre de Siena.
 · Sopar especial de Cap d’Any a  
   l’hotel NH de Siena.
 · Dinar de l’1 de gener.
 · Assegurança de viatge.

Siena i Lucca, Cap d’Any al cor de la Toscana

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

28 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - LUCCA - PUCCINI
A les 5:00 h concentració a l’aeroport de 
Manises. Vol en direcció a Roma. Arribada a 
Lucca. Allotjament i dinar a l’hotel. Per la 
vesprada  descobrirem la ciutat de Puccini.

29 DE DESEMBRE: LUCCA - VOLTERRA - PISA
Pel matí farem una ruta verda, senzilla, per 
una reserva natural de la Maremma. Dinarem 
a Volterra, ciutat d'origen etrusc, i de torna-
da encara tindrem temps per fer una ullada 
a la Torre de Pisa. Sopar a l'hotel.

30 DE DESEMBRE: SIENA
Trasllat a Siena. Començarem per la univer-
sal Piazza del Campo i seguirem els carrers on 
s'amaguen les contrades.

31 DE DESEMBRE: SIENA
Descobrirem els millors racons de la ciutat. 
Començarem per la Catedral i els seus 
tresors, la Pinacoteca... Tot, amb temps per 

preparar-nos per al sopar de Cap d'any i la 
festa en la Piazza del Campo.

1 DE GENER: SIENA - AREZZO
Passejarem els colors  del camp de la 
Toscana: “le crete”. Més tard recorrerem, 
ara amb bus les terres del Chianti, el  vi italià 
més internacional, per arribar a temps a 
taula on començar l’any amb un dinar a la 
ciutat d’Arezzo, la ciutat de la pel·licula “La 
vida és bella”. A poqueta nit tornarem a 
Siena com qui torna a casa. 

2 DE GENER: FLORÈNCIA - SIENA
Florència ens espera. Abans de visitar-la  
contemplarem la ciutat estesa als nostres 
peus. Després gaudirem tot el dia de la 
ciutat entre llocs emblemàtics i entranyables 
i no tan coneguts.  Allargarem el dia, abans 
de tornar a Siena.

3 DE GENER: SIENA - VALÈNCIA 
Trasllat a l’aeroport. No passarem de llarg 
Pitigliano, l'ultima sorpresa toscana. Vol 
directe Roma - València.
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28 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - LUCCA - PUCCINI
A les 5:00 h concentració a l’aeroport de 
Manises. Vol en direcció a Roma. Arribada a 
Lucca. Allotjament i dinar a l’hotel. Per la 
vesprada  descobrirem la ciutat de Puccini.

29 DE DESEMBRE: LUCCA - VOLTERRA - PISA
Pel matí farem una ruta verda, senzilla, per 
una reserva natural de la Maremma. Dinarem 
a Volterra, ciutat d'origen etrusc, i de torna-
da encara tindrem temps per fer una ullada 
a la Torre de Pisa. Sopar a l'hotel.

30 DE DESEMBRE: SIENA
Trasllat a Siena. Començarem per la univer-
sal Piazza del Campo i seguirem els carrers on 
s'amaguen les contrades.

31 DE DESEMBRE: SIENA
Descobrirem els millors racons de la ciutat. 
Començarem per la Catedral i els seus 
tresors, la Pinacoteca... Tot, amb temps per 

preparar-nos per al sopar de Cap d'any i la 
festa en la Piazza del Campo.

1 DE GENER: SIENA - AREZZO
Passejarem els colors  del camp de la 
Toscana: “le crete”. Més tard recorrerem, 
ara amb bus les terres del Chianti, el  vi italià 
més internacional, per arribar a temps a 
taula on començar l’any amb un dinar a la 
ciutat d’Arezzo, la ciutat de la pel·licula “La 
vida és bella”. A poqueta nit tornarem a 
Siena com qui torna a casa. 

2 DE GENER: FLORÈNCIA - SIENA
Florència ens espera. Abans de visitar-la  
contemplarem la ciutat estesa als nostres 
peus. Després gaudirem tot el dia de la 
ciutat entre llocs emblemàtics i entranyables 
i no tan coneguts.  Allargarem el dia, abans 
de tornar a Siena.

3 DE GENER: SIENA - VALÈNCIA 
Trasllat a l’aeroport. No passarem de llarg 
Pitigliano, l'ultima sorpresa toscana. Vol 
directe Roma - València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Rosa Sánchez.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols València - Edimburg - València      
   (via Paris) amb Air France.
 · Trasllats en autobús Aeroport -       
   Hotel - Aeroport.
 · Hotel **** sup. cèntric.
 · Allojtament i 5 desdejunis.
 · Sopar especial de Cap d’Any.
 · Assegurança de viatge.

Edimburg i la celebració del Hogmanay

8
Concentració a les 4:00 h al hall de l’aeroport de Manises.

29 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - EDIMBURG
Concentració a l’aeroport de Manises per 
eixir en vol (via París) a Edimburg. Ens 
allotjarem en un céntric hotel de 4 estreles i 
de qualitat. Passeig per la Milla Reial (Royal 
Mile), artèria principal de l’Edimburg medieval 
i actual.

30 DE DESEMBRE: CASTELL D’EDIMBURG
Visita al castell d’Edimburg. Imponent edifici 
que des del segle XII ha servit de fortalesa, 
caserna, palau reial i presó. Primer dia de 
celebració del Hogmanay amb la “Processó de 
les torxes” pels principals carrers de la Old 
Town.

31 DE DESEMBRE: CAP D’ANY
Visita a l’espectacular Mary King’s Close (barri 
subterrani d’Edimburg) i al Princes Street 
Gardens. Segon dia de celebració del 
Hogmanay. Sopar especial de la Nit de Cap 
d’Any a l’hotel (inclòs). A les 00:00 h de la nit 

Castell de Focs d’artifici.

1 DE GENER: EDIMBURG
Pel matí vorem passar els Loony Dookers 
amb les seues disfresses de camí al Firth of 
Forth, on tradicionalment els dookers es 
capbussen en les seues gelades aigües. 
Resta del dia lliure.

2 DE DESEMBRE: STIRLING
Excursió a Stirling, la ciutat on l’alliberador 
William Wallace va combatre als anglesos 
per la independència dels escocesos.

3 DE DESEMBRE: EDIMBURG - VALÈNCIA
A l’hora indicada trasllat a l’aeroport 
d’Edimburg amb destinació València via 
Paris. Arribada prevista sobre les 17:30 h.
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29 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - EDIMBURG
Concentració a l’aeroport de Manises per 
eixir en vol (via París) a Edimburg. Ens 
allotjarem en un céntric hotel de 4 estreles i 
de qualitat. Passeig per la Milla Reial (Royal 
Mile), artèria principal de l’Edimburg medieval 
i actual.

30 DE DESEMBRE: CASTELL D’EDIMBURG
Visita al castell d’Edimburg. Imponent edifici 
que des del segle XII ha servit de fortalesa, 
caserna, palau reial i presó. Primer dia de 
celebració del Hogmanay amb la “Processó de 
les torxes” pels principals carrers de la Old 
Town.

31 DE DESEMBRE: CAP D’ANY
Visita a l’espectacular Mary King’s Close (barri 
subterrani d’Edimburg) i al Princes Street 
Gardens. Segon dia de celebració del 
Hogmanay. Sopar especial de la Nit de Cap 
d’Any a l’hotel (inclòs). A les 00:00 h de la nit 

Castell de Focs d’artifici.

1 DE GENER: EDIMBURG
Pel matí vorem passar els Loony Dookers 
amb les seues disfresses de camí al Firth of 
Forth, on tradicionalment els dookers es 
capbussen en les seues gelades aigües. 
Resta del dia lliure.

2 DE DESEMBRE: STIRLING
Excursió a Stirling, la ciutat on l’alliberador 
William Wallace va combatre als anglesos 
per la independència dels escocesos.

3 DE DESEMBRE: EDIMBURG - VALÈNCIA
A l’hora indicada trasllat a l’aeroport 
d’Edimburg amb destinació València via 
Paris. Arribada prevista sobre les 17:30 h.
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ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús des de València per a tot  
   el recorregut.
 · Hotel *** de qualitat.
 · Mitja pensió.
 · Sopar de Cap d’Any.
 · Assegurança de viatge.

Cap d’Any a “Los cuatro feudos”

28 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - TUDELA
Arribada a Tudela, una de les ciutats d'origen 
islàmic més importants d'Espanya i d'Europa i 
la segona ciutat en extensió i importància del 
territori foral. Visita cultural.

29 DE DESEMBRE: LA RIOJA I EL VI.
Visita naturalística i cultural a Sant Vicente de 

ITINERARI

la Sonsierra. Fundada pels Reis de Navarra 
al segle IX a la falda de la serra de Toloño 
(Sonsierra significa sota la serra). L'auge de 
la cultura del vi, en aquesta zona privilegiada 
que és la Sonsierra, ha posat en valor 
l'impressionant i desconegut, patrimoni 
etnogràfic. Menjarem en una bodega.

31 DE DESEMBRE: RUTA DELS BÉCQUER
Es tracta d’una ruta literària que descriu el 
viatge i l'estada de l'escriptor Gustavo 
Adolfo Bécquer i el seu germà al Monestir de 
Veruela. Discorre entre el propi Monestir i, 
passant per Trasmoz, arriba el poblet de 
Litiago. Ruta fàcil: 7,5 km. Dinar i visita a 
Tarazona.

31 DE DESEMBRE: AGREDA
Visita a Agreda. Dinar típic. Vesprada lliure. 
Sopar de Cap d'Any.

1 DE GENER: BARDENAS REALES
Visita a les Bardenas Reales, el major desert 
d'Europa, declarat Reserva de la Biosfera. 
Dinar i tornada a València.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Júlia T. i Leandre S.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús des de València.
 · Vehicles 4x4 per al Parc Natural del  
   Cap de Gata.
 · Hotel *** cèntric.
 · Mitja pensió.
 · Sopar de Cap d’Any al Club Nàutic  
   d’Almeria (a prop de l’hotel).
 · Assegurança de viatge.

Un Cap d’Any de cine: Almeria i Cap de Gata

29 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - ALMERIA
Arribada a Almeria i visita a la ciutat. Alcazaba, 
catedral, barri de Chanca... Allotjament.

30 DE DESEMBRE: CAP DE GATA - NÍJAR
Visita amb 4x4 l’història cinematogràfica del 

ITINERARI

Parc Natural de Cabo de Gata - Nijar. Reco-
rrerem San José, la platja de Los Genoveses,  
Albaricoques, el Cortijo de Doña Francisca, el 
de El Fraile, Rodalquilar, El Playazo i Los 
Escullos. Dinar a Nijar. Visita al famós far de 
Cabo de Gata.

31 DE DESEMBRE: DESERT DE TABERNA
Excursió per l’únic paisatge desèrtic d’Europa, 
passant pel poblat de Western Leone, on es 
rodaren pel·lícules de Sergio Leone. Vespra-
da lliure. Sopar de Cap d’Any.

1 DE GENER: ALMERIA - LUCAINENA DE LAS 
TORRES - VALÈNCIA
Tornada a València. De camí ens aturarem 
en la preciosa ciutat de Lucainena de las 
Torres, espectacular localitat d’estampa 
blanca que forma part de la red d’“Els 
pobles més bonics d’Espanya”, un llenç de 
colors vius que conviden a passejar per els 
seus racons. Dinarem i seguirem el camí 
cap a València.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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Prop de la ciutat de València tenim el Parc Natural de la 
Calderona, una serra de litologia silícia que li dona singularitat. 
Ací trobem El Garbí (Estivella) amb els seus imponents 
estrats de penya-segats, magnífic mirador a 600 metres 
sobre el golf de València. Gaudirem d’un microclima medite-
rrani ben humit i una vegetació autòctona ben conservada, 
tot i la proximitat del “cap i casal”. J.C. 

A les 8:00 h eixida des de l’Institut Lluís Vives, vorera del 
Carrer de Xàtiva de València. Iniciarem l’itinerari pel pla del 
Garbí i els seus miradors. Eixida per la senda cap a la Font 
de Barraix i esmorzar. Arribada a Estivella, dinar i temps 
lliure. Tornada a València.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

El Garbí: la Calderona en estat pur 

ENS ACOMPANYARÀ: Júlia Torró i Leandre Santonja 
INSCRIPCIÓ: a partir del 15 de gener INCLOU: auto-
bús des de València i assegurança de viatge. Opció 
de dinar per 15 €.

DISSABTE 20 DE GENER

25 €

ITINERARI

L'esplendor de la València del Segle d'Or va lligada a la dels 
seus velluters, un gremi conformat per milers de famílies que 
treballaven i comerciaven pels nostres carrers però amb 
perspectiva global. En el trespol de les més pobres barra-
ques les dones i els xiquets escampaven fulles de morera, 
l'arbre característic del paisatge de l'horta durant segles. El 
cuc de seda, en silenci, teixia la història dels pobles. La seda 
ens comunicava amb la Il.lustració i després, amb els motors 
de vapor, amb la industrialització europea, els corrents de 
pensament més avançats... Especialment amb la ciutat 
francesa de Lió, capital de la seda.   

Concentració a les 10:00 h a la Llotja de la Seda de València.

PASSEIG PRE VALÈNCIA

València i la Ruta de la seda

ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli INSCRIPCIÓ: a 
partir del 4 de gener

DISSABTE 13 DE GENER

8 €

ITINERARI



El martiri a València de Sant Vicent va convertir a la ciutat en 
un centre important de peregrinació. Recorrerem durant unes 
hores la València romana i coneixerem alguns dels llocs 
vinculats al sant. Partirem de l’Església de Santa Mónica, allí 
es conserva una columna on la tradición diu que va ser lligat.  
A la plaça de la Mare de Déu coneixerem el fòrum romà i a 
l’Almoina les restes de les Basíliques. A la casa del Punt de 
Ganxo, les capelles de Sant Valer i Sant Vicent, i a la Seu el 
braç incorrupte. La presó de Sant Vicent amagada entre 
carrers a prop del Carrer de la Mar i anirem al recentment 
restaurat Monestir de la Roqueta on el Sant va ser soterrat. 
Una passetjada pels llocs del patró de la ciutat.

Concentració a les 10:00 h a la Plaça dels Furs de València.

PASSEIG PRE VALÈNCIA

La Valentia romana

DILLUNS 22 DE GENER

8 €

ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig INSCRIPCIÓ: a 
partir del 12 de gener

ITINERARI

Foto: Joanbanjo / CC BY-SA 3.0
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Sendes, vies pecuàries, camins reials... Durant segles 
connectant els pobles i monestirs de la Ribera, la Safor i la 
Vall d’Albaida. Ara poden ser novament recorreguts gaudint 
de tota la màgia, tranquil·litat i història d’estes terres. Son 
cinc els monestirs que uneixen aquesta històrica peregrina-
ció. En aquesta primera etapa visitarem tres d’ells: el 
Monestir de Santa Maria de la Murta (Alzira), el Reial Mones-
tir de Santa Maria de la Valldigna (Simat de la Valldigna) i el 
Convent d’Aigües Vives (Barraca d’Aigües Vives).

A les 8:00 h eixida des de l’Institut Lluís Vives, vorera del 
Carrer de Xàtiva de València  cap a Alzira, on iniciarem el 
nostre recorregut.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

La ruta dels Monestirs (1)

DISSABTE 27 DE GENER

25 €

ENS ACOMPANYARÀ: Júlia Torró i Leandre Santonja 
INSCRIPCIÓ: a partir del 19 de gener INCLOU: auto-
bús des de València i assegurança de viatge. 
Opció de dinar per 15 € 

ITINERARI

Foto: spencat / CC BY-SA 3.0



ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols amb línea regular des de      
   Barcelona.
 · Vols per als trams dins del VIetnam  
   i el vol a Cambodja.
 · Autobús València - Barcelona -     
   València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Allotjament i desdejuni.
 · 3 sopars + 11 dinars .
 · Guia local.
 · Tiques d’entrada.
 · Maleters als aeroports i hotels.
 · Assegurança de viatge.

Vietnam i Cambodja: mil temples enmig la selva

14

2 DE FEBRER: BARCELONA - SINGAPUR - HANOI
Trasllat a Barcelona i vol a Hanoi via Singapur.
 
3 DE FEBRER: SINGAPUR - HANOI
A l’arribada a Hanoi dinara i passeig amb 
tuc-tuc pel casc antic. Visita al Temple Ngoc 
Son. Sopar i allotjament
 
4 DE FEBRER: HANOI
Visita als voltants del Mausoleu Ho chi Minh, 
la Pagoda d’Un Pilar i   la Pagoda Tran Quoc. 
Dinar  i visita al Temple de la Literatura.
 
5 DE FEBRER: HANOI - BADIA DE HALONG
Trasllat a la Badia de Halong per fer un creuer. 
Dinar a bord. Visita a una cova natural i, en 
funció de l’oratge, nadarem en les aigües 
del Golf de Tonkin. Sopar i nit al vaixell.
 
6 DE FEBRER: HALONG - HANOI - HUE
Visita a una cova natural. Dinar, i si l’oratge 
ho permet, visita a la Pagoda Con Son. Trasllat 

a l’aeroport de Hanoi i vol a Hue. Allotjament.
 
7 DE FEBRER: HUE - DANANG - HOI AN
Visita a Hue, antiga capital de Vietnam, 
passeig per la Ciutat Imperial i navegarem 
pel “riu dels perfums” fins arribar a la Pagoda 
de la Senyora Celestial. Després de dinar 
visitarem el Mausoleu de l’Emperador Minh 
Mang i la tomba de l’Emperador Tu Duc. Eixida 
cap a Danang pel túnel Hai Van fins Hoi An.
 
8 DE FEBRER: HOI AN
Visita al casc antic de Hoi An. Recorregut pel 
riu Thu Bon. Dinar i temps lliure.
 
9 DE FEBRER: HOI AN - DANANG - HO CHI MINH
Vol a Ho Chi Minh. Arribada i trasllat a l’hotel. 
Recorrerem la ciutat i els principals edificis. 
Dinarem i per la vesprada visitarem el Museu 
de la Guerra, el barri xinés de Cholon, la 
Pagoda Tien Hau i l’animat Mercat Benh Thanh.
 
10 DE FEBRER: HO CHI MINH - MEKONG
Viatjem a Ben Tre, al delta del Mekong. 
Farem un creuer en vaixell pel Mekong i 
vorem el bullici de sampans, els barquets 
locals. Pel camí visitarem un taller de dolços 
de coco. Reprenem el creuer fins el canal 
Nhon Trach. Tastarem fruites tropicals, 
dinarem i tornarem a Ho Chi Minh.

11 DE FEBRER: HO CHI MINH - CU CHI - SIEM REAP
Visita als túnels de Cu Chi, una trama de 
galeries excavades durant la guerra de 
Vietnam. DInar i vol a Siem Reap, a Cam-
bodja. Allotjament.
 
12 DE FEBRER: SIEM REAP - ANGKOR
Visita a Angkor Wat, un temple-muntanya 
dedicat al déu hinduista Visnú. Dinarem i de 
vesprada visitarem els temples bessons de 
Chau Say Thommanon i Tevoda, el de Ta Keo, 
Kravann i el Monestir de Banteay Kdei. També 
el fascinant i famós Temple Ta Phrom.

13 DE FEBRER: SIEM REAP - ANGKOR
Visita a l’antiga capital d’Angkor Thom. De 
les 54 torres originals se’n conserven 37 i 
cadascuna mostra quatre rostres enigmà-
tics. Explorarem el Temple de Baphuon i   el 
Temple de Banteay Srei. De tornada veurem 
un centre de producció de seda d’or i el 
Temple de Banteay Samre.

14 DE FEBRER: SIEM REAP - SINGAPUR - BARCELONA
Eixida cap a Kampong Khleang. Dinar i visita 
a les “Chantiers Écoles”. Trasllat a l’aeroport i 
vol a Barcelona via Singapur.
 
15 DE FEBRER: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat a Valencia.
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Eixida a les 5:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

2890 €
+190 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 490 €
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2 DE FEBRER: BARCELONA - SINGAPUR - HANOI
Trasllat a Barcelona i vol a Hanoi via Singapur.
 
3 DE FEBRER: SINGAPUR - HANOI
A l’arribada a Hanoi dinara i passeig amb 
tuc-tuc pel casc antic. Visita al Temple Ngoc 
Son. Sopar i allotjament
 
4 DE FEBRER: HANOI
Visita als voltants del Mausoleu Ho chi Minh, 
la Pagoda d’Un Pilar i   la Pagoda Tran Quoc. 
Dinar  i visita al Temple de la Literatura.
 
5 DE FEBRER: HANOI - BADIA DE HALONG
Trasllat a la Badia de Halong per fer un creuer. 
Dinar a bord. Visita a una cova natural i, en 
funció de l’oratge, nadarem en les aigües 
del Golf de Tonkin. Sopar i nit al vaixell.
 
6 DE FEBRER: HALONG - HANOI - HUE
Visita a una cova natural. Dinar, i si l’oratge 
ho permet, visita a la Pagoda Con Son. Trasllat 

a l’aeroport de Hanoi i vol a Hue. Allotjament.
 
7 DE FEBRER: HUE - DANANG - HOI AN
Visita a Hue, antiga capital de Vietnam, 
passeig per la Ciutat Imperial i navegarem 
pel “riu dels perfums” fins arribar a la Pagoda 
de la Senyora Celestial. Després de dinar 
visitarem el Mausoleu de l’Emperador Minh 
Mang i la tomba de l’Emperador Tu Duc. Eixida 
cap a Danang pel túnel Hai Van fins Hoi An.
 
8 DE FEBRER: HOI AN
Visita al casc antic de Hoi An. Recorregut pel 
riu Thu Bon. Dinar i temps lliure.
 
9 DE FEBRER: HOI AN - DANANG - HO CHI MINH
Vol a Ho Chi Minh. Arribada i trasllat a l’hotel. 
Recorrerem la ciutat i els principals edificis. 
Dinarem i per la vesprada visitarem el Museu 
de la Guerra, el barri xinés de Cholon, la 
Pagoda Tien Hau i l’animat Mercat Benh Thanh.
 
10 DE FEBRER: HO CHI MINH - MEKONG
Viatjem a Ben Tre, al delta del Mekong. 
Farem un creuer en vaixell pel Mekong i 
vorem el bullici de sampans, els barquets 
locals. Pel camí visitarem un taller de dolços 
de coco. Reprenem el creuer fins el canal 
Nhon Trach. Tastarem fruites tropicals, 
dinarem i tornarem a Ho Chi Minh.

11 DE FEBRER: HO CHI MINH - CU CHI - SIEM REAP
Visita als túnels de Cu Chi, una trama de 
galeries excavades durant la guerra de 
Vietnam. DInar i vol a Siem Reap, a Cam-
bodja. Allotjament.
 
12 DE FEBRER: SIEM REAP - ANGKOR
Visita a Angkor Wat, un temple-muntanya 
dedicat al déu hinduista Visnú. Dinarem i de 
vesprada visitarem els temples bessons de 
Chau Say Thommanon i Tevoda, el de Ta Keo, 
Kravann i el Monestir de Banteay Kdei. També 
el fascinant i famós Temple Ta Phrom.

13 DE FEBRER: SIEM REAP - ANGKOR
Visita a l’antiga capital d’Angkor Thom. De 
les 54 torres originals se’n conserven 37 i 
cadascuna mostra quatre rostres enigmà-
tics. Explorarem el Temple de Baphuon i   el 
Temple de Banteay Srei. De tornada veurem 
un centre de producció de seda d’or i el 
Temple de Banteay Samre.

14 DE FEBRER: SIEM REAP - SINGAPUR - BARCELONA
Eixida cap a Kampong Khleang. Dinar i visita 
a les “Chantiers Écoles”. Trasllat a l’aeroport i 
vol a Barcelona via Singapur.
 
15 DE FEBRER: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat a Valencia.
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ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús des de València per a tot  
   el recorregut.
 · Hotel rural.
 · Pensió completa excepte el dinar      
   d’anada i el de tornada.
 · Assegurança de viatge.

“Els altres...” Carnestoltes rurals de Navarra

10 DE FEBRER: VALÈNCIA-NAVARRA
Arribada a l’hotel. De vesprada excursió a 
Caldereros de Bera (Vera de Bidasoa) per a 
assitir a la desfilada carnestolenca. Sopar i 
descans.

11 DE FEBRER: BERA
Desfilada dels “Inude eta artzaiak”. A  Lesaka 

ITINERARI

presenciarem la desfilada de la "Zakuzar", 
"Mairuak" i "Goitarrak".
 
12 DE FEBRER: LANTZ
Anirem a Lantz per veure i participar en un 
dels més coneguts carnestoltes de Navarra. 
En la festa els personatgest com Ziripot, la 
Zaldiko, la Txatxos i la Arotzak formen una 
de les més acolorides, misteriosos i llegen-
daries celebracions.

13 DE FEBRER: ARIZKUN - ALTSASU
A Arizkun veurem el "Hartza", brutal i violent 
personatge carnestolenc. De vesprada ens 
desplaçarem a Altsasu per a assistir a la 
famosa desfilada de la "Momotxorroak", les 
“Sorginak”, la “Maskaritak” i els "Juantram-
posos”. Després de recòrrer els carrers, a la 
plaça del poble, tots ballen la dansa Momo-
txorroen.
    
14 DE FEBRER: NAVARRA - VALÈNCIA 
Retorn a València, on esperem arribar cap a 
les les 21:00 h.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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La Bastida de les Alcusses fou una de les ciutats més impor-
tants del nord de la Contestania ibèrica en el segle IV a.C. La 
magnitud de les seues restes constructives i la riquesa de les 
troballes amb exemples com la mítica figureta ibèrica del Guerrer 
de Moixent, fan d’aquest jaciment un dels més importants del 
País Valencià. Es té coneixement que ja els ibers coneixien les 
propietats viticultores d’aquesta zona, tradició recuperada amb 
força en els últims anys, per aquesta raó aprofitarem per visitar 
una de les bodegues més reconegudes de la zona. 

A les 8:00 h eixida des de l’Institut Lluís Vives, vorera del 
Carrer de Xàtiva de València. Visita la Bastida de les Alcus-
ses i a una bodega. Dinar opcional a Fontanars dels 
Alforins. Temps lliure per visitar el poble.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

La Bastida de les Alcusses

17

ENS ACOMPANYARÀ: Júlia T. i Leandre S. INSCRIPCIÓ: a 
partir del 26 de gener INCLOU: autobús des de València 
i assegurança de viatge. Opció de dinar per 15 €.

DISSABTE 10 DE FEBRER

25 €

Farem una passejada pel centre  de la ciutat acompanyants 
amb lectures d’autors valencians i visitants que gaudiren 
dels seus encants i desencants.  Desde la Plaça de  la Mare 
de Deu farem un tomb per carrers acompanyats de les 
paraules de Gil Albert, Ausiàs March, Vicent Andrés Estelles, 
Lluis Vives, Lope de Vega, Guillem de Castro, Ferran Torrent, 
Vicent Blasco Ibañez, Casanova, Alexandre Dumas, Hans 
Christian Andersen, Prosper Merime, Hemingway, Malraux, 
Elena Fortún i Dorothy Parker.

A les 10:00 h ens trobarem a les Portes dels Serrans (Plaça 
dels Furs) Des d’ací farem un recorregut pel centre de la 
ciutat.

PASSEIG PER VALÈNCIA

La València dels escriptors

DISSABTE 17 DE FEBRER

8 €

ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig INSCRIPCIÓ: a 
partir del 9 de febrer

ITINERARI
ITINERARI

Foto: Visentico/Sento/ CC BY-SA 2.0Foto: Carlos1966 / CC BY-SA 4.0
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Els romans deixaren en territori valencià un patrimoni civil 
important però en general desconegut per al gran públic. 
L’aqüeducte de Penya Tallada entre Xelva i Calles (Els 
Serrans), és sens dubte l’obre d’enginyeria civil romana més 
important del nostre territori. Aquesta recollia les aigües del 
riu Tuéjar travessant muntanyes i barrancs amb ponts i 
galeries. Gaudirem també d’una important vegetació de 
ribera i del ric patrimoni lligat a l’aigua. J.C.

A les 8:00 h eixida des de l’Institut Lluís Vives, vorera del 
Carrer de Xàtiva de València, cap a Calles. Recorrerem 
sendes i camins, salvant rambles i barrancs fins trobar el 
traçat de l’aqüeducte romà i girar cap a Xelva on dinarem.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

L’aqüeducte de Penya Tallada
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ENS ACOMPANYARÀ: Júlia T. i Leandre S. INSCRIPCIÓ: a 
partir del 12 de febrer INCLOU: autobús des de València 
i assegurança de viatge. Opció de dinar per 15 €.

DISSABTE 24 DE FEBRER

25 €

Reprenem la ruta dels monestirs també conegut com el Pas 
del Pobre, el que foren centres de retir espiritual, focus de 
cultura i asil dels necessitats, han passat als nostres dies 
com restes d’un passat no tant llunyà, que han influït en la 
vida, societat, art i pensament dels pobles del seu entorn. 
Sant Jeronim de la Valldigna (Alfauir) i el Convent del Corpus 
Christi (Llutxent) ens portaran a un viatge per la nostra 
hisòria.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del 
Carrer de Xàtiva de València, cap a Llutxent. Visita al seu 
Convent. Opció de dinar a Llutxent. Desplaçament a Alfauir 
i visita Sant Jeronim de Cotalba. Tornada a València.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

La ruta dels Monestirs (2)

DISSABTE 3 DE MARÇ

25 €

ENS ACOMPANYARÀ: Júlia Torró INSCRIPCIÓ: a partir del 
16 de febrer INCLOU: autobús des de València i asse-
gurança de viatge. Opció de dinar per 15 €.

ITINERARI ITINERARI
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Una visita no apta per a cardíacs o pusil·lànimes. Serà dura. 
Qui avisa no és traïdor. Descobrirem obres d’art amb un fort 
component salvatge, d’una violència deslligada. Trobarem 
assassinats, martiris, personatges amb destrals o ganivets 
clavats al cap, budells d'un dels primers màrtirs de la 
cristiandat per terra, cossos turmentats, graelles rostint 
sants... En fi tot un agitat univers tempestuós de sang i 
fetge. Us hi atreviu?

A les 10:00 h ens trobarem a la porta del Museu de Belles Arts 
de Sant Pius Vè, que visitarem detenint-nos en taules i 
llenços que manifesten agitació i testimonien presències de 
sang i fetge. Visitarem, a continuació, altres llocs del centre 
ens mostren altres representacions de fúria i còlera. 

PASSEIG PER VALÈNCIA

Sang i fetge

19

ENS ACOMPANYARÀ: Vicent Moreno INSCRIPCIÓ: a 
partir del 23 de febrer

DISSABTE 3 DE MARÇ

8 €

La Ceramo de Benicalap era l’arc de triomf que saludava els 
qui arribaven amb el trenet a la gran ciutat. Recte com un 
fus el camí de Burjassot mirava el Micalet i la ciutat de 
València que tot ho arrabassava: els pobles d’antigues 
alqueries, la gent, els camps... I la sèquia gran fent de gran 
mirador sobre l’horta poblada de figueres vora els camins. 
Figues blanques de Burjassot i versos d’Estellés per transi-
tar un tauler de verds que tanca el balcó del molí de Gode-
lla, poble residencial i de pintors.  

Concentració a les 9:30 h a l’Estació de Metro de Benicalap.

PASSEIG PRE VALÈNCIA

L’horta de Vicent Andrés-Estellés

DISSABTE 10 DE MARÇ

15 €

ENS ACOMPANYARÀ: Pau Marqués INSCRIPCIÓ: a 
partir del 26 de febrer

ITINERARI ITINERARI

Foto: Joanbanjo / CC BY-SA 3.0



ENS ACOMPANYARÀ: Òscar Hernández
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vol regular València - Frankfurt -  
   València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotel **** a Colònia ben situat.
 · 4 desdejunis + 2 sopars a l’hotel.
 · Assegurança de viatge.

Colònia i el cor cultural del Rin

15 DE MARÇ: VALÈNCIA -  BRAUWELIER - COLÒNIA
Vol a Frankfurt. Parada a  Brauwelier per 
conèixer l'església romànica de Sant Nikolaus. 
Trasllat a Colònia. Allotjament i visita a la ciutat.

ITINERARI

16 DE MARÇ: COLÒNIA
Passeig per Colònia i els seus monuments.

17 DE MARÇ: AQUISGRÀ
Eixida a Aquisgrà per visitar la seua basílica i 
la ciutat, fundada pels romans com "Aquae 
Granni" en honor del Déu celta de la salut, 
on Carlemany va instal·lar la seua residencia.

18 DE MARÇ: BONN - KOBLENZ
Anirem a Bönn, capital de la RFA abans de la 
caiguda del mur i ciutat natal de  Ludwing 
van Beethoven. Visitarem el Beethovenhaus. 
Dinar lliure a Coblenza. Visita a la ciutat, punt 
de partida dels quatre massissos muntan-
yosos, anomenada el "cantó alemany" i 
formada per l'extrem de la península que 
separa el Rin del Mosela, el punt on ambdós 
conflueixen. Tornada a Colònia.

19 DE MARÇ: COLÒNIA - WIESBADEN -
MAGUNCIA - FRANKFURT - VALÈNCIA
Visita a Wiesbaden, ciutat balneari. Dinar 
lliure a Magúncia i passeig. Trasllat a l'aero-
port de Frankfurt i tornada a València.

Concentració a les 5:00 h al hall de l’aeroport de Manises.
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ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús des de València per a tot  
   el recorregut.
 · Hotel **** amb bona úbicació.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Salamanca, un escenari transmutat en llegenda

15 DE MARÇ: VALÈNCIA - SALAMANCA
Eixida cap a Salamanca. Sopar lliure en ruta. 
Arribada i allotjament.

16 DE MARÇ:  SALAMANCA
Visitarem els principals monuments de la ciutat: 

ITINERARI

les Catedrals, la Universitat, la Clerecía, la Casa 
de les Petxines. Vesprada lliure (per visitar algú 
dels museus de la ciutat o fer compres).
17 DE MARÇ: PENYA DE FRANCIA - LAS BATUECAS
Al matí pujarem fins la Penya de França, 
(1.723 metres d'altura). En el seu cim s'aixe-
ca un santuari dominic, que acull la Verge 
Morena, patrona de la província de Sala-
manca. A la vesprada visitarem el poble de 
Candelario, un conjunt de cases blanques 
s'apinyen al llarg dels costeruts carrers, a 
les que criden l'atenció les sèquies urbanes. 
Visita teatralitzada al Museu de la Casa Chaci-
nera. El poble pot presumir de tradició 
xarcutera, que es remota diversos segles.

18 DE MARÇ: LA ALBERCA
Sender d’"El Camí de les Arrels" (8 km de 
longitud i 50 m dedesnivell) en els voltants 
de l'Alberca. A la vesprada visita aquest 
preciós poble, el primer en ser declarat 
Conjunt Històric el 1940. 

19 DE MARÇ: SALAMANCA - VALÈNCIA
Matí lliure a Salamanca. Després de dinar torna-
rem a València, on arribarem sobre les 20:30 h.

Eixida a les 16:30 h des de Nuevo Centro (València).
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ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús des de València per a tot  
   el recorregut.
 · Hotel **** sup.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Còrdova, terra de califes 

16 DE MARÇ: VALÈNCIA - CÒRDOVA
Eixida de València. Arribada a Còrdova i 
dinar a l’hotel. Call jueu i la Sinagoga, posada 
del Potro, plaça de la Corredera i plaça del 
Cristo de los Faroles. Temps lliure.

ITINERARI

17 DE MARÇ: CÒRDOVA
Hui passetjarem els carrers de la Còrdova 
antiga: la Torre de la Calahorra, muralles, el 
Pont Romà, barri dels argenters, Alcàsser del 
Reis Cristians (s.XIV)... Després de dinar 
visitarem la Mesquita, un monument que no 
necessita presentació ja que és un dels més 
importantans i conguts del món. Sopar a 
l’hotel.

18  DE MARÇ: MEDINA AL-ZAHRA
Excursió i visita de les excavacions monu-
mentals de la ciutat-palau Medina Al-zahra, 
erigida pel gran califa Abd-al-Rahman III 
amb tot tipus de luxes. Encara que hui 
només queden restes, podem imaginar tot 
el que va a arribar a ser aquest conjunt 
arquitectònic i cultural. Sopar a l’hotel.

19 DE MARÇ: SIERRA MORENA - VALÈNCIA
Eixida de Còrdova amb parada a Sierra 
Morena, al Parc Natural Sierra de Horna-
chuelos, amb  la seua gran diversitat botàni-
ca i biològica.... Ruta de dificultat baixa des 
de Huerta del Rey, vorejant el “Arroyo de la 
Rabilarga”. En acabar tornarem a València 
per a arribar cap a les 21:00 h. 

Eixida a les 7:00 h des de Nuevo Centro (València).
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ENS ACOMPANYARÀ: Lenadre S. i Júlia T.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús des de València per a tot  
   el recorregut.
 · Hotel cèntric de qualitat.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Viatge a Ronda i la ruta dels pobles blancs

ITINERARI

29 DE MARÇ: VALÈNCIA - RONDA
Eixida cap a Ronda. Dinar lliure en ruta. 
Arribada, allotjament i sopar.

30 DE MARÇ: GRAZALEMA
Ruta pel Parc Natural de la Serra de Grazalema 
i visita al Pinsapar. Dinar lliure. De vesprada 
visita a Grazalema. Tornem a Ronda. Sopar i 
allotjament a l’hotel.

31 DE MARÇ: VIA VERDA  - ZAFRAMAGÓN 
Visita al Centre d'interpretació de la Vía 
Verde de la Sierra en d’Olvera. Ruta al voltant 
del Peñon de Zaframagón fins a la població 
de Coripe. Durant la ruta observarem la 
colònia de voltors desde l’observatori 
ornitològic de Zaframagón. Dinar lliure. De 
vesprada visita al teatre romà Acinipo. Sopar 
i allotjament a l’hotel de Ronda.

1 D’ABRIL: BENAOJÁN 
Visita a Benaoján i Cova Pileta. Tornada a 
Ronda i vesprada lliure. Sopar a l’hotel. 

2 D’ABRIL: RONDA - VALÈNCIA 
Retorn a València. Dinar en ruta.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús des de València per a tot  
   el recorregut.
 · Hotel de qualitat a Villarcayo.
 · Mitja pensió amb dinars en restaurants.
 · Assegurança de viatge.

Les Merindades, l’herència del passat

29 DE MARÇ: VALÈNCIA - VILLARCAYO
Eixida. Sopar lliure en ruta. Arribada i allotjament.

30 DE MARÇ: FRIAS - PEDROSA DE TOBALINA
Visita a Frias, la ciutat més xicoteta d'Espan-
ya. Tot seguit a Toberas, per visitar l'ermita 
de Santa Maria de Hoz, l'altar dels caminantes, 
el calvari del Santo Cristo de los Remedios i el 

ITINERARI

pont romà sobre el riu Molinar. Dinar en Pedrosa 
de Tobalina, on gaudirem de la cascada del 
riu Jerea. A la vesprada anirem a Herrán, on 
es troba el Desfilador del riu Purón.

31 DE MARÇ: MONTE SANTIAGO - SALLENT DE 
NERVIÓN - S. PANTALEON DE LOSA - MEDINA POMAR
A  Monte  Santiago, veurem el Sallent del 
Nervion, el més gran de la Península. En San 
Pantaleón de Losa veurem la seua ermita. 
Dinar i visita a Medina de Pomar.

1 D’ABRIL: QUINTANA DEL REBOLLAR - ESPINOSA 
DE MONTEROS
Ruta per Ojo Guareña en Quintana del Rebo-
llar. Dinar i visita a Espinosa de Monteros.

2  D’ABRIL: VILLARCAYO - PUENTEDEY - VALÈNCIA
De bon matí  visitarem  Puentedey, un lloc 
únic, ja que el riu de  Nela  ha  construït un 
impressionant pont natural. Ens desviarem a 
la cascada de La Mena. Dinar de tornada a 
València.

Eixida a les 16:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Pau Marqués
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús des de València per a tot  
   el recorregut.
 · Hotel **** cèntric a Àvila amb encant.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Terres d’Àvila en Setmana Santa

ITINERARI
30 DE MARÇ: VALÈNCIA - ÀVILA - VALLADOLID
Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís 
Vives, vorera del Carrer Xàtiva de València, 
cap a Àvila. En arribar primer contacte amb 
la ciutat de Santa Teresa. De vesprada 
visitarem Valladolid i gaudirem de la proces-
só general. 

31 DE MARÇ: ÀVILA - SEGÒVIA
Dedicarem el matí al Palau i jardins de La 
Granja. Després descobrirem els secrets i la 
cuina  de Segòvia, la ciutat de l'aqüeducte.  
De tornada a Àvila, sopar a l'hotel.

1 D’ABRIL: DIA DE CASTELLS
Un dia de castell recorrent La Mota, Arévalo i 
Coca.

2 D’ABRIL: ÀVILA - VALÈNCIA
Matí per a visitar la ciutat d’Àvila. Dinar i 
eixida de retorn a València.  

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Rosa Vila.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols des de València via Moscou.
 · Vol intern.
 · Tren d’alta velocitat
 · Hotels ****.
 · Pensió completa.
 · Guia local durant tot el viatge.
 · Entrades de l’itinerari.
 · Assegurança de viatge.

Uzbekistan, la ruta de la seda

26

29 DE MARÇ: VALÈNCIA - TAIXKENT
Vol a Taixkent via Moscou.

30 DE MARÇ: TAIXKENT
Desdejuni. Visita a la part antiga de la ciutat, 
Khasti Imom, fins i tot Madrasa Barak Kan, 
Madrasa Kafal Shohi i Biblioteca. Continuarem 
amb les madrasas Kukaldosh i Abdulkasim. 
També ens acostarem fins al mercat oriental 
de Chorsu, Museu d'Arts Aplicades, Plaça 
d'Independència i eternitat, fonts de la ciutat i 
monuments moderns, Plaça de l'Ópera i la 
Plaça Amir Temur. Sopar en un restaurant 
local.

31 DE MARÇ: TAIXKENT - URGENCH - KHIVA 
Trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Urgench. Arribada a Urgench, trasllat a Khiva 
i allotjament. Visita al complex arquitectònic 
Ichan-Kala i al complex arquitectònic Tash 
Hovli. Sopar en restaurant local.

1 D’ABRIL: KHIVA - BUKHARA 
Eixida Cap a Bukhara travessant el desert. 
Arribada i allotjament a l'hotel. Sopar en 
restaurant de l'hotel.

2 D’ABRIL: BUKHARA 
Visita per Bukhara: Mausoleu dels Samani, 
manantial sant Chashmai Ayub, Mesquita 
Bitlla Hauz, Ciutadella Ark, Minaret Kalyan i 
Mesquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, 
Cúpula Toki Zargaron, els Madrasas Ulugh-
bek i Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak 
Furushon, Mesquita Magoki Attory, Cúpula 
Toki Sarafon. Sopar en restaurant local.

3 D’ABRIL: BUKHARA - SAMARCANDA 
Visita al complex arquitectònic Lyabi Hauz, 
conjunt de dos madrasas i una Khanaka, 
Chor Minor. Sortida amb destinació Samar-
canda. Arribada, allotjament i sopar a l'hotel.

4 D’ABRIL: SAMARCANDA 
Visita per Samarcanda: la Plaça Registán, 
Madraza Ulughbek, Madraza Shir-Dor, 
Madraza Tilla-Kori, Mausoleu Guri Emir, 
Mesquita Bibi-Khonum i Basar Siab. Sopar 
en restaurant local.

5 D’ABRIL: SAMARCANDA - TAIXKENT
Visita per Samarcanda: Complex arquitectò-
nic Shakhi-Zinda, Museu de la ciutat antiga 

Afrosiyab i Observatoriio Ulughbek. Trasllat 
a l'estació de trens per agafar el tren d'alta 
velocitat Afrosiab. Sopar en restaurant.

6 D’ABRIL: TAIXKENT - KOKAND - FERGHANA 
Trasllat a l'estació per agafar el tren cap a 
Kokand. En Kokand farem les visites al Palau 
de Khudayar Khan, "Tomba dels reis"- Mau-
soleu de Dahma-i-Shakhon, Mausoleu de 
Modari Khan, Madrasa de Narboutabek i  
Mesquita Djoumi. Trasllat cap a Rishtan,  una 
altra localitat de la zona famosa per la seva 
ceràmica. Continuació a Ferghana.

7 D’ABRIL: FERGHANA - RISHTAN -
MARGILAN - TAIXKENT 
Visita al parc "Al-Farghony". Després sortim 
amb destinació Margilan on realitzem la 
visita a la famosa Fàbrica de la Seda, on es 
pot observar el procés total de transforma-
ció de la seda. També allí realitzarem la visita 
a Madrasa de Said Ahmad Hadia; Mesquita 
Chakar. Esmorzar en restaurant local. 
Retorn a Marguilan per agafar el tren cap a 
Taixkent. Arribada a Taixkent i trasllat a 
l'hotel.

8 D’ABRIL: TAIXKENT - VALÈNCIA
Trasllat a l'aeroport per a tornar a València 
via Moscou.
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Concentració a les 11:00 h al hall de l’aeroport de Manises.

1695 €
+ 295 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 250 €
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29 DE MARÇ: VALÈNCIA - TAIXKENT
Vol a Taixkent via Moscou.

30 DE MARÇ: TAIXKENT
Desdejuni. Visita a la part antiga de la ciutat, 
Khasti Imom, fins i tot Madrasa Barak Kan, 
Madrasa Kafal Shohi i Biblioteca. Continuarem 
amb les madrasas Kukaldosh i Abdulkasim. 
També ens acostarem fins al mercat oriental 
de Chorsu, Museu d'Arts Aplicades, Plaça 
d'Independència i eternitat, fonts de la ciutat i 
monuments moderns, Plaça de l'Ópera i la 
Plaça Amir Temur. Sopar en un restaurant 
local.

31 DE MARÇ: TAIXKENT - URGENCH - KHIVA 
Trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Urgench. Arribada a Urgench, trasllat a Khiva 
i allotjament. Visita al complex arquitectònic 
Ichan-Kala i al complex arquitectònic Tash 
Hovli. Sopar en restaurant local.

1 D’ABRIL: KHIVA - BUKHARA 
Eixida Cap a Bukhara travessant el desert. 
Arribada i allotjament a l'hotel. Sopar en 
restaurant de l'hotel.

2 D’ABRIL: BUKHARA 
Visita per Bukhara: Mausoleu dels Samani, 
manantial sant Chashmai Ayub, Mesquita 
Bitlla Hauz, Ciutadella Ark, Minaret Kalyan i 
Mesquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, 
Cúpula Toki Zargaron, els Madrasas Ulugh-
bek i Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak 
Furushon, Mesquita Magoki Attory, Cúpula 
Toki Sarafon. Sopar en restaurant local.

3 D’ABRIL: BUKHARA - SAMARCANDA 
Visita al complex arquitectònic Lyabi Hauz, 
conjunt de dos madrasas i una Khanaka, 
Chor Minor. Sortida amb destinació Samar-
canda. Arribada, allotjament i sopar a l'hotel.

4 D’ABRIL: SAMARCANDA 
Visita per Samarcanda: la Plaça Registán, 
Madraza Ulughbek, Madraza Shir-Dor, 
Madraza Tilla-Kori, Mausoleu Guri Emir, 
Mesquita Bibi-Khonum i Basar Siab. Sopar 
en restaurant local.

5 D’ABRIL: SAMARCANDA - TAIXKENT
Visita per Samarcanda: Complex arquitectò-
nic Shakhi-Zinda, Museu de la ciutat antiga 

Afrosiyab i Observatoriio Ulughbek. Trasllat 
a l'estació de trens per agafar el tren d'alta 
velocitat Afrosiab. Sopar en restaurant.

6 D’ABRIL: TAIXKENT - KOKAND - FERGHANA 
Trasllat a l'estació per agafar el tren cap a 
Kokand. En Kokand farem les visites al Palau 
de Khudayar Khan, "Tomba dels reis"- Mau-
soleu de Dahma-i-Shakhon, Mausoleu de 
Modari Khan, Madrasa de Narboutabek i  
Mesquita Djoumi. Trasllat cap a Rishtan,  una 
altra localitat de la zona famosa per la seva 
ceràmica. Continuació a Ferghana.

7 D’ABRIL: FERGHANA - RISHTAN -
MARGILAN - TAIXKENT 
Visita al parc "Al-Farghony". Després sortim 
amb destinació Margilan on realitzem la 
visita a la famosa Fàbrica de la Seda, on es 
pot observar el procés total de transforma-
ció de la seda. També allí realitzarem la visita 
a Madrasa de Said Ahmad Hadia; Mesquita 
Chakar. Esmorzar en restaurant local. 
Retorn a Marguilan per agafar el tren cap a 
Taixkent. Arribada a Taixkent i trasllat a 
l'hotel.

8 D’ABRIL: TAIXKENT - VALÈNCIA
Trasllat a l'aeroport per a tornar a València 
via Moscou.
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ENS ACOMPANYARÀ: Rosa Sánchez.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols València - Washignton i Nova  
   York - València (via Frankfurt).
 · Trasllats Aeroport - Hotel - Aeroport.
 · Hotels amb bona ubicació.
 · Excursió panoràmica nocturna a  
   Washington.
 · Excursió de 8 hores a Washington.
 · Excursió de mig dia “Contrastos” a  
   Nova York.
 · Assegurança de viatge.

Cap als EEUU: Washington i Nova York

28
Concentració a les 4:30 h al hall de l’aeroport de Manises.

30 DE MARÇ: VALÈNCIA - FRANKFURT - 
WASHINGTON
Vol a Washington via Frankfurt. Arribada i 
allotjament. A l'hora indicada eixida per fer 
una panoràmica nocturna de la ciutat. 

31 DE MARÇ: WASHINGTON
Hui farem una eixida completa a Washington: 
Cementeri d'Arlington, on es troben les tombes 
dels germans Kennedy; els monuments a la 
memòria dels presidents Lincoln i Jefferson, 
l'exterior de la Casa Blanca, l'Avinguda 
Pennsylvania i el Capitoli. Vesprada lliure.

1 D’ABRIL: WASHINGTON - FILADELFIA - NOVA YORK
Trasllat a Filadelfia. Visita a la ciutat. Conti-
nuació cap a Nova York. Trasllat a l’hotel i 
allotjament (6 nits).

2 D’ABRIL: LOWER MANHATTAN I LA LLIBERTAT
L’extrem sud de Manhattan conté el més vell i 
el més nou. Sobre Nova Amsterdam han 

crescut els grans monstres de  Wall Street, 
però encara hi perviu Trinity Church i altres 
relíquies. De les cendres de les torres besso-
nes, el nou Word Trade Center. Més tard anirem 
fins a l’Estàtua de la Llibertat i  l’Illa d’Ellis.

3 D’ABRIL: BROOKYN
Passejar pel vell Brooklyn Heights ens portarà 
a les cases de Whitman o  Capote. Magnífi-
ques vistes de Manhattan i del pont, que 
creuarem per visitar South Street Port. Per la 
vesprada al conegut barri del Soho.

4 D’ABRIL: THE CLOISTERS I CENTRAL PARK
A l’extrem nord-oest de Harlem trobem uns 
claustres medievals i pintures de Sorolla. 
Creuem Harlem passant per la Columbia 
University de Lorca i descansarem a Central 
Park. Berenarem al Metropolitan.
 
5 D’ABRIL: DIA DE MUSEUS
Dia dedicat a fer compres pel centre de la 
ciutat i visitar el museus més importants.

6 D’ABRIL: LITTLE ITALY I CHINATOWN
Pel mati farem una excursió (inlcosa) amb 
bus privat i guia local per a conéixer els 
barris del Bronx, el barri Jueu, Queens, 
Broooklin, etc. De vesprada, visita dels 
barris amb molta personalitat al Lower East 
Side I la meravella del High Line.

7 D’ABRIL: NOVA YORK - FRANKFURT - VALÈNCIA
Matí lliure per a les últimes visites i compres. 
Trasllat a l'aeroport i vol a València, via 
Frankfurt. Menjars i nit a bord.

8 D’ABRIL:  VALÈNCIAPA
SQ
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30 DE MARÇ: VALÈNCIA - FRANKFURT - 
WASHINGTON
Vol a Washington via Frankfurt. Arribada i 
allotjament. A l'hora indicada eixida per fer 
una panoràmica nocturna de la ciutat. 

31 DE MARÇ: WASHINGTON
Hui farem una eixida completa a Washington: 
Cementeri d'Arlington, on es troben les tombes 
dels germans Kennedy; els monuments a la 
memòria dels presidents Lincoln i Jefferson, 
l'exterior de la Casa Blanca, l'Avinguda 
Pennsylvania i el Capitoli. Vesprada lliure.

1 D’ABRIL: WASHINGTON - FILADELFIA - NOVA YORK
Trasllat a Filadelfia. Visita a la ciutat. Conti-
nuació cap a Nova York. Trasllat a l’hotel i 
allotjament (6 nits).

2 D’ABRIL: LOWER MANHATTAN I LA LLIBERTAT
L’extrem sud de Manhattan conté el més vell i 
el més nou. Sobre Nova Amsterdam han 

crescut els grans monstres de  Wall Street, 
però encara hi perviu Trinity Church i altres 
relíquies. De les cendres de les torres besso-
nes, el nou Word Trade Center. Més tard anirem 
fins a l’Estàtua de la Llibertat i  l’Illa d’Ellis.

3 D’ABRIL: BROOKYN
Passejar pel vell Brooklyn Heights ens portarà 
a les cases de Whitman o  Capote. Magnífi-
ques vistes de Manhattan i del pont, que 
creuarem per visitar South Street Port. Per la 
vesprada al conegut barri del Soho.

4 D’ABRIL: THE CLOISTERS I CENTRAL PARK
A l’extrem nord-oest de Harlem trobem uns 
claustres medievals i pintures de Sorolla. 
Creuem Harlem passant per la Columbia 
University de Lorca i descansarem a Central 
Park. Berenarem al Metropolitan.
 
5 D’ABRIL: DIA DE MUSEUS
Dia dedicat a fer compres pel centre de la 
ciutat i visitar el museus més importants.

6 D’ABRIL: LITTLE ITALY I CHINATOWN
Pel mati farem una excursió (inlcosa) amb 
bus privat i guia local per a conéixer els 
barris del Bronx, el barri Jueu, Queens, 
Broooklin, etc. De vesprada, visita dels 
barris amb molta personalitat al Lower East 
Side I la meravella del High Line.

7 D’ABRIL: NOVA YORK - FRANKFURT - VALÈNCIA
Matí lliure per a les últimes visites i compres. 
Trasllat a l'aeroport i vol a València, via 
Frankfurt. Menjars i nit a bord.

8 D’ABRIL:  VALÈNCIA
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ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols Barcelona - Split i Dubrovnik -   
   Barcelona. 
 · Trasllats en autobús  València -      
   Barcelona - València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels ****.
 · Mitja pensión almb dinars inclosos.
 · Entrades.
 · Assegurança de viatge.

Croàcia i Montenegro

30
Eixida a les 5:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

31 DE MARÇ: VALÈNCIA - SPLIT - ZADAR
Trasllat a Barcelona i vol a Split. Trasllat a 
Zadar on ens allotjarem. Visita a Sibenik, un 
dels racons més bonics de la costa Dàlmata.

1 D’ABRIL: ZADAR - NIN
Excursió a la ciutat de Nin, coneguda pels 
monuments romans. Dinar en ruta. Visita al 
Museu Arqueològic. Tornarem a Zadar per a 
conèixer la ciutat. El seu casc històric és una 
península que s'endinsa en un mar de cristall.  

2 D’ABRIL: ZADAR - PLITVCE
Visitarem Plitvice, coneguda pels seus llacs. 
Dinarem en ruta i tornarem a Zadar, on 
podrem passetjar pel Fòrum Romà i la Plaça 
del Poble. També per l'Òrgan de Mar i la 
Salutació al Sol, dos curiositats locals. 

3 D’ABRIL: ZADAR - KRKA - SPLIT
Després de desdejunar a Zadar carregarem 
les maletes a l'autobús i eixirem en direcció 

al Split. Dinarem en ruta i visitarem les cata-
rates de Krka.  Allotjament a Split, on passa-
rem dues nits. 

4 D’ABRIL: SPLIT - TROGIR
Eixida cap a Trogir, Patrimoni de l’Humani-
tat.  Es tracta d'una illa comunicada per dos 
ponts. Romans, eslaus i venecians deixaren 
la seua empremta en una ciutat tan menuda 
com encantadora. Dinar en ruta. Tornarem 
a Split per conèixer la ciutat, capital de la 
costa dàlmata i Patrimoni de l’Humanitat. 
Split es va desenvolupar a partir del magní-
fic palau de l'emperador Dioclecià. 

5 D’ABRI: SPLIT - MOSTAR - DUBROVNIK
Eixirem en direcció a Dubrovnik. Pel camí 
visitarem Mostar, ciutat ubicada a 
Bòsnia-Herzegovina, famosa pel seu Pont 
Vell sobre el riu Neretva, destruït com molts 
altres monuments durant la Guerra dels 
Balcans i després reconstruïts en un temps 
rècord. Dinarem en ruta i ens hospedarem a 
Dubrovnik.

6 D’ABRIL: DUBROVNIK
Visita a Dubvrovnik, l'antiga Ragusa, decla-
rada Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. És una ciutat fortificada, situada 
a voramar. La influència veneciana es troba 

en el seus monuments i en el seu esplendor, 
que va seguir en tot el de les repúbliques 
marineres italianes. Dinarem durant la 
passetjada. Els pactes amb els turcs la 
preservaren del desastre i li donaren cente-
nars d'anys de prosperitat comercial.  
Visitarem la catedral de Velika Gospa, el 
Palau del Rector i el Monestir dels franciscans, 
que són alguns dels atractius d'una de les 
ciutats més boniques del Mediterrani. 

7 D’ABRIL: DUBROVNIK - BADIA DE KOTOR 
(MONTENEGRO)
Després de desdejunar ens desplaçarem a 
la Badia de Kotor, situada a Montenegro i 
declarada Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. Dinarem en ruta. La influència 
veneciana s'aprecia en les muralles i el 
traçat de la trama urbana, com per exemple 
la Plaça d'Armes.  Visitarem amb vaixell l'illa 
de Nostra Senyora de les Roques, des de 
Perast. Tornada a Dubrovnik. 

8 D’ABRIL: DUBROVNIK - BARCELONA
Després de desdejunar carregarem les 
maletes per a embarcar en el vol de 
Dubrovnik a Barcelona. Arribada a Barcelo-
na i trasllat a València.
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1390 €
+ 90 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 350 €
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31 DE MARÇ: VALÈNCIA - SPLIT - ZADAR
Trasllat a Barcelona i vol a Split. Trasllat a 
Zadar on ens allotjarem. Visita a Sibenik, un 
dels racons més bonics de la costa Dàlmata.

1 D’ABRIL: ZADAR - NIN
Excursió a la ciutat de Nin, coneguda pels 
monuments romans. Dinar en ruta. Visita al 
Museu Arqueològic. Tornarem a Zadar per a 
conèixer la ciutat. El seu casc històric és una 
península que s'endinsa en un mar de cristall.  

2 D’ABRIL: ZADAR - PLITVCE
Visitarem Plitvice, coneguda pels seus llacs. 
Dinarem en ruta i tornarem a Zadar, on 
podrem passetjar pel Fòrum Romà i la Plaça 
del Poble. També per l'Òrgan de Mar i la 
Salutació al Sol, dos curiositats locals. 

3 D’ABRIL: ZADAR - KRKA - SPLIT
Després de desdejunar a Zadar carregarem 
les maletes a l'autobús i eixirem en direcció 

al Split. Dinarem en ruta i visitarem les cata-
rates de Krka.  Allotjament a Split, on passa-
rem dues nits. 

4 D’ABRIL: SPLIT - TROGIR
Eixida cap a Trogir, Patrimoni de l’Humani-
tat.  Es tracta d'una illa comunicada per dos 
ponts. Romans, eslaus i venecians deixaren 
la seua empremta en una ciutat tan menuda 
com encantadora. Dinar en ruta. Tornarem 
a Split per conèixer la ciutat, capital de la 
costa dàlmata i Patrimoni de l’Humanitat. 
Split es va desenvolupar a partir del magní-
fic palau de l'emperador Dioclecià. 

5 D’ABRI: SPLIT - MOSTAR - DUBROVNIK
Eixirem en direcció a Dubrovnik. Pel camí 
visitarem Mostar, ciutat ubicada a 
Bòsnia-Herzegovina, famosa pel seu Pont 
Vell sobre el riu Neretva, destruït com molts 
altres monuments durant la Guerra dels 
Balcans i després reconstruïts en un temps 
rècord. Dinarem en ruta i ens hospedarem a 
Dubrovnik.

6 D’ABRIL: DUBROVNIK
Visita a Dubvrovnik, l'antiga Ragusa, decla-
rada Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. És una ciutat fortificada, situada 
a voramar. La influència veneciana es troba 

en el seus monuments i en el seu esplendor, 
que va seguir en tot el de les repúbliques 
marineres italianes. Dinarem durant la 
passetjada. Els pactes amb els turcs la 
preservaren del desastre i li donaren cente-
nars d'anys de prosperitat comercial.  
Visitarem la catedral de Velika Gospa, el 
Palau del Rector i el Monestir dels franciscans, 
que són alguns dels atractius d'una de les 
ciutats més boniques del Mediterrani. 

7 D’ABRIL: DUBROVNIK - BADIA DE KOTOR 
(MONTENEGRO)
Després de desdejunar ens desplaçarem a 
la Badia de Kotor, situada a Montenegro i 
declarada Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. Dinarem en ruta. La influència 
veneciana s'aprecia en les muralles i el 
traçat de la trama urbana, com per exemple 
la Plaça d'Armes.  Visitarem amb vaixell l'illa 
de Nostra Senyora de les Roques, des de 
Perast. Tornada a Dubrovnik. 

8 D’ABRIL: DUBROVNIK - BARCELONA
Després de desdejunar carregarem les 
maletes per a embarcar en el vol de 
Dubrovnik a Barcelona. Arribada a Barcelo-
na i trasllat a València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols Barcelona - Bolonya - Barcelona. 
 · Trasllats en autobús  València -      
   Barcelona - València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels ***/****.
 · Mitja pensión.
 · Assegurança de viatge.

Bolonya i Ravenna, l’esplendor d’Itàlia en estat pur

32
Eixida a les 7:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

2 D’ABRIL: VALÈNCIA - BARCELONA - BOLONYA
Trasllat a Barcelona per prendre el vol direc-
te a Bologna. Trasllat a l'hotel, allotjament i 
passeig pel centre de la ciutat.

3 D’ABRIL: BOLONYA
Al matí visitarem l'immensa Basílica gòtica 
de Sant Petroni. Pujarem a la Torre dels 
Asinelli, l'Archiginnasio  on es troba la seu 
de la Universitat i el fascinant teatre anatò-
mic, tot seguit visitarem Santa Maria  Della 
Vita i la Seu de San Pietro amb el grandiós 
Pianto de Terracotta. Completarem amb la 
visita a Sant  Estefano, un  impressionant 
conjunt de set esglésies romàniques i 
preromàniques. Després de dinar veurem 
l'Oratori de Santa  Cecilia  i Sant  Giaccomo 
Maggiore, per acabar la jornada amb la 
visita a l'església dels dominics on es troba 
soterrat Sant  Domènec, on  és  podrem 
delectar amb obres d'artistes com  Guido 
Reni o Michelangelo.

4 D’ABRIL: BOLONYA - MANTOVA
Eixida a Mantova on visitarem la Catedral, 
amb un magnific Campanile romànic amb 
elements  gòtics  obra de  Gulio  Romano. 
Tot seguit visitarem unes de les obres 
mestres d'Alberti, les esglésies renaixen-
tistes de Sant Andreu i Sant Sebastià. Per 
continuar amb la visita al Palazzo Ducale, 
Castello di San Giorgio on es troba la gran 
obra de  Mantegna  la "Camera  degli 
sposi". Després  de dinar visitarem  Sant 
Llorenç un edifici pre-romànic  inspirat en 
el Sant Sepulcre de Jerusalem. Tornada a 
Bolonya.

5 D’ABRIL: MÒDENA
Visita de Mòdena: Torre Ghirlandina, la 
Piazza Grande, el Duomo… tot un conjunt 
romànic Patrimoni de la Humanitat. A la 
vesprada tornarem a Bolonya.

6 D’ABRIL: BOLOGNA - FERRARA - RAVENNA 
Eixida a Ferrara on ens trobarem tot un 
seguit d'imponents palaus, el Palazzo dei 
diamanti  o el  Palazzo  Schiafanola  amb 
sales cobertes de frescos. Visitarem el 
Castello  Estense, imponent  fortalessa 
medieval on vivien els ducs de Ferrara, en 
les seues estances admirarem les magní-
fiques  pintures. Després  de dinar ens 

dirigirem al  Monastero  del corpus  Domine, 
el lloc on està soterrada Lucrecia Borja i 
altres membres de la  família  Este. 
Desprès  visitarem El  Ghetto  de Ferrara i 
passejarem pels seus carrers. Allotjament 
a Ravenna.

7 D’ABRIL: RAVENNA
Visita a la històrica ciutat de Ravenna: Gala 
Placidia, Sant  Vitale,  Baptisterio  Neoniano, 
Sant  Apolinar  Nuovo,  Capella  de Sant 
Andreu. Un conjunt excepcional d’edificis 
bizantins amb  impressionants  decora-
cions amb mosaics. El Baptisteri Arrians i 
Sant Francesc, on es troba la Tomba de 
Dante. Després de dinar ens desplaça-
rem al Mausoleu de Teodoric i Sant Apollinar 
in clase.

8 D’ABRIL: RAVENNA - BOLONYA - BARCELO-
NA - VALÈNCIA
Trasllat a Bolonya, on agafarem el vol 
directe a Barcelona. Una vegada en 
Barcelona ens traslladarem en autobús 
fins a València.
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2 D’ABRIL: VALÈNCIA - BARCELONA - BOLONYA
Trasllat a Barcelona per prendre el vol direc-
te a Bologna. Trasllat a l'hotel, allotjament i 
passeig pel centre de la ciutat.

3 D’ABRIL: BOLONYA
Al matí visitarem l'immensa Basílica gòtica 
de Sant Petroni. Pujarem a la Torre dels 
Asinelli, l'Archiginnasio  on es troba la seu 
de la Universitat i el fascinant teatre anatò-
mic, tot seguit visitarem Santa Maria  Della 
Vita i la Seu de San Pietro amb el grandiós 
Pianto de Terracotta. Completarem amb la 
visita a Sant  Estefano, un  impressionant 
conjunt de set esglésies romàniques i 
preromàniques. Després de dinar veurem 
l'Oratori de Santa  Cecilia  i Sant  Giaccomo 
Maggiore, per acabar la jornada amb la 
visita a l'església dels dominics on es troba 
soterrat Sant  Domènec, on  és  podrem 
delectar amb obres d'artistes com  Guido 
Reni o Michelangelo.

4 D’ABRIL: BOLONYA - MANTOVA
Eixida a Mantova on visitarem la Catedral, 
amb un magnific Campanile romànic amb 
elements  gòtics  obra de  Gulio  Romano. 
Tot seguit visitarem unes de les obres 
mestres d'Alberti, les esglésies renaixen-
tistes de Sant Andreu i Sant Sebastià. Per 
continuar amb la visita al Palazzo Ducale, 
Castello di San Giorgio on es troba la gran 
obra de  Mantegna  la "Camera  degli 
sposi". Després  de dinar visitarem  Sant 
Llorenç un edifici pre-romànic  inspirat en 
el Sant Sepulcre de Jerusalem. Tornada a 
Bolonya.

5 D’ABRIL: MÒDENA
Visita de Mòdena: Torre Ghirlandina, la 
Piazza Grande, el Duomo… tot un conjunt 
romànic Patrimoni de la Humanitat. A la 
vesprada tornarem a Bolonya.

6 D’ABRIL: BOLOGNA - FERRARA - RAVENNA 
Eixida a Ferrara on ens trobarem tot un 
seguit d'imponents palaus, el Palazzo dei 
diamanti  o el  Palazzo  Schiafanola  amb 
sales cobertes de frescos. Visitarem el 
Castello  Estense, imponent  fortalessa 
medieval on vivien els ducs de Ferrara, en 
les seues estances admirarem les magní-
fiques  pintures. Després  de dinar ens 

dirigirem al  Monastero  del corpus  Domine, 
el lloc on està soterrada Lucrecia Borja i 
altres membres de la  família  Este. 
Desprès  visitarem El  Ghetto  de Ferrara i 
passejarem pels seus carrers. Allotjament 
a Ravenna.

7 D’ABRIL: RAVENNA
Visita a la històrica ciutat de Ravenna: Gala 
Placidia, Sant  Vitale,  Baptisterio  Neoniano, 
Sant  Apolinar  Nuovo,  Capella  de Sant 
Andreu. Un conjunt excepcional d’edificis 
bizantins amb  impressionants  decora-
cions amb mosaics. El Baptisteri Arrians i 
Sant Francesc, on es troba la Tomba de 
Dante. Després de dinar ens desplaça-
rem al Mausoleu de Teodoric i Sant Apollinar 
in clase.

8 D’ABRIL: RAVENNA - BOLONYA - BARCELO-
NA - VALÈNCIA
Trasllat a Bolonya, on agafarem el vol 
directe a Barcelona. Una vegada en 
Barcelona ens traslladarem en autobús 
fins a València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Leandre S. i Júlia T.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús des de València per a tot  
   el recorregut.
 · Hotel de qualitat.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Passejant Cazorla, entre muntanyes i oliveres

ITINERARI7

7 D’ABRIL:  VALÈNCIA - CAZORLA D’ABRIL: 
VALÈNCIA - CAZORLA
Eixida de València en direcció a la Serra de 
Cazorla, on realitzarem una passejada per la 
via verda de la  Cerrada  d'Utreto. Tot seguit 
ens desplaçarem a Arroyo  Frío, sopar i 
allotjament.

8 D'ABRIL: CAZORLA
Excursió amb 4x4 per les zones d'accés 
restringit no autoritzat al públic del Parc 
Natural. Passarem pel naixement del riu 
Guadalquivir i visitarem un bosc amb teixos 
bimil·lenaris  i la zona  coneguda  com "las 
Buitreras". Dinar. A la vesprada visita de 
Cazorla, un dels pobles més bonics i interes-
sants dins el parc natural.

9 D'ABRIL: CAZORLA - VALÈNCIA
Al matí farem una excursió pel riu  Borosa, 
una via verda molt senzilla per la "Cerrada 
de Elias". Tornada a València.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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295 €
Supl. hab. indiv. 75 €

34

2 2

SE
RR

A 
DE

 C
AZ

OR
LA



4 35

Un itineràri que ens permtetrà recorrer a través d’una xarxa de 
reg tradicional part d’una de les hortes històriques valèncianes 
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 séquies permeten la captació i distribució de l’aigua 
que a dia d’avuí encara reguen l’horta. A través del patrimoni 
hidràulic coneixerem l’àntic aprofitament de l’aigua i una de les 
representacións culturals valencianes més arrelades.  L.S.

Eixida a les 8:00 h des de València en direcció a Potries. 
Seguirem el camí de l'aigua entre séquies, assuts, molins, 
llavadors i altres artilugis dels sistemes de regadiu tradicio-
nal fins al seu destí, l'horta.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

La ruta de l'aigua de Potries

DISSABTE 21 D’ABRIL

25 €

ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja i Júlia Torró 
INSCRIPCIÓ: a partir del 10 d’abril INCLOU: autobús des de 
València i assegurança de viatge. Opció de dinar per 15 €.

ITINERARI

L’itinerari seguix generalment el curs del riu Xaló, element 
vertebrador de la Vall de Pop i que, condiciona el patrimoni 
etnològic de la Vall, considerat Lloc d’Interés Comunitari 
(LIC). En aquesta ocasió caminarem des de Benissa fins 
Alcalalí per aquells camins que ens mostren diversos 
elements patrimonials de l’arquitectura en sec. 

 

A les 8:00 h eixida des de l’Institut Lluis Vives, vorera del 
Carrer Xàtiva de Valencia, cap a Benissa. A les 10:00 h 
emprendrem la ruta. A les 14:00 h arribada a Parcent. Dinar. 
Tornada a València.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Vall de Pop: camins de pedra i aigüa

DISSABTE 19 DE MAIG

25 €

ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja i Júlia Torró 
INSCRIPCIÓ: 11 de maig INCLOU: autobús des de 
València i assegurança de viatge. Opció de dinar per 15 €.

ITINERARI



ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús des de València per a tot  
   el recorregut.
 · Hotel**** amb bona ubicació a Palència.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Palència, el sexe en el romànic al nord de Castella

27 D’ABRIL: VALÈNCIA - PALÈNCIA
Eixida cap a Palència. Sopar en ruta. Arriba-
da i allotjament.

28 D’ABRIL: PALÈNCIA
Visita a la ciutat amb la major superfície 
enjardinada de Castella i grans monuments 
com la Casa del Cordón, l’Ajuntament, el 

ITINERARI

Mercat d’Abastos, Santa Clara, el convent de 
Sant Pablo, l’església de San Miguel o la 
Catedral. Temps lliure

29 D’ABRIL: PALÈNCIA - MOARVES - AGUILAR 
DE CAMPOO - MATALBANIEGA - CERVATOS
Excursió a algunes esglésies destacades 
del romànic palentí com Moarves de Ojeda i 
la seua església de Sant Joan, per a arribar a 
Aguilar de Campoo amb la Col.legiata de 
Sant Miquel i el monestir de Santa Maria la 
Real. Després Cervatos.

30 D’ABRIL: PALÈNCIA - FRÓMISTA - VILLALCAZAR 
DE SIRGA - CARRIÓN -  PAREDES DE NAVA
Passarem per Fròmista amb la seua magni-
fica església romànica de San Martín, un dels 
principals monuments del Camí de Santia-
go. Villalcazar, Carrión de los Condes y 
Paredes de Nava.

1 DE MAIG: PALÈNCIA - VALÈNCIA
Matí lliure en Palència. Eixida a les 14:00 h cap 
a València. Arribada aproximada les 21:00 h.

Eixida a les 16:30 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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350 €
Supl. hab. indiv. 120€
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ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús des de València per a tot  
   el recorregut.
 · Hotel rural a Sallent de Gallego.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Viatge a la Vall de Tena

28 D’ABRIL: VALÈNCIA - TRAMACASTILLA
Eixida en direcció a Tramacastilla de Tena, 
des d'on començarem una ruta pel bosc de 
Betato.

29 D’ABRIL: VALL DE TENA
Suau recorregut que entre bedolls, avella-
ners, freixes, cirerers i salzes, envolta 

ITINERARI

l'embassament de Lanuza, oferint-nos 
espectaculars estampes de la Penya Fora-
tata, als peus de la qual es troba Sallent de 
Gállego. A la vesprada ens aproparem als 
famosos miradors de Sallent de Gállego: 
San Mamés i El Salt. Tindrem temps per 
perdre'ns per aquesta preciosa localitat.

30 D’ABRIL: VALL DE TENA
Ens desplaçarem fins al Balneari de Pantico-
sa, on realitzarem una suau excursió circular 
pels Banys de Panticosa, amb diferents 
d'aigües medicinals. Accedirem a especta-
culars miradors.

1 DE MAIG: SALLENT - VALÈNCIA
Santa Elena concentra la religiositat popular 
de l'alt Gallego, que té el seu epicentre a 
l'ermita de Santa Elena, que encaixa a la 
gruta on la llegenda situa l'ocultació de la 
santa i brollen les miraculoses aigües. 
Després de dinar emprendrem el retorn a 
València.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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295 €
Supl. hab. indiv. 75 €
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ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols València - Funchal - Valpència   
    (via Lisboa).
 · Autobús per a les excursions i      
   trasllats.
 · Hotels ****.
 · Mitja pensió (6 sopars i 6 desdejunis).
 · Totes les visites que s’indiquen en  
   l’itinerari (tiquets d’entrada No     
   inclosos).
 · Assegurança de viatge.

Madeira, la perla de l’Atlàntic

38
Concentració a les 9:30 h al hall de l’aeroport de Manises.

21 DE MAIG: VALÈNCIA - FUNCHAL
Eixida en avió des de València fins arribar a 
Madeira. Una vegada en Funchal farem una 
presa de contacte a la ciutat.

22 DE MAIG: FUNCHAL
Visita el famós mercat de Funchal amb una 
selecció  impressionant de llegums i fruits 
exòtics, tot seguit visitarem el nucli històric 
de la ciutat, la catedral Sé i una bodega típica 
de Madeira.

23 DE MAIG: FUNCHAL - EST DE MADEIRA
Anirem a Poiso des d'on ens dirigirem al Pic 
do Arieiro, admirarem els grandiosos paisat-
ges que envolten gran part de l'illa. Baixa-
rem fins Riveiro Frio, lloc conegut pels seus 
jardins i plantes endèmiques així com pels 
seus vivers de truites. Continuarem cap a 
Santanta, ciutat famosa per les seues 
típiques cases rectangular. Tornada a 
Funchal, amb parada en  Porto  da  Cruz  i 

l'extrem Est, per gaudir de les  impressio-
nants panoràmiques de la costa de Ponta de 
Sao Lourenzo.

24 DE MAIG: FUNCHAL - CAP GIRÂO - SANTANA 
- RIBEIRO FRIO
A la cerca de dofins i balenes per l'oceà 
Atlàntic, navegant fins al cap Girâo. Visitarem 
Santana amb les seues construccions en 
forma de barraca, que ens fan  distingir  el 
poble  des de  la llunyania. A la vesprada 
farem una suau passejada, la Levada Balcôes 
pel parc natural de Ribeiro Frio i conclourem 
amb les colossals vistes del mirador Terreiro 
da Luta.

25 DE MAIG: FUNCHAL - OEST DE MADEIRA
Començarem la jornada al poble pesquer 
de Cámara de Lobos, passant per la Ribeira 
Brava, Ponta do Sol, Calheta, la Meseta de Pau 
da Serra  fins a arribar a Rabasal. Continua-
rem per la costa  Nord  fins  Porto  Moniz. 
Seguirem el trajecte creuant aquesta mag-
nífica  costa fins  Porto  Moinz, seguirem 
travessant aquesta costa  fins arribar a Sao 
Vicente. Després de dinar creuarem el Vall 
fins Encumeada, on podrem observar el mar 
al nord i al sud de l'illa. De tornada realitza-
rem una parada Cavo Girao, el penya-segat 
més alt d'Europa.

26 MAIG: FUNCHAL - EIRA DO SERRADO -  
MONTE
Farem  una excursió cap a  Eira  i  Monte, 
començarem pels Pics dos Barcelos pujant 
fins  Eira  do  Serrado, amb vistes  panoràmi-
ques de Curral das Freiras. Continuarem fins 
a Mont, un lloc històric on podrem gaudir de 
la  mística  església de  Nuestra  Señora  do 
Monte, patrona de l'illa. A la vesprada visita-
rem el museu de Quintas das Cruzes, on es 
troba la  col·lecció  d'arts decoratives de 
César  Filipe  Gomes,  col·leccionista  de 
Madeira. També visitarem el convent de 
Santa Clara i l'Església Nossa Senhora da 
Conceiçâo en Funchal.

27 DE MAIG: FUNCHAL - VALÈNCIA
Matí lliure a Funchal. Tornada a València.
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+ 240 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 120 €
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21 DE MAIG: VALÈNCIA - FUNCHAL
Eixida en avió des de València fins arribar a 
Madeira. Una vegada en Funchal farem una 
presa de contacte a la ciutat.

22 DE MAIG: FUNCHAL
Visita el famós mercat de Funchal amb una 
selecció  impressionant de llegums i fruits 
exòtics, tot seguit visitarem el nucli històric 
de la ciutat, la catedral Sé i una bodega típica 
de Madeira.

23 DE MAIG: FUNCHAL - EST DE MADEIRA
Anirem a Poiso des d'on ens dirigirem al Pic 
do Arieiro, admirarem els grandiosos paisat-
ges que envolten gran part de l'illa. Baixa-
rem fins Riveiro Frio, lloc conegut pels seus 
jardins i plantes endèmiques així com pels 
seus vivers de truites. Continuarem cap a 
Santanta, ciutat famosa per les seues 
típiques cases rectangular. Tornada a 
Funchal, amb parada en  Porto  da  Cruz  i 

l'extrem Est, per gaudir de les  impressio-
nants panoràmiques de la costa de Ponta de 
Sao Lourenzo.

24 DE MAIG: FUNCHAL - CAP GIRÂO - SANTANA 
- RIBEIRO FRIO
A la cerca de dofins i balenes per l'oceà 
Atlàntic, navegant fins al cap Girâo. Visitarem 
Santana amb les seues construccions en 
forma de barraca, que ens fan  distingir  el 
poble  des de  la llunyania. A la vesprada 
farem una suau passejada, la Levada Balcôes 
pel parc natural de Ribeiro Frio i conclourem 
amb les colossals vistes del mirador Terreiro 
da Luta.

25 DE MAIG: FUNCHAL - OEST DE MADEIRA
Començarem la jornada al poble pesquer 
de Cámara de Lobos, passant per la Ribeira 
Brava, Ponta do Sol, Calheta, la Meseta de Pau 
da Serra  fins a arribar a Rabasal. Continua-
rem per la costa  Nord  fins  Porto  Moniz. 
Seguirem el trajecte creuant aquesta mag-
nífica  costa fins  Porto  Moinz, seguirem 
travessant aquesta costa  fins arribar a Sao 
Vicente. Després de dinar creuarem el Vall 
fins Encumeada, on podrem observar el mar 
al nord i al sud de l'illa. De tornada realitza-
rem una parada Cavo Girao, el penya-segat 
més alt d'Europa.

26 MAIG: FUNCHAL - EIRA DO SERRADO -  
MONTE
Farem  una excursió cap a  Eira  i  Monte, 
començarem pels Pics dos Barcelos pujant 
fins  Eira  do  Serrado, amb vistes  panoràmi-
ques de Curral das Freiras. Continuarem fins 
a Mont, un lloc històric on podrem gaudir de 
la  mística  església de  Nuestra  Señora  do 
Monte, patrona de l'illa. A la vesprada visita-
rem el museu de Quintas das Cruzes, on es 
troba la  col·lecció  d'arts decoratives de 
César  Filipe  Gomes,  col·leccionista  de 
Madeira. També visitarem el convent de 
Santa Clara i l'Església Nossa Senhora da 
Conceiçâo en Funchal.

27 DE MAIG: FUNCHAL - VALÈNCIA
Matí lliure a Funchal. Tornada a València.
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Sopar a l'Albufera: els plaers de La Matandeta

En col·alaboració amb el restaurant La 
Matandeta vos oferim una experiència 
màgica i exòtica, tan a prop de casa que 
sembla impossible. Embarcarem al port de 
Silla i, en una visita guiada, vorem la posta 
de sol mentre coneguem la història i 
l'animeta d'un dels enclaus més volguts pel 
nostre poble. I soparem dalt la barca: tasta-
rem els productes nostres de sempre 
-l'arròs o el peix, el raïm de pastor o la 
salmorra- però amb una nota diferent, 
atrevida i sofisticada al mateix temps.

Eixida a les 20:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli.
INSCRIPCIÓ: 12 de maig.
INCLOU:
 · Autobús des de València.
 · Passeig en barca.
 · Sopar especial.
 · Assegurança de viatge.



VAL PER UN “PASSEIG PER VALÈNCIA” GRATIS O A 

DESCOMPTAR EL SEU VALOR EN UNA “RUTA PER LA 

NOSTRA TERRA”

Cal reservar telefonant al 96 351 12 74

Val no acumulable a altres descomptes

Es reserva el dret de cancel·lar aquest val

Vàlid fins al 31/5/2018

VALOR: 8€

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

·

·

·

·

VIATJA AMB NOSALTRES PER DESCOBRIR MÒN
I ACONSEGUEIX UN VAL DE 8€ PER CONÈIXER 

EL MILLOR DE LA NOSTRA TERRA
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CONDICIONS GENERALS
REGULACIÓ JURÍDICA APLICABLE I ACCEPTACIÓ DE LES CONDI-
CIONS

El contracte, de compliment obligatori per a ambdues parts en els 
termes que s’hi preveu, és instituït per les clàusules contingudes 
en les Condicions Generals publicades, que completen i desenrot-
llen 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’habita-
ció (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
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