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El Paratge Natural Municipal de la Devesa es troba a l'extrem 
oriental del terme municipal de Soneja. Assentada sobre 
arenes silícies i argiles del Triàsic, es troba la Llacuna de la 
Devesa, llacuna temporal única d'aquestes característiques 
a tot el territori valencià. El soroll de milers de granotes 
croant és tot un espectacle auditiu. Com també ho són les 
nombroses espècies botàniques rares, endèmiques o en perill 
d'extinció, als voltants de la Bassa. És un dels paratges 
naturals més singulars de casa nostra, declarat Microreserva 
de Flora. Gaudeix d'un gran valor ecològic, paisagístic i 
etnològic.

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

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

La devesa de Soneja
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ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja INSCRIPCIÓ: 
21 de maig INCLOU: autobús des de València i assegurança 
de viatge. Opció de dinar per 15 €.

DISSABTE 2 DE JUNY

25 €

És un dels rius més ben conservats de la nostra geografia. 
Una aventura només a l’abast d’aquells que gosen endinsar-se 
per territoris verges, barrancs aparentment inaccessibles,  
tolls d’aigües cristal·lines i boscos inacabables.Travessarem 
la rambla Molinera, origen més avall del riu Fraile. Pas 
freqüentat per les cabres salvatges. Tolls d’aigües turqueses, 
alguns petits salts, i caminets i sendes que, o bé arriben a 
baixar al riu, o bé ens condueixen a alguns balcons naturals 
des d´on l’albirarem en tota la seua esplendor, així com els 
espessos boscos de l’ombria.

 

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer 
de Xàtiva de València. Desplaçament a Bicorp, on iniciarem 
la baixada del Riu Fraire. Dinar. Tornada a València

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Baixada del riu Fraire

DISSABTE 9 DE JUNY

25 €

ENS ACOMPANYARÀ: Júlia Torró INSCRIPCIÓ: 28 de 
maig INCLOU: autobús des de València i assegurança 
de viatge. Opció de dinar per 15 €.

ITINERARI
ITINERARI



23 DE JULIOL: VALÈNCIA - OVIEDO - POTES
Vol fins a Oviedo. Trasllat en bus a Muñorrodero 
on farem la Ruta fluvial del Nansa (7 km i 
desnivell inapreciable). A la tarda aventura 
subterrània per la Cova del Soplao, una de les 
més espectaculars d'Europa. Atenció! La 
temperatura dins de la cova és de 12 o 
13ºC. És necessari abrigar-se i anar ben 
calçat per la humitat. Descans en la localitat 
de Potes.

24 DE JULIOL: PICS D’EUROPA - LIÉBANA
Pujarem als cims dels Pics d'Europa en el 
Telefèric de Fuente Dé. Realitzarem la ruta 
de Lloroza i els Ports d'Áliva (10’5 km, 
desnivell de 100 m de pujada i 1050 m de 
baixada). A la vesprada visitarem Sant Toribio 
de Liébana i el barri antic de Potes.

25 DE JULIOL: 
Coneixerem San Vicente de la Barquera, Comillas i 
Santillana del Mar. A la vesprada ens 

desplaçarem fins al Museu Nacional i Centre 
de Recerca d'Altamira, on podrem conèixer 
de primera mà aquesta "Capella Sixtina de 
la Prehistòria", Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO. Nit a Santillana del Mar.

26 DE JULIOL: SAJA-BESAYA - FONTIBRE - BÁRCENA
Ens acostarem fins al Parc Natural de 
Saja-Besaya, un espectacular espai natural 
dominat per boscos de fajos i roures que 
s'alternen amb rams de matoll en els 
vessants de les profundes valls excavades 
per rierons cristal·lins. Realitzarem una senzilla 
ruta de senderisme internant-nos en frondosos 
boscos (8 km de longitud, 300 m de desnivell, 
sense dificultat). A la vesprada visitarem 
Fontibre (on neix del gran riu ibèric) i Bárcena 
Mayor, un poblet ben conservat, un superb 
exemple d'arquitectura muntanyesa, la qual 
cosa li va valer la seva declaració com a 
conjunt històric-artístic en 1979, l'únic nucli 
habitat dins del Parc Natural de Saja-Besaya.

27 DE JULIOL: SANTANDER
Dedicarem el dia a visitar la meravellosa  
ciutat de Santander: les seues platges, els 
seus jardins i monuments bé mereixen una 
visita. Santander i la seua badia, sens 
dubte, són un dels més atractius paisatges 
urbans de tot el Cantàbric.

28 DE JULIOL: VALLS PASIEGOS - LIÉRGANES
Ens n'anem a les Valls Pasiegos. La seua 
indubtable singularitat ha forjat, després de 
cinc segles d'interacció humana, un paisatge 
tan amable i hospitalari, com les seues 
gents. Realitzarem una ruta que ens portarà 
a conèixer un faraònic projecte que es va 
abandonar: la línia fèrria que anava a unir 
Santander amb Sagunt. Des de la destartalada 
estació de Yera fins a la boca nord del Túnel 
de l'Engaña (el que anava a ser el túnel més 
llarg d'Espanya, amb més de 7 km de longitud), 
i d'ací fins a la localitat de Vega del Pas, una 
preciosa vila pasiega. A la vesprada visitarem 
el poble de Liérganes, declarat Conjunt 
Històric Artístic en 1989 i actualment considerat 
entre les localitats més boniques d'Espanya.

29 DE JULIOL:  VALL DE LIENDO - SANTOÑA
Ens acostem al Vall de Liendo, realitzarem 
una ruta envoltant la Muntanya Buciero, al 
costat de Santoña (12 km, 500 m de desnivell, 
opcional visita al Faro del Cavall). A la tarda 
visitarem Santoña i farem una passejada 
amb vaixell per la seua badia .

30 DE JULIOL: BILBAO - VALÈNCIA
Viatge a Bilbao i tornada en vol directe a 
València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli INSCRIPCIÓ: 11 de 
juny INCLOU: autobús des de València, passeig en 
barca privada, beguda, mistela, coques tradicio-
nals de Silla i assegurança de viatge NO OBLIDEU: 
l’entrepà per sopar. 

La nit més màgica de l'any té altres colors a l'Albufera. En 
un parell d'hores sabrem més dels pirates que rondinaven la 
costa valenciana, coneixerem la història de Sanxa, la serp 
gegant de l'Albufera, i on té el seu cau el Gat Verd, que té 
un costum molt particular...

Eixida a les 19:30 h des de l’Institut Lluís Vives. Embarcarem 
a les 20:00 h des del Port de Silla. Al voltant de les 22:00 h 
tornarem al Port de Silla i, fent tertúlia, entre dolços i misteles, 
coneixerem més contes i històries, algunes intiminats d'aquest 
llac tan pròxim com desconegut.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Nit de Sant Joan a l'Albufera

DISSABTE 23 DE JUNY

40 €

ITINERARI

Un sorprenent recorregut per la València més insòlita, la més 
desconeguda, misteriosa, truculenta, màgica, mítica… I el 
farem al capvespre! Una ruta diferent a totes les altres, 
alternativa, on les sensacions aniran canviant a mesura que 
passegem per carrers que ni tan sols els turistes sabien que 
existien. Cases encantades, esperits que demanen misses, 
mortes que “ixen” a festejar, dragons i dones emparedades. 
Són els X Files valencians. Hi ha altres móns, però són ací.   

Concentració a les 19:00 h a la Plaça dels Furs. Visitarem la 
Casa de les Roques, el Palau de la Generalitat, la Plaça de 
Cisneros, Sant Joan de l’Hospital, la Plaça Vicent Ferrer, la 
Plaça Valldaura, el Carrer Manyans, l’Estret de la Companyia, 

PASSEIG PER VALÈNCIA

“X files” a València

DISSABTE 16 DE JUNY

8 €

ENS ACOMPANYARÀ: Vicent Moreno INSCRIPCIÓ: 4 de 
juny

ITINERARI



ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Allotjament a l’interior del Monestir  
   de Montserrat.
 · Pensió completa.
 · Assegurança de viatge.

Nit de Sant Joan al Monestir de Montserrat

22 DE JUNY: VALÈNCIA - MONTSERRAT 
Eixida en direcció cap a Montserrat. Arribada i 
allotjament al Monestir, on compartirem 
estada amb els monjos de Montserrat, i  
amb la possibilitat d’assistir al Cant gregorià 
de Vespres. Sopar i allojament.

23 DE JUNY: MONTSERRAT
Desdejuni i eixida per a prendre el funicular a 

ITINERARI

Sant Joan (tiquet no inclòs). Visitarem el Museu 
de Montserrat, un dels referents museístics 
nacionals. Assistirem al cant del migdia de 
l'Escolania amb el "Virolai". Celebració de la 
Nit de Sant Joan amb els monjos, on podrem 
descobrir l'arribada del foc, arribat directament 
del Canigó. Degustació de vi dolç i coca de 
Sant Joan.

24 DE JUNY: MONTSERRAT - VALÈNCIA
Desdejuni. Tindran la possibilitat aquells que 
ho desitgen d'assistir al cant gregorià de 
Matines i Laudes. Passeig pel Camí dels 
Degollats i la Santa Cova. Dinar i retorn a 
València.

EIXIDA: 7:00 h Gandia* (Estació de tren)  /  8:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 8:30 h Sagunt* (Rotonda 
de l’estació de trens) / 9:15 h Castelló* (Estació de busos).  * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Allotjament.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Matarranya: patrimoni i espectacular natura

ITINERARI

22 DE JUNY: VALÈNCIA - CALACEITE - 
VALL-DE-ROURES
Eixida a les 16:00 hores des de l’Institut Lluís 
Vives cap a Vall-de-roures, on descobrirem el 
seu imponent patrimoni. Allotjament i sopar 
a Vall-de-roures.

23 DE JUNY: EL PARRISAL - RIU MATARRANYA
Ruta fàcil de dificultat baixa per les parets de 
roca d’El Parrisal. Dinar a Beseit. Visita i 
sopar lliure a Vall-de-roures.

24 DE JUNY: ROQUES DEL MASMUT - PENA-ROJA 
DE TASTAVINS - VALÈNCIA
Excursió a les Roques del Masmut. Dinar i 
visita a Pena-Roja de Tastavins. Tornada a 
València.

EIXIDA: 15:00 h Gandia* (Estació de tren)  /  16:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 16:30 h Sagunt* (Rotonda 
de l’estació de trens) / 17:15 h Castelló* (Estació de autobusos). * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols directes València - Oviedo i     
   Bilbao - València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotel rural de qüalitat.
 · Mitja pensió amb dinars.
 · Entrades a la Cueva del Soplao,  
   telefèric de Fuente Dé i passeig en  
   barca per Santoña.
 · Assegurança de viatge.

Cantàbria amb “botas y cuchara”

ITINERARI
23 DE JULIOL: VALÈNCIA - OVIEDO - POTES
Vol fins a Oviedo. Trasllat en bus a Muñorrodero 
on farem la Ruta fluvial del Nansa (7 km i 
desnivell inapreciable). A la tarda aventura 
subterrània per la Cova del Soplao, una de les 
més espectaculars d'Europa. Atenció! La 
temperatura dins de la cova és de 12 o 
13ºC. És necessari abrigar-se i anar ben 
calçat per la humitat. Descans en la localitat 
de Potes.

24 DE JULIOL: PICS D’EUROPA - LIÉBANA
Pujarem als cims dels Pics d'Europa en el 
Telefèric de Fuente Dé. Realitzarem la ruta 
de Lloroza i els Ports d'Áliva (10’5 km, 
desnivell de 100 m de pujada i 1050 m de 
baixada). A la vesprada visitarem Sant Toribio 
de Liébana i el barri antic de Potes.

25 DE JULIOL: 
Coneixerem San Vicente de la Barquera, Comillas i 
Santillana del Mar. A la vesprada ens 

Concentració a les 6:30 h al hall de l’aeroport de Manises.
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950 €
+ 80 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 290 €

desplaçarem fins al Museu Nacional i Centre 
de Recerca d'Altamira, on podrem conèixer 
de primera mà aquesta "Capella Sixtina de 
la Prehistòria", Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO. Nit a Santillana del Mar.

26 DE JULIOL: SAJA-BESAYA - FONTIBRE - BÁRCENA
Ens acostarem fins al Parc Natural de 
Saja-Besaya, un espectacular espai natural 
dominat per boscos de fajos i roures que 
s'alternen amb rams de matoll en els 
vessants de les profundes valls excavades 
per rierons cristal·lins. Realitzarem una senzilla 
ruta de senderisme internant-nos en frondosos 
boscos (8 km de longitud, 300 m de desnivell, 
sense dificultat). A la vesprada visitarem 
Fontibre (on neix del gran riu ibèric) i Bárcena 
Mayor, un poblet ben conservat, un superb 
exemple d'arquitectura muntanyesa, la qual 
cosa li va valer la seva declaració com a 
conjunt històric-artístic en 1979, l'únic nucli 
habitat dins del Parc Natural de Saja-Besaya.

27 DE JULIOL: SANTANDER
Dedicarem el dia a visitar la meravellosa  
ciutat de Santander: les seues platges, els 
seus jardins i monuments bé mereixen una 
visita. Santander i la seua badia, sens 
dubte, són un dels més atractius paisatges 
urbans de tot el Cantàbric.

28 DE JULIOL: VALLS PASIEGOS - LIÉRGANES
Ens n'anem a les Valls Pasiegos. La seua 
indubtable singularitat ha forjat, després de 
cinc segles d'interacció humana, un paisatge 
tan amable i hospitalari, com les seues 
gents. Realitzarem una ruta que ens portarà 
a conèixer un faraònic projecte que es va 
abandonar: la línia fèrria que anava a unir 
Santander amb Sagunt. Des de la destartalada 
estació de Yera fins a la boca nord del Túnel 
de l'Engaña (el que anava a ser el túnel més 
llarg d'Espanya, amb més de 7 km de longitud), 
i d'ací fins a la localitat de Vega del Pas, una 
preciosa vila pasiega. A la vesprada visitarem 
el poble de Liérganes, declarat Conjunt 
Històric Artístic en 1989 i actualment considerat 
entre les localitats més boniques d'Espanya.

29 DE JULIOL:  VALL DE LIENDO - SANTOÑA
Ens acostem al Vall de Liendo, realitzarem 
una ruta envoltant la Muntanya Buciero, al 
costat de Santoña (12 km, 500 m de desnivell, 
opcional visita al Faro del Cavall). A la tarda 
visitarem Santoña i farem una passejada 
amb vaixell per la seua badia .

30 DE JULIOL: BILBAO - VALÈNCIA
Viatge a Bilbao i tornada en vol directe a 
València.



23 DE JULIOL: VALÈNCIA - OVIEDO - POTES
Vol fins a Oviedo. Trasllat en bus a Muñorrodero 
on farem la Ruta fluvial del Nansa (7 km i 
desnivell inapreciable). A la tarda aventura 
subterrània per la Cova del Soplao, una de les 
més espectaculars d'Europa. Atenció! La 
temperatura dins de la cova és de 12 o 
13ºC. És necessari abrigar-se i anar ben 
calçat per la humitat. Descans en la localitat 
de Potes.

24 DE JULIOL: PICS D’EUROPA - LIÉBANA
Pujarem als cims dels Pics d'Europa en el 
Telefèric de Fuente Dé. Realitzarem la ruta 
de Lloroza i els Ports d'Áliva (10’5 km, 
desnivell de 100 m de pujada i 1050 m de 
baixada). A la vesprada visitarem Sant Toribio 
de Liébana i el barri antic de Potes.

25 DE JULIOL: 
Coneixerem San Vicente de la Barquera, Comillas i 
Santillana del Mar. A la vesprada ens 

desplaçarem fins al Museu Nacional i Centre 
de Recerca d'Altamira, on podrem conèixer 
de primera mà aquesta "Capella Sixtina de 
la Prehistòria", Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO. Nit a Santillana del Mar.

26 DE JULIOL: SAJA-BESAYA - FONTIBRE - BÁRCENA
Ens acostarem fins al Parc Natural de 
Saja-Besaya, un espectacular espai natural 
dominat per boscos de fajos i roures que 
s'alternen amb rams de matoll en els 
vessants de les profundes valls excavades 
per rierons cristal·lins. Realitzarem una senzilla 
ruta de senderisme internant-nos en frondosos 
boscos (8 km de longitud, 300 m de desnivell, 
sense dificultat). A la vesprada visitarem 
Fontibre (on neix del gran riu ibèric) i Bárcena 
Mayor, un poblet ben conservat, un superb 
exemple d'arquitectura muntanyesa, la qual 
cosa li va valer la seva declaració com a 
conjunt històric-artístic en 1979, l'únic nucli 
habitat dins del Parc Natural de Saja-Besaya.

27 DE JULIOL: SANTANDER
Dedicarem el dia a visitar la meravellosa  
ciutat de Santander: les seues platges, els 
seus jardins i monuments bé mereixen una 
visita. Santander i la seua badia, sens 
dubte, són un dels més atractius paisatges 
urbans de tot el Cantàbric.

28 DE JULIOL: VALLS PASIEGOS - LIÉRGANES
Ens n'anem a les Valls Pasiegos. La seua 
indubtable singularitat ha forjat, després de 
cinc segles d'interacció humana, un paisatge 
tan amable i hospitalari, com les seues 
gents. Realitzarem una ruta que ens portarà 
a conèixer un faraònic projecte que es va 
abandonar: la línia fèrria que anava a unir 
Santander amb Sagunt. Des de la destartalada 
estació de Yera fins a la boca nord del Túnel 
de l'Engaña (el que anava a ser el túnel més 
llarg d'Espanya, amb més de 7 km de longitud), 
i d'ací fins a la localitat de Vega del Pas, una 
preciosa vila pasiega. A la vesprada visitarem 
el poble de Liérganes, declarat Conjunt 
Històric Artístic en 1989 i actualment considerat 
entre les localitats més boniques d'Espanya.

29 DE JULIOL:  VALL DE LIENDO - SANTOÑA
Ens acostem al Vall de Liendo, realitzarem 
una ruta envoltant la Muntanya Buciero, al 
costat de Santoña (12 km, 500 m de desnivell, 
opcional visita al Faro del Cavall). A la tarda 
visitarem Santoña i farem una passejada 
amb vaixell per la seua badia .

30 DE JULIOL: BILBAO - VALÈNCIA
Viatge a Bilbao i tornada en vol directe a 
València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Rosa Vila.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols València - Moscou i Sant      
   Petersburg - València (via Frankfurt).
 · Tren d’alta velocitat Moscou - Sant  
   Petersburg.
 · Hotels **** superior amb bona
   situació.
 · Mitja pensió (7 dinars).
 · Entrades de l’itinerari.
 · Creuer pels canals.
 · Assegurança de viatge.

Rússia: Moscou i Sant Petersburg, segle XXI

10

21 DE JULIOL: VALÈNCIA - MOSCOU
Vol a Moscou via Frankfurt. Trasllat a l’hotel, 
sopar i allotjament.

22 DE JULIOL: MOSCOU
Visita pel centre històric i principals monu-
ments de Moscou. Set germanes ens segui-
ran de prop. Visita  “ en femení” del convent 
de Novodévichi i del curiós cementeri, el 
més gran de la ciutat. Dinar. Visita de 
l’impressionant conjunt del Kremlin amb les 
seues catedrals. Passejada  a peu pel 
centre històric.

23 DE JULIOL: MOSCOU - SERGUIEV POSAD
Desdejuni. Excursió a Serguiev Posad, en la 
regió de l’ Anell d’Or. Coneixerem una part 
de la Rússia rural. En arribar trobarem un 
dels més importants centres espirituals de l’ 
Església ortodoxa russa. Visita de l’impo-
nent conjunt de Monestirs. Dinar. Visita de la 
Galeria Tretiakov; ofereix un excepcional 

panorama històric  de la pintura russa però 
el seu tresor és la magnífica col·lecció d’icones. 
Visita del metro de Moscou.

24 DE JULIOL: MOSCOU - SANT PETERSBURG
Desdejuni. Visita de la catedral de Crist Salvador. 
Passeig pel barri de Zamoskvorechye i  pel 
barri “Octubre Rojo”. Dinar. Trasllat  a l’estació 
de ferrocarril. Eixida cap a Sant Petersburg en 
tren d’alta velocitat, classe econòmica. 
Arribada a Sant Petersburg. Trasllat a 
l’hotel. Allotjament.

25 DE JULIOL: SANT PETERSBURG 
Desdejuni. Farem un recorregut panoràmic 
de la ciutat; ens detindrem en el mercat 
Kuznechny, representatiu aparador de les 
cuines més selectes de la ciutat per la varietat 
i qualitat dels seus productes. Després 
anirem al cor primigeni de la fundació de 
Sant Petersburg i visitarem l’ exterior de la 
Cabana de Pere el Gran. Més tard ens dirigirem 
a la ciutadella de Pere i Pau on estan soterrats 
tots els tsars des de Pere I a la família de 
Nicolàs II. Dinar. Visita del Museu de l’Ermitatge. 
Passejada pel barri de Pushkin.

26 DE JULIOL: SANT PETERSBURG   
Desdejuni. Visita del Monestir de Smolny i els 
despatxos de Lenin. Visita de les esglésies 

més representatives de la ciutat: San Salvador 
sobre la Sang Vessada.  Visita de la catedral 
de la mare de Déu de Kazan i assistència 
parcial a la missa ortodoxa russa cantada. 
Visita de la Catedral de Sant Isaac. Pujada a la 
cúpula i al terrat de la Catedral de Sant Isaac 
per apreciar una bona vista panoràmica. 
Dinar. Visita d’ un dels més impressionants 
palaus, el de Yusúpov, que conté les sales 
dedicades a  l’assassinat de Rasputin. 
Creuer pels rius i canals de San Petersburg.

27 DE JULIOL: SANT PETERSBURG  
Desdejuni. Excursió a Pushkin. Del seu 
monumental conjunt de Palaus i parcs, 
iniciats  al segle XVIII com a residencia oficial 
dels tsars, visitarem el Palau de Catalina, amb 
la famosa “Cambra d Àmbar” i el seu parc. 
Dinarem i per la vesprada recorrerem el 
Palau i Parc de Pavlovsk. Tornada a Sant 
Petersburg. Visita de l’ església de Sant 
Nicolas dels Marins.

28 DE JULIOL: SANT PETERSBURG 
Desdejuni. Excursió a Peterhof en bus. 
Tornada  a Sant Petersburgo en hidròfil. 
Dinar. Vesprada lliure.

29 DE JULIOL: SANT PETERSBURG - VALÈNCIA 
Desdejuni i trasllat a l’aeroport.
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Concentració a les 11:00 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

1650 €

+ 95 € (Visa)

Supl. hab. indiv. 475 €

+ 180€ (Taxes d’aeroport)

7 8



9

21 DE JULIOL: VALÈNCIA - MOSCOU
Vol a Moscou via Frankfurt. Trasllat a l’hotel, 
sopar i allotjament.

22 DE JULIOL: MOSCOU
Visita pel centre històric i principals monu-
ments de Moscou. Set germanes ens segui-
ran de prop. Visita  “ en femení” del convent 
de Novodévichi i del curiós cementeri, el 
més gran de la ciutat. Dinar. Visita de 
l’impressionant conjunt del Kremlin amb les 
seues catedrals. Passejada  a peu pel 
centre històric.

23 DE JULIOL: MOSCOU - SERGUIEV POSAD
Desdejuni. Excursió a Serguiev Posad, en la 
regió de l’ Anell d’Or. Coneixerem una part 
de la Rússia rural. En arribar trobarem un 
dels més importants centres espirituals de l’ 
Església ortodoxa russa. Visita de l’impo-
nent conjunt de Monestirs. Dinar. Visita de la 
Galeria Tretiakov; ofereix un excepcional 

panorama històric  de la pintura russa però 
el seu tresor és la magnífica col·lecció d’icones. 
Visita del metro de Moscou.

24 DE JULIOL: MOSCOU - SANT PETERSBURG
Desdejuni. Visita de la catedral de Crist Salvador. 
Passeig pel barri de Zamoskvorechye i  pel 
barri “Octubre Rojo”. Dinar. Trasllat  a l’estació 
de ferrocarril. Eixida cap a Sant Petersburg en 
tren d’alta velocitat, classe econòmica. 
Arribada a Sant Petersburg. Trasllat a 
l’hotel. Allotjament.

25 DE JULIOL: SANT PETERSBURG 
Desdejuni. Farem un recorregut panoràmic 
de la ciutat; ens detindrem en el mercat 
Kuznechny, representatiu aparador de les 
cuines més selectes de la ciutat per la varietat 
i qualitat dels seus productes. Després 
anirem al cor primigeni de la fundació de 
Sant Petersburg i visitarem l’ exterior de la 
Cabana de Pere el Gran. Més tard ens dirigirem 
a la ciutadella de Pere i Pau on estan soterrats 
tots els tsars des de Pere I a la família de 
Nicolàs II. Dinar. Visita del Museu de l’Ermitatge. 
Passejada pel barri de Pushkin.

26 DE JULIOL: SANT PETERSBURG   
Desdejuni. Visita del Monestir de Smolny i els 
despatxos de Lenin. Visita de les esglésies 

més representatives de la ciutat: San Salvador 
sobre la Sang Vessada.  Visita de la catedral 
de la mare de Déu de Kazan i assistència 
parcial a la missa ortodoxa russa cantada. 
Visita de la Catedral de Sant Isaac. Pujada a la 
cúpula i al terrat de la Catedral de Sant Isaac 
per apreciar una bona vista panoràmica. 
Dinar. Visita d’ un dels més impressionants 
palaus, el de Yusúpov, que conté les sales 
dedicades a  l’assassinat de Rasputin. 
Creuer pels rius i canals de San Petersburg.

27 DE JULIOL: SANT PETERSBURG  
Desdejuni. Excursió a Pushkin. Del seu 
monumental conjunt de Palaus i parcs, 
iniciats  al segle XVIII com a residencia oficial 
dels tsars, visitarem el Palau de Catalina, amb 
la famosa “Cambra d Àmbar” i el seu parc. 
Dinarem i per la vesprada recorrerem el 
Palau i Parc de Pavlovsk. Tornada a Sant 
Petersburg. Visita de l’ església de Sant 
Nicolas dels Marins.

28 DE JULIOL: SANT PETERSBURG 
Desdejuni. Excursió a Peterhof en bus. 
Tornada  a Sant Petersburgo en hidròfil. 
Dinar. Vesprada lliure.

29 DE JULIOL: SANT PETERSBURG - VALÈNCIA 
Desdejuni i trasllat a l’aeroport.
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ENS ACOMPANYARAN: Óscar Hernández 
i Leandre Santonja.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vol València - Salzburg (via Frankfurt)  
   amb Lufthansa.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels de qüalitat a Salzburg i a  
   Bad Ischl.
 · Allotjament, 7 desdejunis i 2 sopars.
 · Assegurança de viatge amb cobertura  
   especial per a viatges de natura  
   (amb rescat amb helicòpter).

Salzkammergut, senderisme alpí i cultural 

12

28 DE JULIOL: VALÈNCIA - SALZBURG
Vol a Salzburg via Frankfurt. Arribada a 
Salzburg, trasllat a l’hotel i allotjament.

29 DE JULIOL: SALZBURG - WISSENBOURG
Desdejuni a l’hotel i ruta de nivell baix /mig 
per una de les zones més interessants del 
massís, molt propera a la frontera amb 
Alemanya. Per la vesprada podrem prendre 
alguna cosa i fer una passejada per la 
bonica població de Wissenbourg. Allojtjament.

30 DE JULIOL: BERCHTESGADEN
Desdejuni a l’hotel i senderisme pel parc 
nacional de Berchtesgaden. Distància de 7 
km, 500 m pujada i 500 m de baixada. Aprox. 
3 h. Senderisme alpí, pujant en el Telecabina 
Jennerbahn, per poder contemplar des del cim 
del Jenner una de les millors vistes. Després 
ens aproparem al llac Königssee. Si l’oratge ho 
permet, podrem prendre el bany (dur banyador 
i tovallola). Tornada a Salzburg i allotjament.

31 DE JULIOL: SALZBUERG - LLAC FUSCHLSEE - 
BAD ISCHL
Ruta d’aproximadament 3 h i 11 km, 150 m de 
pujada i 150 m de baixada. A la vora del Llac 
Fuschlsee es troba la població d'igual nom des 
d'on donarem caminant, una bonica volta al 
llac. Al llarg de la ruta hi ha diversos llocs on 
donar-se un bon bany a aquestes precioses 
aigües blau turquesa i passarem al costat d'un 
castell hui convertit en hotel i per la caserna 
general de la coneguda marca austríaca Red 
Bull. Trasllat a Bad Ischl i allotjament a l’hotel.l

1 D’AGOST: MONT KATRIN DELS 7 LLACS
Ruta d’aproximadament 2’5 h i de 5 km, 
310 m de pujada i baixada, caminant des 
del mateix hotel fins a la estació inferior del 
telecabina Katrin. A la vesprada temps lliure 
a Bad Ischl per fer compres o per visitar el 
balneari d'aigües termals de la ciutat i 
gaudir per unes hores de la tranquil·litat i 
relax d'aquest lloc. 
 
2 D’AGOST: TREN CREMALLERA DE LA MUNTAN-
YA SCHAFBERG I EL LLAC SANKT WOLFGANG
Ruta d’aproximadament  3 h i 8 km, 260 m 
de pujada i 250 m de baixada. Al matí, 
pujarem en un tren de vapor, que ja va 
utilitzar en 1893 l'Emperador Francisco 
Jose, fins a la muntanya Schafberg des de la 

qual tindrem unes increïbles panoràmiques 
dels llacs i muntanyes del massís. Després  
tornarem a baixar al tren fins al llac Sankt 
Wolfgang, on realitzarem una bonica ruta de 
senderisme de nivell baix/mig.
 
3 D’AGOST: MASSÍS DEL DACHSTEINGEBIRGE - 
HALLSTATT
Ruta d’aproximadament  4 h i 11 km, 200 m 
de pujada i 400 m de baixada. Un dels llocs 
més impressionants dels Alps Austríacs el 
és el massís del Dachstein que envolten el 
bell Llac de Hallstatt, Patrimoni de la Humanitat. 
Pujarem al telecabina fins a 2.100 metres 
per començar la nostra ruta en què podrem 
admirar els diferents glaceres. De vesprada 
visitarem aquesta idíl·lica localitat situada a la 
vora del Llac.
 
4 D’AGOST: MONT PLOMBERGSTEIN - SANKT 
GILGEN - SALZBURG - VALÈNCIA
Ruta d’aproximadament  3h i 8 km, 330 m 
de pujada i 345 m de baixada pels voltants de 
Sankt Gilgen i visitant posteriorment aquesta 
bonica població, on va néixer la mare de 
Mozart. Trasllat a l’aeroport i vol cap a València 
via Frankfurt.
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28 DE JULIOL: VALÈNCIA - SALZBURG
Vol a Salzburg via Frankfurt. Arribada a 
Salzburg, trasllat a l’hotel i allotjament.

29 DE JULIOL: SALZBURG - WISSENBOURG
Desdejuni a l’hotel i ruta de nivell baix /mig 
per una de les zones més interessants del 
massís, molt propera a la frontera amb 
Alemanya. Per la vesprada podrem prendre 
alguna cosa i fer una passejada per la 
bonica població de Wissenbourg. Allojtjament.

30 DE JULIOL: BERCHTESGADEN
Desdejuni a l’hotel i senderisme pel parc 
nacional de Berchtesgaden. Distància de 7 
km, 500 m pujada i 500 m de baixada. Aprox. 
3 h. Senderisme alpí, pujant en el Telecabina 
Jennerbahn, per poder contemplar des del cim 
del Jenner una de les millors vistes. Després 
ens aproparem al llac Königssee. Si l’oratge ho 
permet, podrem prendre el bany (dur banyador 
i tovallola). Tornada a Salzburg i allotjament.

31 DE JULIOL: SALZBUERG - LLAC FUSCHLSEE - 
BAD ISCHL
Ruta d’aproximadament 3 h i 11 km, 150 m de 
pujada i 150 m de baixada. A la vora del Llac 
Fuschlsee es troba la població d'igual nom des 
d'on donarem caminant, una bonica volta al 
llac. Al llarg de la ruta hi ha diversos llocs on 
donar-se un bon bany a aquestes precioses 
aigües blau turquesa i passarem al costat d'un 
castell hui convertit en hotel i per la caserna 
general de la coneguda marca austríaca Red 
Bull. Trasllat a Bad Ischl i allotjament a l’hotel.l

1 D’AGOST: MONT KATRIN DELS 7 LLACS
Ruta d’aproximadament 2’5 h i de 5 km, 
310 m de pujada i baixada, caminant des 
del mateix hotel fins a la estació inferior del 
telecabina Katrin. A la vesprada temps lliure 
a Bad Ischl per fer compres o per visitar el 
balneari d'aigües termals de la ciutat i 
gaudir per unes hores de la tranquil·litat i 
relax d'aquest lloc. 
 
2 D’AGOST: TREN CREMALLERA DE LA MUNTAN-
YA SCHAFBERG I EL LLAC SANKT WOLFGANG
Ruta d’aproximadament  3 h i 8 km, 260 m 
de pujada i 250 m de baixada. Al matí, 
pujarem en un tren de vapor, que ja va 
utilitzar en 1893 l'Emperador Francisco 
Jose, fins a la muntanya Schafberg des de la 

qual tindrem unes increïbles panoràmiques 
dels llacs i muntanyes del massís. Després  
tornarem a baixar al tren fins al llac Sankt 
Wolfgang, on realitzarem una bonica ruta de 
senderisme de nivell baix/mig.
 
3 D’AGOST: MASSÍS DEL DACHSTEINGEBIRGE - 
HALLSTATT
Ruta d’aproximadament  4 h i 11 km, 200 m 
de pujada i 400 m de baixada. Un dels llocs 
més impressionants dels Alps Austríacs el 
és el massís del Dachstein que envolten el 
bell Llac de Hallstatt, Patrimoni de la Humanitat. 
Pujarem al telecabina fins a 2.100 metres 
per començar la nostra ruta en què podrem 
admirar els diferents glaceres. De vesprada 
visitarem aquesta idíl·lica localitat situada a la 
vora del Llac.
 
4 D’AGOST: MONT PLOMBERGSTEIN - SANKT 
GILGEN - SALZBURG - VALÈNCIA
Ruta d’aproximadament  3h i 8 km, 330 m 
de pujada i 345 m de baixada pels voltants de 
Sankt Gilgen i visitant posteriorment aquesta 
bonica població, on va néixer la mare de 
Mozart. Trasllat a l’aeroport i vol cap a València 
via Frankfurt.
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23 DE JULIOL: VALÈNCIA - OVIEDO - POTES
Vol fins a Oviedo. Trasllat en bus a Muñorrodero 
on farem la Ruta fluvial del Nansa (7 km i 
desnivell inapreciable). A la tarda aventura 
subterrània per la Cova del Soplao, una de les 
més espectaculars d'Europa. Atenció! La 
temperatura dins de la cova és de 12 o 
13ºC. És necessari abrigar-se i anar ben 
calçat per la humitat. Descans en la localitat 
de Potes.

24 DE JULIOL: PICS D’EUROPA - LIÉBANA
Pujarem als cims dels Pics d'Europa en el 
Telefèric de Fuente Dé. Realitzarem la ruta 
de Lloroza i els Ports d'Áliva (10’5 km, 
desnivell de 100 m de pujada i 1050 m de 
baixada). A la vesprada visitarem Sant Toribio 
de Liébana i el barri antic de Potes.

25 DE JULIOL: 
Coneixerem San Vicente de la Barquera, Comillas i 
Santillana del Mar. A la vesprada ens 

ENS ACOMPANYARÀ: Pau Marqués.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols regulars València - Sofia -       
   València (via Frankfurt).
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels ****/*****.
 · Mitja pensió segons el programa.
 · Sopar especial de comiat.
 · Guia local durant tot el viatge.
 · Entrades a monuments.
 · Assegurança de viatge.

Bulgària, el fascinant Orient d’Europa

14
Concentració a les 4:30 h al hall de l’aeroport de Manises.

4 D’AGOST: VALÈNCIA - SOFIA
Vol a Sofia. Trasllat a l'hotel i allotjament. 
Passeig de contacte per la ciutat i sopar. 

5 D’AGOST: SOFIA
Visita a la plaça Sveta Nedelia, la Rotonda 
de Sant Jordi, el Teatre Nacional, la plaça 
Alexandre Batenberg amb el Palau Reial, 
l’església russa de Sant Nicolau, la catedral 
d’Alexandre Nevski i l’antiga basílica de 
Santa Sofia. Dinar. Visita al Museu Nacional 
d’Història i l’església de Boyana.

6 D’AGOST: SOFIA - PLOVDIV
Eixida cap al Monestir de Rila, centre històric 
impulsor de la cultura nacional búlgara. 
Dinar. Continuació cap a Plovdiv. 

7 D’AGOST: PLOVDIV - BURGAS
El centre de Plovdiv és un museu a l’aire 
lliure. Visita del casc antic de la ciutat: la 
casa Kyumdjiuglu, l’església de Konstantin i 

Elena, i el teatre antic. Eixida cap a Burgas. 
Dinar en ruta. Passeig lliure per la ciutat. 

8 D’AGOST: BURGAS - NESEVAR - VARNA 
Eixida cap a la tomba tràcia “Pomorie”. 
Continuació cap a Nesevar. Visita de l'esglé-
sia de Sveti Stefan i del Museu Arqueològic. 
Dinar. Seguim cap a Varna, la ciutat més 
important del litoral búlgar del Mar Negre. 
Visita a la catedral i al Museu Històric – 
Arqueològic. Allotjament.

9 D’AGOST: VARNA - GENET DE MADARA - SVES-
HTARI - RUSE
Eixida cap a Sveshtari. Pel camí, visita del 
Genet de Madara, l'únic baix relleu rupestre a 
Europa que data de l'Edat Mitjana. Dinar en 
ruta. Continuació cap al conjunt arqueològic 
de Sboryanovo per a visitar la tomba de 
Sveshtari, construïda en el segle III abans de 
Crist, monument únic de l'arquitectura 
fúnebre de l’antiga Tràcia. Continuació cap 
a la ciutat de Ruse.

10 D’AGOST: RUSE - MONESTIR DE IVANOVO - 
ARBANASI - VELIKO TARNOVO
Eixida cap al monestir rupestre d’Ivanovo, 
un complex d'esglésies i capelles en les 
roques de l'art religiós búlgar del segle XIII i 
XIV. Continuació cap a Arbanasi, lloc de 

residència d'estiu dels reis búlgars. Visita de 
l'església de la Nativitat, famosa pels seus 
frescs que daten del segle XVI. Dinar. 
Seguim cap a Veliko Tarnovo, capital del 
Segon Regne Búlgar, per veure la fortalesa 
medieval de Tsarevets, amb la Torre de 
Balduin i el Palau del Patriarca. 

11 D’AGOST: VELIKO TARNOVO - ETARA - 
KAZANLAK - KOPRIVSHTITSA - SOFIA  
Eixida cap al Museu Etnogràfic a l'aire lliure 
d’Etara, on existeixen tallers artesanals dels 
vint-i-sis oficis búlgars practicats en els 
segles passats. Eixida cap a la Vall de les 
Roses, bella regió on s'obté l'oli de roses, 
utilitzat en la fabricació de perfums. Pel camí 
visita de l'església russa de Shipka. En 
Kazanlak, visita de la rèplica de la tomba 
tràcia “Golyama Kosmatka”. Eixida cap a Sofia. 
Pel camí, visita de la ciutat de Koprivshtitsa, 
que compta amb bells monuments arqui-
tectònics, històrics, artístics i etnogràfics del 
Renaixement búlgar. Continuació cap a 
Sofia. Sopar de comiat en restaurant local. 

12 D’AGOST: SOFIA - VALÈNCIA
Desdejuni i trasllat a l’aeroport de Sofia. Vol 
via Frankfurt a València.
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+ 130 € (Taxes d’aeroport)
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desplaçarem fins al Museu Nacional i Centre 
de Recerca d'Altamira, on podrem conèixer 
de primera mà aquesta "Capella Sixtina de 
la Prehistòria", Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO. Nit a Santillana del Mar.

26 DE JULIOL: SAJA-BESAYA - FONTIBRE - BÁRCENA
Ens acostarem fins al Parc Natural de 
Saja-Besaya, un espectacular espai natural 
dominat per boscos de fajos i roures que 
s'alternen amb rams de matoll en els 
vessants de les profundes valls excavades 
per rierons cristal·lins. Realitzarem una senzilla 
ruta de senderisme internant-nos en frondosos 
boscos (8 km de longitud, 300 m de desnivell, 
sense dificultat). A la vesprada visitarem 
Fontibre (on neix del gran riu ibèric) i Bárcena 
Mayor, un poblet ben conservat, un superb 
exemple d'arquitectura muntanyesa, la qual 
cosa li va valer la seva declaració com a 
conjunt històric-artístic en 1979, l'únic nucli 
habitat dins del Parc Natural de Saja-Besaya.

27 DE JULIOL: SANTANDER
Dedicarem el dia a visitar la meravellosa  
ciutat de Santander: les seues platges, els 
seus jardins i monuments bé mereixen una 
visita. Santander i la seua badia, sens 
dubte, són un dels més atractius paisatges 
urbans de tot el Cantàbric.

28 DE JULIOL: VALLS PASIEGOS - LIÉRGANES
Ens n'anem a les Valls Pasiegos. La seua 
indubtable singularitat ha forjat, després de 
cinc segles d'interacció humana, un paisatge 
tan amable i hospitalari, com les seues 
gents. Realitzarem una ruta que ens portarà 
a conèixer un faraònic projecte que es va 
abandonar: la línia fèrria que anava a unir 
Santander amb Sagunt. Des de la destartalada 
estació de Yera fins a la boca nord del Túnel 
de l'Engaña (el que anava a ser el túnel més 
llarg d'Espanya, amb més de 7 km de longitud), 
i d'ací fins a la localitat de Vega del Pas, una 
preciosa vila pasiega. A la vesprada visitarem 
el poble de Liérganes, declarat Conjunt 
Històric Artístic en 1989 i actualment considerat 
entre les localitats més boniques d'Espanya.

29 DE JULIOL:  VALL DE LIENDO - SANTOÑA
Ens acostem al Vall de Liendo, realitzarem 
una ruta envoltant la Muntanya Buciero, al 
costat de Santoña (12 km, 500 m de desnivell, 
opcional visita al Faro del Cavall). A la tarda 
visitarem Santoña i farem una passejada 
amb vaixell per la seua badia .

30 DE JULIOL: BILBAO - VALÈNCIA
Viatge a Bilbao i tornada en vol directe a 
València.



23 DE JULIOL: VALÈNCIA - OVIEDO - POTES
Vol fins a Oviedo. Trasllat en bus a Muñorrodero 
on farem la Ruta fluvial del Nansa (7 km i 
desnivell inapreciable). A la tarda aventura 
subterrània per la Cova del Soplao, una de les 
més espectaculars d'Europa. Atenció! La 
temperatura dins de la cova és de 12 o 
13ºC. És necessari abrigar-se i anar ben 
calçat per la humitat. Descans en la localitat 
de Potes.

24 DE JULIOL: PICS D’EUROPA - LIÉBANA
Pujarem als cims dels Pics d'Europa en el 
Telefèric de Fuente Dé. Realitzarem la ruta 
de Lloroza i els Ports d'Áliva (10’5 km, 
desnivell de 100 m de pujada i 1050 m de 
baixada). A la vesprada visitarem Sant Toribio 
de Liébana i el barri antic de Potes.

25 DE JULIOL: 
Coneixerem San Vicente de la Barquera, Comillas i 
Santillana del Mar. A la vesprada ens 
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4 D’AGOST: VALÈNCIA - SOFIA
Vol a Sofia. Trasllat a l'hotel i allotjament. 
Passeig de contacte per la ciutat i sopar. 

5 D’AGOST: SOFIA
Visita a la plaça Sveta Nedelia, la Rotonda 
de Sant Jordi, el Teatre Nacional, la plaça 
Alexandre Batenberg amb el Palau Reial, 
l’església russa de Sant Nicolau, la catedral 
d’Alexandre Nevski i l’antiga basílica de 
Santa Sofia. Dinar. Visita al Museu Nacional 
d’Història i l’església de Boyana.

6 D’AGOST: SOFIA - PLOVDIV
Eixida cap al Monestir de Rila, centre històric 
impulsor de la cultura nacional búlgara. 
Dinar. Continuació cap a Plovdiv. 

7 D’AGOST: PLOVDIV - BURGAS
El centre de Plovdiv és un museu a l’aire 
lliure. Visita del casc antic de la ciutat: la 
casa Kyumdjiuglu, l’església de Konstantin i 

Elena, i el teatre antic. Eixida cap a Burgas. 
Dinar en ruta. Passeig lliure per la ciutat. 

8 D’AGOST: BURGAS - NESEVAR - VARNA 
Eixida cap a la tomba tràcia “Pomorie”. 
Continuació cap a Nesevar. Visita de l'esglé-
sia de Sveti Stefan i del Museu Arqueològic. 
Dinar. Seguim cap a Varna, la ciutat més 
important del litoral búlgar del Mar Negre. 
Visita a la catedral i al Museu Històric – 
Arqueològic. Allotjament.

9 D’AGOST: VARNA - GENET DE MADARA - SVES-
HTARI - RUSE
Eixida cap a Sveshtari. Pel camí, visita del 
Genet de Madara, l'únic baix relleu rupestre a 
Europa que data de l'Edat Mitjana. Dinar en 
ruta. Continuació cap al conjunt arqueològic 
de Sboryanovo per a visitar la tomba de 
Sveshtari, construïda en el segle III abans de 
Crist, monument únic de l'arquitectura 
fúnebre de l’antiga Tràcia. Continuació cap 
a la ciutat de Ruse.

10 D’AGOST: RUSE - MONESTIR DE IVANOVO - 
ARBANASI - VELIKO TARNOVO
Eixida cap al monestir rupestre d’Ivanovo, 
un complex d'esglésies i capelles en les 
roques de l'art religiós búlgar del segle XIII i 
XIV. Continuació cap a Arbanasi, lloc de 

residència d'estiu dels reis búlgars. Visita de 
l'església de la Nativitat, famosa pels seus 
frescs que daten del segle XVI. Dinar. 
Seguim cap a Veliko Tarnovo, capital del 
Segon Regne Búlgar, per veure la fortalesa 
medieval de Tsarevets, amb la Torre de 
Balduin i el Palau del Patriarca. 

11 D’AGOST: VELIKO TARNOVO - ETARA - 
KAZANLAK - KOPRIVSHTITSA - SOFIA  
Eixida cap al Museu Etnogràfic a l'aire lliure 
d’Etara, on existeixen tallers artesanals dels 
vint-i-sis oficis búlgars practicats en els 
segles passats. Eixida cap a la Vall de les 
Roses, bella regió on s'obté l'oli de roses, 
utilitzat en la fabricació de perfums. Pel camí 
visita de l'església russa de Shipka. En 
Kazanlak, visita de la rèplica de la tomba 
tràcia “Golyama Kosmatka”. Eixida cap a Sofia. 
Pel camí, visita de la ciutat de Koprivshtitsa, 
que compta amb bells monuments arqui-
tectònics, històrics, artístics i etnogràfics del 
Renaixement búlgar. Continuació cap a 
Sofia. Sopar de comiat en restaurant local. 

12 D’AGOST: SOFIA - VALÈNCIA
Desdejuni i trasllat a l’aeroport de Sofia. Vol 
via Frankfurt a València.
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A) desplaçarem fins al Museu Nacional i Centre 
de Recerca d'Altamira, on podrem conèixer 
de primera mà aquesta "Capella Sixtina de 
la Prehistòria", Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO. Nit a Santillana del Mar.

26 DE JULIOL: SAJA-BESAYA - FONTIBRE - BÁRCENA
Ens acostarem fins al Parc Natural de 
Saja-Besaya, un espectacular espai natural 
dominat per boscos de fajos i roures que 
s'alternen amb rams de matoll en els 
vessants de les profundes valls excavades 
per rierons cristal·lins. Realitzarem una senzilla 
ruta de senderisme internant-nos en frondosos 
boscos (8 km de longitud, 300 m de desnivell, 
sense dificultat). A la vesprada visitarem 
Fontibre (on neix del gran riu ibèric) i Bárcena 
Mayor, un poblet ben conservat, un superb 
exemple d'arquitectura muntanyesa, la qual 
cosa li va valer la seva declaració com a 
conjunt històric-artístic en 1979, l'únic nucli 
habitat dins del Parc Natural de Saja-Besaya.

27 DE JULIOL: SANTANDER
Dedicarem el dia a visitar la meravellosa  
ciutat de Santander: les seues platges, els 
seus jardins i monuments bé mereixen una 
visita. Santander i la seua badia, sens 
dubte, són un dels més atractius paisatges 
urbans de tot el Cantàbric.

28 DE JULIOL: VALLS PASIEGOS - LIÉRGANES
Ens n'anem a les Valls Pasiegos. La seua 
indubtable singularitat ha forjat, després de 
cinc segles d'interacció humana, un paisatge 
tan amable i hospitalari, com les seues 
gents. Realitzarem una ruta que ens portarà 
a conèixer un faraònic projecte que es va 
abandonar: la línia fèrria que anava a unir 
Santander amb Sagunt. Des de la destartalada 
estació de Yera fins a la boca nord del Túnel 
de l'Engaña (el que anava a ser el túnel més 
llarg d'Espanya, amb més de 7 km de longitud), 
i d'ací fins a la localitat de Vega del Pas, una 
preciosa vila pasiega. A la vesprada visitarem 
el poble de Liérganes, declarat Conjunt 
Històric Artístic en 1989 i actualment considerat 
entre les localitats més boniques d'Espanya.

29 DE JULIOL:  VALL DE LIENDO - SANTOÑA
Ens acostem al Vall de Liendo, realitzarem 
una ruta envoltant la Muntanya Buciero, al 
costat de Santoña (12 km, 500 m de desnivell, 
opcional visita al Faro del Cavall). A la tarda 
visitarem Santoña i farem una passejada 
amb vaixell per la seua badia .

30 DE JULIOL: BILBAO - VALÈNCIA
Viatge a Bilbao i tornada en vol directe a 
València.



ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols València - Paris - València en  
   línea regular.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels de qualitat amb bona situació.
 · Allotjament i desdejuni.
 · Assegurança de viatge.

Catedrals del nord de França,  l’esclat del gòtic
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11 D’AGOST: VALÈNCIA - REIMS
Arribada a Paris i trasllat a Reims. Reims, capital 
de la Champagne, on visitarem l’impresionant 
Catedral de Notre Dame on es coronaben els 
reis de França, també el Palau de Tau, que 
alberga les estances on els reis es preparaben 
per a la coronació i moltes de les escultures 
originals de les façanes i l’interior de la catedral. 
Farem una pasejada per carrers i places 
com la Place d’Erlón.

12 D’AGOST: LAÓN
A Laón, edificada sobre un turó, visitarem les 
muralles i la Catedral, una de les primeres 
catedrals gótiques, el castell i l’espectacular 
Abadia de Sant Martí.

13 D’AGOST: SOISSONS - SAINT QUENTIN
Anirem  a Soissons, destruida a la segona 
guerra mundial, que conserva els impactants 
restes de la Abadia de sant Joan de Vinyes i 
la Catedral de sant Gervasi i Sant Protàs de un 

gótic clàsic. Per la vesprada anirem a Saint 
Quentin, capital de l’Alta Picardia, on visitarem 
la Basilica de sant Quintí, una de les més 
grans esglésies gòtiques de França i el 
Ajuntament gòtic.

14 D’AGOST: AMIENS
Partirem cap a Amiens, envoltada de canals i 
amb un ric patrimoni cultural. A Amiens ens 
allotjarem fins a la fi del viatge. Visitarem la 
Catedral, l’església gòtica mes alta de 
França, patrimoni de l’humanitat i de unes 
dimensions tals que podria contenir dos 
vegades Notre Dame de París. També 
visitarem el museu Jules Verne i els jardins 
flotants dels Hortillonnages i gaudirem de 
l’espectacle de llum i so: La Catedral en 
colors.

15 D’AGOST: BEAUVAIS
Visitarem Beauvais. La catedral de Sant Pere 
és un dels models paradigmatics del gòtic 
clàsic, inacabada, té el cor gòtic més alt del 
món, a l’interior, el espectacular rellotge 
astronómic.

16 D’AGOST: SENLIS - CHANTILLY
Visita a Senlis, una xicoteta ciutat remarcable 
pel seu conjunt únic, d’orige romà. Conserva 
les muralles i un amfiteatre, una catedral 

gòtica, places i carrers que ens transporten 
segles enrera. Per la vesprada Chantilly i el 
seu castell on visitarem el Museu Condé, 
segons alguns la segona pinacoteca de 
França despres del Louvre . On es troba el 
llibre Les Molt Riques hores del Duc de 
Berry  i pintures de Rafael, Boticcelli, Poussin, 
Watteau, Piero di Cosimo, Ingres i molts 
altres grans mestres.

17 D’AGOST: ROUEN
Rouen és la capital de Normandia, coneguda 
com la ciutat dels cent campanars. La catedral 
és una de les més impresionants de França, 
va ser pintada moltes vegades per Monet. 
La seua torre arriba als 150 metres d’alça-
da, i és una obra mestra del gòtic flamíger. 
També la abadia de sant Ouen i la església 
de sant Maclou son dos exemples espectaculars 
del gòtic, el palau de Justicia i la plaça del 
mercat.

18 D’AGOST: NOYON - SAINT LEU
Avui visitarem Noyon, a la catedral es coronaren 
Carlemany i Hug Capeto, és un exemple 
notable del gòtic primitiu, al seu voltant el 
barri del canonges i el episcopal amb notables 
edificis medievals. A Saint Leu, visitarem les 
restes de l’abadia de Saint Leu i anirem cap 
l’aeroport per tornar a València.
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Concentració a les 9:30 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

1090 €
+ 95€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 350 €
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11 D’AGOST: VALÈNCIA - REIMS
Arribada a Paris i trasllat a Reims. Reims, capital 
de la Champagne, on visitarem l’impresionant 
Catedral de Notre Dame on es coronaben els 
reis de França, també el Palau de Tau, que 
alberga les estances on els reis es preparaben 
per a la coronació i moltes de les escultures 
originals de les façanes i l’interior de la catedral. 
Farem una pasejada per carrers i places 
com la Place d’Erlón.

12 D’AGOST: LAÓN
A Laón, edificada sobre un turó, visitarem les 
muralles i la Catedral, una de les primeres 
catedrals gótiques, el castell i l’espectacular 
Abadia de Sant Martí.

13 D’AGOST: SOISSONS - SAINT QUENTIN
Anirem  a Soissons, destruida a la segona 
guerra mundial, que conserva els impactants 
restes de la Abadia de sant Joan de Vinyes i 
la Catedral de sant Gervasi i Sant Protàs de un 

gótic clàsic. Per la vesprada anirem a Saint 
Quentin, capital de l’Alta Picardia, on visitarem 
la Basilica de sant Quintí, una de les més 
grans esglésies gòtiques de França i el 
Ajuntament gòtic.

14 D’AGOST: AMIENS
Partirem cap a Amiens, envoltada de canals i 
amb un ric patrimoni cultural. A Amiens ens 
allotjarem fins a la fi del viatge. Visitarem la 
Catedral, l’església gòtica mes alta de 
França, patrimoni de l’humanitat i de unes 
dimensions tals que podria contenir dos 
vegades Notre Dame de París. També 
visitarem el museu Jules Verne i els jardins 
flotants dels Hortillonnages i gaudirem de 
l’espectacle de llum i so: La Catedral en 
colors.

15 D’AGOST: BEAUVAIS
Visitarem Beauvais. La catedral de Sant Pere 
és un dels models paradigmatics del gòtic 
clàsic, inacabada, té el cor gòtic més alt del 
món, a l’interior, el espectacular rellotge 
astronómic.

16 D’AGOST: SENLIS - CHANTILLY
Visita a Senlis, una xicoteta ciutat remarcable 
pel seu conjunt únic, d’orige romà. Conserva 
les muralles i un amfiteatre, una catedral 

gòtica, places i carrers que ens transporten 
segles enrera. Per la vesprada Chantilly i el 
seu castell on visitarem el Museu Condé, 
segons alguns la segona pinacoteca de 
França despres del Louvre . On es troba el 
llibre Les Molt Riques hores del Duc de 
Berry  i pintures de Rafael, Boticcelli, Poussin, 
Watteau, Piero di Cosimo, Ingres i molts 
altres grans mestres.

17 D’AGOST: ROUEN
Rouen és la capital de Normandia, coneguda 
com la ciutat dels cent campanars. La catedral 
és una de les més impresionants de França, 
va ser pintada moltes vegades per Monet. 
La seua torre arriba als 150 metres d’alça-
da, i és una obra mestra del gòtic flamíger. 
També la abadia de sant Ouen i la església 
de sant Maclou son dos exemples espectaculars 
del gòtic, el palau de Justicia i la plaça del 
mercat.

18 D’AGOST: NOYON - SAINT LEU
Avui visitarem Noyon, a la catedral es coronaren 
Carlemany i Hug Capeto, és un exemple 
notable del gòtic primitiu, al seu voltant el 
barri del canonges i el episcopal amb notables 
edificis medievals. A Saint Leu, visitarem les 
restes de l’abadia de Saint Leu i anirem cap 
l’aeroport per tornar a València.

17

CA
TE

DR
AL

 D
E 

RE
IM

S



ENS ACOMPANYARÀ: Rosa Sánchez.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols dirèctes Alacant - Cork i     
   Dublin - Alacant amb línea regular.
 · Autobús València - Alacant - València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels *** Killarney/**** a la resta.
 · 8 desdejunis + 6 sopars.
 · Assegurança de viatge.

Irlanda, des de Dublín fins als murals de Derry
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12 D’AGOST: VALÈNCIA - ALACANT - CORK
Trasllat en bus a Alacant i vol directe a Cork. 
Trasllat a Killarneya. Allotjament i sopar.

13 D’AGOST: KILLARNEY
Visita al Parc Nacional de Killarney i a l’Anell 
de Kerry, la ruta circular més rica i variada de 
la costa irlandesa. Península de Dingle, 
visitant el Gallarus Oratory (xicoteta església 
paleocristiana, la millor conservada d’Irlanda). 
Sopar i allotjament.

14 D’AGOST: GALWAY
Eixida cap a Galway passant per The Barren 
(el parc nacional més menut d’Irlanda, un 
paisatge de erosió càrstica). Visita als 
impactants Penya-segats de Moher. Arribada 
a Galway, sopar i allotjament.

15 D’AGOST: GALWAY
Visita a la acolorida ciutat de Galway amb 
testimonis del passat com la Catedral de St. 

Nicholas, els antics molls i l’Spanish Arch, 
the Quays. Passejarem pels seus animats 
carrers i podrem gaudir de les espectaculars 
vistes de l’Atlàntic. Sopar i allotjament.

16 D’AGOST: DERRY
Eixida cap a Derry (Londonderry). De camí a 
l’Ulster, podrem vore zones de torbera, les 
ruïnes de l’abadia de Clonmacnoise. Prop de 
Derry vorem la Calçada del Gegant (formació 
de basalt en la costa nord d’Irlanda. Arribada 
a Derry, sopar i allotjament.

17 D’AGOST: DERRY
Derry es la única ciutat completament 
emmurallada d’Irlanda. Visitarem el seu 
centre històric, la  Catedral de St. Columb, 
la Muralla, el  Derr Quay. També vorem 
alguns dels murals més representatius. 
Sopar i allotjament.

18 D’AGOST: BELFAST - DUBLIN
Eixida cap a Belfast. Recorregut per la ciutat 
visitant els famosos murals dels barris 
catòlics i protestants. Arribada a Dublín i 
allotjament. Sopar lliure.

19 D’AGOST: DUBLIN
Visita a la ciutat. Coneixerem un dels seus 
símbols, el Trinity College i la seua espectacular 

biblioteca. Passejarem per Merrion Square, 
envoltada de cases georgianes, el Castell, 
Christ church, O’Connell Street, Ha’ Penny 
Bridge, Temple Bar. Sopar lliure.

20 D’AGOST: DUBLIN - ALACANT - VALÈNCIA
Pel matí visitarem el conjunt arqueològic de 
New Grange a 60 km al nord de Dublín. A 
l’hora indicada, trasllat a l’aeroport i vol a 
Alacant, trasllat en bus a València on arribarem 
a la nit.
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Eixida a les 6:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

1495 €
+ 130 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 475 €
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12 D’AGOST: VALÈNCIA - ALACANT - CORK
Trasllat en bus a Alacant i vol directe a Cork. 
Trasllat a Killarneya. Allotjament i sopar.

13 D’AGOST: KILLARNEY
Visita al Parc Nacional de Killarney i a l’Anell 
de Kerry, la ruta circular més rica i variada de 
la costa irlandesa. Península de Dingle, 
visitant el Gallarus Oratory (xicoteta església 
paleocristiana, la millor conservada d’Irlanda). 
Sopar i allotjament.

14 D’AGOST: GALWAY
Eixida cap a Galway passant per The Barren 
(el parc nacional més menut d’Irlanda, un 
paisatge de erosió càrstica). Visita als 
impactants Penya-segats de Moher. Arribada 
a Galway, sopar i allotjament.

15 D’AGOST: GALWAY
Visita a la acolorida ciutat de Galway amb 
testimonis del passat com la Catedral de St. 

Nicholas, els antics molls i l’Spanish Arch, 
the Quays. Passejarem pels seus animats 
carrers i podrem gaudir de les espectaculars 
vistes de l’Atlàntic. Sopar i allotjament.

16 D’AGOST: DERRY
Eixida cap a Derry (Londonderry). De camí a 
l’Ulster, podrem vore zones de torbera, les 
ruïnes de l’abadia de Clonmacnoise. Prop de 
Derry vorem la Calçada del Gegant (formació 
de basalt en la costa nord d’Irlanda. Arribada 
a Derry, sopar i allotjament.

17 D’AGOST: DERRY
Derry es la única ciutat completament 
emmurallada d’Irlanda. Visitarem el seu 
centre històric, la  Catedral de St. Columb, 
la Muralla, el  Derr Quay. També vorem 
alguns dels murals més representatius. 
Sopar i allotjament.

18 D’AGOST: BELFAST - DUBLIN
Eixida cap a Belfast. Recorregut per la ciutat 
visitant els famosos murals dels barris 
catòlics i protestants. Arribada a Dublín i 
allotjament. Sopar lliure.

19 D’AGOST: DUBLIN
Visita a la ciutat. Coneixerem un dels seus 
símbols, el Trinity College i la seua espectacular 

biblioteca. Passejarem per Merrion Square, 
envoltada de cases georgianes, el Castell, 
Christ church, O’Connell Street, Ha’ Penny 
Bridge, Temple Bar. Sopar lliure.

20 D’AGOST: DUBLIN - ALACANT - VALÈNCIA
Pel matí visitarem el conjunt arqueològic de 
New Grange a 60 km al nord de Dublín. A 
l’hora indicada, trasllat a l’aeroport i vol a 
Alacant, trasllat en bus a València on arribarem 
a la nit.

19

PE
NY

A-
SE

GA
TS

 D
E 

M
OH

ER

DERRY



ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols València - Cracòvia - València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels ***/**** de qualitat.
 · Mitja pensió amb dinars.
 · Entrades de l’itinerari.
 · Assegurança de viatge.

Els majestuosos paisatges de Cracòvia i Zakopane 

20
Concentració a les 10:30 h al hall de l’aeroport de Manises.

13 D’AGOST: VALÈNCIA - CRACÒVIA
Vol des de València cap a Cracòvia.

14 D'AGOST: CRACÒVIA
Visita a Cracòvia, antiga capital de Polònia i 
centre cultural del país. Visita al Pujol de 
Wawel amb el seu Castell Real d'estil 
renaixentista, la Catedral Gòtica amb les 
seues espectaculars capelles, criptes, 
sarcòfags i tombes de reis i ducs polonesos, 
el Casc Vell amb la Plaça del Mercat, una de 
les més grans d'Europa, la famosa Llotja de 
Draps i  l’Església de Santa María (Mariacki). 
Visita del Museu de la Universitat Jagelónica 
(Collegium Maius) on va estar Nicolás 
Copèrnic. Dinar a un restaurant local. A la 
vesprada continuarem pel barri jueu 
Kazimierz, el centre de la vida religiosa i 
social de la Cracòvia jueva. Passegem pel 
famós carrer Szeroka en la qual fins avui es 
poden visitar la Sinagoga Remuh.

15 D'AGOST: CRACÒVIA - WIRLICZKA
Eixida cap a Wirliczka, visita a les Mines de 
Sal, un impressionant conjunt de cambres, 
capelles i galeries subterrànies esculpides 
amb sal gemma, declarat Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO. Tornada a 
Cracòvia i vesprada lliure.

16 D'AGOST: PIESKOWA SKALA - RUTA DE NIUS 
D`’ÀGUILA - CRACOVIA
Visita de Pieskowa Skala, amb el seu castell 
que fou construït en estil gòtic pel rei Casimiro 
el Gran al segle XIV i reconstruït més tard al 
segle XVI en estil renaixentista. Després de 
dinar eixirem cap a la Ruta dels Nius d'Àguila, 
on passejarem pel ric paisatge càrstic de la 
Meseta de Cracovia i Czestochowa; blanc 
calís de turons rocoses, coves i barrancs, 
copiosos brolladors, així com una flora i 
fauna molt diverses i nombroses ruïnes de 
castells medievals. Una part d'ells fou 
fundada pel rei Casimiro el Gran, altra 
pertanyia a diversos bisbes i prínceps. Hui 
en dia, pintoresques ruïnes que formen part 
del paisatge. Visitarem el Castell d'Ogrodzieniec, 
el qual va formar l'exemple més impressio-
nant i bell de totes les fortaleses de la Ruta 
dels Nius d'Àguila.
Tornada a Cracòvia.

17 D'AGOST: CRACÒVIA - SROMOWCW WYZNE - 
CHOCHOLÓW - ZAKOPANE
Eixida cap a Sromowce Wyzne, passeig en 
barca pel riu Dunakec, dinarem i ens 
desplaçarem cap a Chocholów, visitarem la 
ciutat amb les seues cases i esglésies de 
fusta típiques d'aquesta regió. A la vesprada 
ens desplacem a Zakopane.

18 D'AGOST: ZAKOPANE
Visitarem Zakopane, capital hivernal de Polònia 
que es troba en serralades de les Tatras, 
farem una passejada per la part central de la 
ciutat, que s'anomena Krupówki. Pujarem 
en funicular a una de les seues muntanyes 
més boniques, Gubalówka des d'on es veu 
una magnifica panoràmica de la serralada. 
Després de dinar passejarem amb carruatge, 
una parada per rostir salsitxes en la foguera.

19 D'AGOST: ZAKOPAEN - MORSKIE OKO
El nostre últim dia en Zakopane el dediquem 
a la Pujada al Morskie Oko (Ull del mar), un 
llac de color maragda al sud-est de Zakopane, 
entre els cims de les muntanyes.

20 D'AGOST: ZAKOPANE - CRACÒVIA - VALÈNCIA
Trasllat a l'aeroport de Cracòvia per tornar a 
València.
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+ 100€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 350 €
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13 D’AGOST: VALÈNCIA - CRACÒVIA
Vol des de València cap a Cracòvia.

14 D'AGOST: CRACÒVIA
Visita a Cracòvia, antiga capital de Polònia i 
centre cultural del país. Visita al Pujol de 
Wawel amb el seu Castell Real d'estil 
renaixentista, la Catedral Gòtica amb les 
seues espectaculars capelles, criptes, 
sarcòfags i tombes de reis i ducs polonesos, 
el Casc Vell amb la Plaça del Mercat, una de 
les més grans d'Europa, la famosa Llotja de 
Draps i  l’Església de Santa María (Mariacki). 
Visita del Museu de la Universitat Jagelónica 
(Collegium Maius) on va estar Nicolás 
Copèrnic. Dinar a un restaurant local. A la 
vesprada continuarem pel barri jueu 
Kazimierz, el centre de la vida religiosa i 
social de la Cracòvia jueva. Passegem pel 
famós carrer Szeroka en la qual fins avui es 
poden visitar la Sinagoga Remuh.

15 D'AGOST: CRACÒVIA - WIRLICZKA
Eixida cap a Wirliczka, visita a les Mines de 
Sal, un impressionant conjunt de cambres, 
capelles i galeries subterrànies esculpides 
amb sal gemma, declarat Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO. Tornada a 
Cracòvia i vesprada lliure.

16 D'AGOST: PIESKOWA SKALA - RUTA DE NIUS 
D`’ÀGUILA - CRACOVIA
Visita de Pieskowa Skala, amb el seu castell 
que fou construït en estil gòtic pel rei Casimiro 
el Gran al segle XIV i reconstruït més tard al 
segle XVI en estil renaixentista. Després de 
dinar eixirem cap a la Ruta dels Nius d'Àguila, 
on passejarem pel ric paisatge càrstic de la 
Meseta de Cracovia i Czestochowa; blanc 
calís de turons rocoses, coves i barrancs, 
copiosos brolladors, així com una flora i 
fauna molt diverses i nombroses ruïnes de 
castells medievals. Una part d'ells fou 
fundada pel rei Casimiro el Gran, altra 
pertanyia a diversos bisbes i prínceps. Hui 
en dia, pintoresques ruïnes que formen part 
del paisatge. Visitarem el Castell d'Ogrodzieniec, 
el qual va formar l'exemple més impressio-
nant i bell de totes les fortaleses de la Ruta 
dels Nius d'Àguila.
Tornada a Cracòvia.

17 D'AGOST: CRACÒVIA - SROMOWCW WYZNE - 
CHOCHOLÓW - ZAKOPANE
Eixida cap a Sromowce Wyzne, passeig en 
barca pel riu Dunakec, dinarem i ens 
desplaçarem cap a Chocholów, visitarem la 
ciutat amb les seues cases i esglésies de 
fusta típiques d'aquesta regió. A la vesprada 
ens desplacem a Zakopane.

18 D'AGOST: ZAKOPANE
Visitarem Zakopane, capital hivernal de Polònia 
que es troba en serralades de les Tatras, 
farem una passejada per la part central de la 
ciutat, que s'anomena Krupówki. Pujarem 
en funicular a una de les seues muntanyes 
més boniques, Gubalówka des d'on es veu 
una magnifica panoràmica de la serralada. 
Després de dinar passejarem amb carruatge, 
una parada per rostir salsitxes en la foguera.

19 D'AGOST: ZAKOPAEN - MORSKIE OKO
El nostre últim dia en Zakopane el dediquem 
a la Pujada al Morskie Oko (Ull del mar), un 
llac de color maragda al sud-est de Zakopane, 
entre els cims de les muntanyes.

20 D'AGOST: ZAKOPANE - CRACÒVIA - VALÈNCIA
Trasllat a l'aeroport de Cracòvia per tornar a 
València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols directes València - Corunya -    
   València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels **** cèntrics.
 · Mitja pensió.
 · Tíquet del vaixell a les Illes Cies.
 · Creuer pel Sil i la Ribeira Sacra.
 · Assegurança de viatge.

Galícia amb “botas y cuchara”

ITINERARI
13 D’AGOST: VALÈNCIA - CORUNYA - VIGO 
Vol fins a Corunya. Arribada i trasllat en bus a Vigo. 
Temps lliure i sopar. 

14 D’AGOST: RIBEIRA SACRA - CANONS DEL SIL
La Ribeira Sacra va ser històricament el lloc al que 
es retiraven monjos i eremites per lliurar-se a una 
vida ascètica allunyada del mundanal soroll. 
D'aquí que amb el temps florissin en pocs 
quilòmetres a la rodona tants i tan bells monestirs 
durant l'Edat Mitjana, com el de Santa Cristina de 
Ribas do Sil o el de Sant Estevo de Ribas entre 
d'altres. També recorrerem aquest paradís des de 
baix, solcant en catamarà els canons del Sil, 
accedint a llocs inaccessibles d'una altra manera, 
sota farallons de 500 mts. de desnivell.

15 D’AGOST: RIAS BAIXAS - ILLES CIES
Visitarem les Illes Cíes, dins el Parc Nacional de les 
Illes Atlàntiques, declarat des de 1980 com una 
ZEPA (Zona Especial per a les Aus). Farem una 
petita ruta senderista que ens portarà a la 

Concentració a les 13:45 h al hall de l’aeroport de Manises.
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995 €
+ 70 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 240 €

Muntanya Far. Una altra opció és gaudir 
d'un matí de platja a la que segons el diari 
"The Guardian" és la millor platja del món. 
Retorn i dinar. A la vesprada visitarem la 
ciutat de Pontevedra i el seu casc històric, 
declarat en la seva totalitat com a Conjunt 
Històric-Artístic.

16 D’AGOST:  VIGO - SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
- CORUNYA
Visita a Santiago de Compostel·la, la seva 
Catedral i el seu magnífic Casc Antic, Patri-
moni de la Humanitat des de 1985. Vespra-
da lliure. Trasllat a Corunya i allotjament.

17 D’AGOST: COSTA DA MORTE - SENDER DE LES 
ONES
Al nord-oest de Galícia es troben els miste-
riosos penya-segats que marcaven per als 
medievals la fi del món. Realitzarem una ruta 
que ens portarà des de l'emblemàtic Cap 
Vilán i el seu famós far, seguint un salvatge 
sender fins al Cementiri dels Anglesos i fins a 
la localitat pesquera de Camelle, antic 
assentament víking marcat a foc per la 
llegenda negra dels freqüents naufragis. 
Després de dinar en un recòndit restaurant 
pesquer, ens aproparem a les costes de 
Finisterre, amb els seus penya-segats 
vertiginosos tan carregats d'història.

18 D’AGOST: COSTA D’ORTEGAL - ESTACA DE 
BARES
El Cap Ortegal limita a l'est amb una impor-
tant ria plena d'aiguamolls de gran valor 
ecològic com ho és la ria compartida 
“Cariño i Ortigueira”. Més a l'est encara 
podrem observar el terme més del nord 
d'Espanya, Estaca de Bares, punt que marca 
la confluència del Mar Cantàbric i l'Oceà 
Atlàntic, el lloc més al nord de la Península 
Ibèrica.

19 D’AGOST: FRAGAS DE EUME - MOSTEIRO DE 
CAVEIRO I BETANZOS.
Realitzarem una ruta de senderisme pel que 
probablement sigui el bosc atlàntic millor 
conservat de Galícia. Visitarem el Monestir 
de Caveiro, una joia històrica enclavat al cor 
d'aquest paradís natural. Per la vesprada 
visitarem la localitat de Betanzos, la capital 
del gòtic gallec, amb el seu casc històric, un 
dels més ben conservats de Galícia.

20 D’AGOST: CORUNYA - VALÈNCIA
Desdejuni a l’hotel i eixida a l’aeroport de Corunya 
per a prendre el vol directe de retorn a València. 
Arribarem sobre el migdia.



13 D’AGOST: VALÈNCIA - CORUNYA - VIGO 
Vol fins a Corunya. Arribada i trasllat en bus a Vigo. 
Temps lliure i sopar. 

14 D’AGOST: RIBEIRA SACRA - CANONS DEL SIL
La Ribeira Sacra va ser històricament el lloc al que 
es retiraven monjos i eremites per lliurar-se a una 
vida ascètica allunyada del mundanal soroll. 
D'aquí que amb el temps florissin en pocs 
quilòmetres a la rodona tants i tan bells monestirs 
durant l'Edat Mitjana, com el de Santa Cristina de 
Ribas do Sil o el de Sant Estevo de Ribas entre 
d'altres. També recorrerem aquest paradís des de 
baix, solcant en catamarà els canons del Sil, 
accedint a llocs inaccessibles d'una altra manera, 
sota farallons de 500 mts. de desnivell.

15 D’AGOST: RIAS BAIXAS - ILLES CIES
Visitarem les Illes Cíes, dins el Parc Nacional de les 
Illes Atlàntiques, declarat des de 1980 com una 
ZEPA (Zona Especial per a les Aus). Farem una 
petita ruta senderista que ens portarà a la 

Muntanya Far. Una altra opció és gaudir 
d'un matí de platja a la que segons el diari 
"The Guardian" és la millor platja del món. 
Retorn i dinar. A la vesprada visitarem la 
ciutat de Pontevedra i el seu casc històric, 
declarat en la seva totalitat com a Conjunt 
Històric-Artístic.

16 D’AGOST:  VIGO - SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
- CORUNYA
Visita a Santiago de Compostel·la, la seva 
Catedral i el seu magnífic Casc Antic, Patri-
moni de la Humanitat des de 1985. Vespra-
da lliure. Trasllat a Corunya i allotjament.

17 D’AGOST: COSTA DA MORTE - SENDER DE LES 
ONES
Al nord-oest de Galícia es troben els miste-
riosos penya-segats que marcaven per als 
medievals la fi del món. Realitzarem una ruta 
que ens portarà des de l'emblemàtic Cap 
Vilán i el seu famós far, seguint un salvatge 
sender fins al Cementiri dels Anglesos i fins a 
la localitat pesquera de Camelle, antic 
assentament víking marcat a foc per la 
llegenda negra dels freqüents naufragis. 
Després de dinar en un recòndit restaurant 
pesquer, ens aproparem a les costes de 
Finisterre, amb els seus penya-segats 
vertiginosos tan carregats d'història.

18 D’AGOST: COSTA D’ORTEGAL - ESTACA DE 
BARES
El Cap Ortegal limita a l'est amb una impor-
tant ria plena d'aiguamolls de gran valor 
ecològic com ho és la ria compartida 
“Cariño i Ortigueira”. Més a l'est encara 
podrem observar el terme més del nord 
d'Espanya, Estaca de Bares, punt que marca 
la confluència del Mar Cantàbric i l'Oceà 
Atlàntic, el lloc més al nord de la Península 
Ibèrica.

19 D’AGOST: FRAGAS DE EUME - MOSTEIRO DE 
CAVEIRO I BETANZOS.
Realitzarem una ruta de senderisme pel que 
probablement sigui el bosc atlàntic millor 
conservat de Galícia. Visitarem el Monestir 
de Caveiro, una joia històrica enclavat al cor 
d'aquest paradís natural. Per la vesprada 
visitarem la localitat de Betanzos, la capital 
del gòtic gallec, amb el seu casc històric, un 
dels més ben conservats de Galícia.

20 D’AGOST: CORUNYA - VALÈNCIA
Desdejuni a l’hotel i eixida a l’aeroport de Corunya 
per a prendre el vol directe de retorn a València. 
Arribarem sobre el migdia.
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ENS ACOMPANYARÀ: Albert Forment i 
guia local.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols València - Vilnus i Hèlsinki -  
   València  (via Frankfurt).
 · Trasllats i visites segons programa.
 · Transport en minibús/autocar.
 · Ferri Tallin - Hèlsinki.
 · Hotels ****.
 · 7 desdejunis + 6 dinars.
 · Guies oficials locals durant les       
   visites i trasllats entre les ciutats.
 · Assegurança de viatge.

Estònia, Letònia i Lituània, la gran ruta del Bàltic

24

19 D’AGOST: VALÈNCIA - VILNIUS
Arribada a Vilnius, capital de Lituània. 
Trasllat a l’hotel. Per la vesprada visita 
panoràmica de la ciutat, amb el mercat 
local, el cementiri d’Antakalnis, l’Església de 
Pere i Pau i el Museu del KGB, l’antic servei 
secret soviètic.
 
20 D’AGOST: VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS
Pel matí, recorregut pel centre històric de 
Vilnius, amb entrada a la Catedral, la Universitat 
i les esglésies de la Divina Misericòrdia i de 
Sant Joan, i la divertida república de Uzupis, 
el barri bohemi. Dinar i, per la vesprada 
anirem al poble i castell de  Trakai, enmig 
d’un llac de llegenda, amb visita al museu 
etnogràfic de la minoria caraite.
 
21 D’AGOST: VILNIUS - KAUNAS - KLÁIPEDA - 
NIDA - KLÁIPEDA
Parada obligatòria en ruta al casc antic de la 
segona ciutat de Lituània, Kaunas. on 

dinarem. Per la vesprada anirem a a Kláipeda, 
principal ciutat portuària lituana, on destaca 
el barri antic amb construccions de fusta 
d’estil alemany, in agafarem un ferry per a 
Smyltuné, veurem el Parc Nacional de la 
península de Curlàndia, a la vora del Mar 
Bàltic, passejarem pel poble de Nida, i 
tornarem per a dormir a Kláipeda.
 
22 D’AGOST: KLÁIPEDA - PALANGA - SIUAULIAI - 
RUNDALE - RIGA  
Eixida de Klápide i, en ruta, pararem a Palanga 
per visitar el Palau Tiskevicius, seu del 
famós Museu de l’Ámbar, l’anomenat or 
bàltic. Eixida cap a Siauliai, on  entrarem a 
una braserie, de camí passejarem pel famós 
monument Pujol de les Creus i més tard 
veurem el Palau barroc de Rundale, 
residència del Ducs de Curlàndia. Eixirem 
cap a Riga, on s’allotjarem i dormirem.
 
23 D’AGOST: RIGA - JÚRMALA - RIGA 
Visita panoràmica de Riga, capital de Letònia, 
amb el Mercat Central, la catedral luterana, 
la Casa dels Caps Negres i l’Església de 
Sant Pere. Dinar al centre de Riga i per la 
vesprada veurem el barri modern amb els 
edificis Art Nouveau, alguns dissenyats per 
Eisenstein, i després es desplaçartem a la 
ciutat balneari de Júrmala. Tornada a Riga.

24 D’AGOST: RIGA - SIGULDA - TURAIDA - 
GUTMANIS - CESIS - PARNU - TALLIN
Eixida de Riga i, en ruta, veurem el Parc 
Nacional de la  Vall del Gauja, amb el poble 
entre boscos de Sigulda, la cova de Gutmanis 
i el castell de Turaida. Pararem a dinar en 
una granja local, i veurem Cesis, el poble i les 
ruïnes del seu castell medieval. En ruta 
parada en la ciutat estonia de Pärnu, la 
capital costera de l’estiu bàltic, i després 
continuarem viatge fins Tallin.
 
25 D’AGOST: TALLIN
Dia complet de visita en la fascinant Tallin, la 
capital d’Estònia, patrimoni de la humanitat, 
ciutat portuària hanseàtica, amb un dels 
casc medievals millors conservats d’Euro-
pa. Primer anirem en autocar pels barris de 
Pirita i Kadriorg, on pararem al barroc Palau 
Kadriorg. Tornada al casc antic històric i 
visita a peu amb un itinerari que passa per la 
catedral ortodoxa d’Alexandre Nevsky i la 
catedral luterana de la Mare de Déu. Dinar 
en un restaurant típic i després visita al 
museu etnogràfic a l’aire lliure “Rocca al Mare”.

26 D’AGOST: TALLIN - HELSINKI - VALÈNCIA
Eixida en ferry cap a Helsinki, capital de 
Finlàndia. Visita panoràmica per veure el 
centre. Dinar lliure i eixida a l’aeroport.
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Concentració a les 4:30 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

1390 €
+ 130 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 275 €

7 7

4 D’OCTUBRE:  VALÈNCIA - ADDIS ABEBA
Vol a Addis Abeba des de València via 
Frankfurt. Menjars i nit a bord.

4 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA
Arribada a la capital etíop a primera hora del 
matí, on serem rebuts pel nostre guia. 
Jornada dedicada a explorar Addis Abeba, 
una de les capitals més altes del món. El dia 
ho dedicarem a fer una visita a la ciutat, els 
punts de la qual més emblemàtics podrien 
ser el barri de Piazza, el sempre caòtic 
Mesquel Square o Merkato, el mercat a 
l’aire lliure més gran d’Àfrica. Visitarem les 
muntanyes de Entoto, lloc on Menelik II es va 
instal·lar abans de fundar la ciutat. Des 
d’aquestes muntanyes, que en alguns punts 
s’encimbellen fins als 3 mil metres, podrem 
veure les dimensions de la capital. Esmorzar. 
Seguidament, descobrirem els secrets de 
Lucy, un dels més importants descobriments
paleontològics de la Història, en el Museu 

Nacional. Retorn a l’hotel i allotjament. 
Sopar.

6 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - BAHAR DONAR
Trasllat a l’aeroport per prendre el vol a 
Bahar Donar. A l’arribada allotjament i temps 
lliure. Ja a la tarda, ens esperen les famoses 
cataractes del Nil Blau. Allotjament a l’hotel.

7 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR
Dedicarem la jornada a conèixer una 
representació dels monestirs del llac Tana, 
que comptabilitza més de 20. Molts d’ells 
van romandre gairebé en l’anonimat per als 
estrangers fins a 1930. Varis posseeixen 
una magnífica decoració i amaguen veritables 
tresors. Les antigues esglésies estan carregades 
de misteri i llegenda. Bahar Donar i el llac 
Tana, el llac més gran del país amb 3.673 
quilòmetres quadrats, signifiquen dos dels 
llocs que no podem perdre’ns a Etiòpia. El 
viatge pel llac es realitzarà en un petit ferri. 
Anirem fins a la península de Zege on visitarem 
l’església de Ura Kidane Mehret, a la qual 
s’accedeix per una sendera envoltada de 
frondosa vegetació. Prosseguirem la nostra 
excursió per aquest impressionant llac i 
recalarem en el temple Azuwa Maryam o un 
altre similar. A la tarda farem un volt pels 
voltants de Bahar Donar.

8 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR - GONDAR
Sortida a Gondar per carretera. Una vegada 
en Gondar, visitarem el seu centre històric, 
el complex de castells, la piscina del rei 
Fasilidas i el monestir de Debre Birhan 
Selassie. Gondar va ser la capital d’Etiòpia 
en el passat i presenta un dels primers 
castells que es coneixen en la història d’Àfrica 
(Fasil Ghebbi). Després de visitar els castells 
i el veritable cor de Gondar, descobrirem la 
piscina del rei Fasilidas, els banys del que va 
anar el fundador de Gondar. El tour de 
Gondar finalitza amb la visita al monestir 
Debre Birhan Selassie. El principal interès 
turístic de l’església jeu en les seves pintures 
interiors. Trasllat a l’hotel i allotjament.

9 D’OCTUBRE: GONDAR
Trasllat amb cotxe de Gondar a les Simien 
Mountains. Prèviament passarem per Debark, 
entrada occidental del Parc Nacional Simien 
Mountains. Debark, situat a 2.800 metres 
d’altitud, és el punt on ens trobarem amb el 
nostre guia local i els scouts del parc que 
ens acompanyaran al llarg de la ruta. Realitzarem 
una excursió pel Parc Nacional. Al llarg de 
les escarpadas parets, ens acompanyaran 
els Geladas, una espècie endèmica d’Etiòpia. 
Es tracta d’uns micos que viuen en rajades, 
sempre prop dels precipicis i barrancs. Amb 

una mica de sort també veurem el íbice de 
wallia, el territori del qual es limita per complet 
a les Simien Mountains.

10 D’OCTUBRE: GONDAR - AXUM - TIGRAY
Trasllat des de Gondar, partirem amb avió i 
aconseguirem Axum, la històrica ciutat del 
Tigray. Pot presumir de ser el veritable eix de 
la cultura nacional. La capital del poderós 
imperi Axumita és, així mateix, la llar espiritual 
del cristianisme ortodox etíop. Compta amb 
una gran quantitat d’antiguitats i uns magnífics 
mercats. Visitarem el museu de Axum, la 
catedral de Tsion Maryam, Mai Shum, el 
parc del rei Exana i la tomba del rei Basin. 
Els elements més fotografiats, no obstant 
això, són el seu camp amb més de 300 
deixants i obeliscos monolítics. Tots ells, de 
granit, es van extreure en el seu moment 
d’una muntanya adjacent. També poden 
visitar-se catacumbes subterrànies o palaus 
en ruïnes. Axum també va ser on es va 
originar la fabulosa llegenda de la Reina de 
Saba. Allotjament.

11 D’OCTUBRE: AXUM - LALIBELA
Ens dirigirem, amb avió, a la màgica Lalibela. 
Després d’aterrar, i de camí a la ciutat, ens
detindrem en Nakute La´ab. Coneixerem la 
denominada “Jerusalem africana”. El 

conjunt d’esglésies de Lalibela va ser declarat 
patrimoni de la UNESCO en 1979.

12 D’OCTUBRE: LALIBELA
Visitarem un temple fora de Lalibela. Es 
tracta de Yemrehanna Kristos. A la tarda, 
seguirem explorant les esglésies excavades 
en la roca del centre de la ciutat. Visitarem la 
solitària de Bete Giorgis, famosíssima per la 
seva planta en forma de creu i per un interior 
de dimensions reduïdes. Allotjament.

13 D’OCTUBRE: LALIBELA
Tindrem la possibilitat d’acabar les visites a 
les esglésies de Lalibela. Tarda lliure per 
passejar. Allotjament.

14 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - FRANKFURT
Retorn amb avió a Addis Abeba, una ciutat 
en continu canvi, amb una interessant vida 
nocturna. Aprofitarem les últimes hores al 
país per fer compres o passejar per Churchill 
Avenue, una de les artèries comercials més 
importants. Trasllat a l’hotel per descansar 
una mica. A l’hora indicada, sopar de 
comiat i trasllat a l’aeroport. Menjars i nit a 
bord.

15 D’OCTUBRE: FRANKFURT – VALÈNCIA
Arribada a Frankfurt i connexió amb València.
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19 D’AGOST: VALÈNCIA - VILNIUS
Arribada a Vilnius, capital de Lituània. 
Trasllat a l’hotel. Per la vesprada visita 
panoràmica de la ciutat, amb el mercat 
local, el cementiri d’Antakalnis, l’Església de 
Pere i Pau i el Museu del KGB, l’antic servei 
secret soviètic.
 
20 D’AGOST: VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS
Pel matí, recorregut pel centre històric de 
Vilnius, amb entrada a la Catedral, la Universitat 
i les esglésies de la Divina Misericòrdia i de 
Sant Joan, i la divertida república de Uzupis, 
el barri bohemi. Dinar i, per la vesprada 
anirem al poble i castell de  Trakai, enmig 
d’un llac de llegenda, amb visita al museu 
etnogràfic de la minoria caraite.
 
21 D’AGOST: VILNIUS - KAUNAS - KLÁIPEDA - 
NIDA - KLÁIPEDA
Parada obligatòria en ruta al casc antic de la 
segona ciutat de Lituània, Kaunas. on 

dinarem. Per la vesprada anirem a a Kláipeda, 
principal ciutat portuària lituana, on destaca 
el barri antic amb construccions de fusta 
d’estil alemany, in agafarem un ferry per a 
Smyltuné, veurem el Parc Nacional de la 
península de Curlàndia, a la vora del Mar 
Bàltic, passejarem pel poble de Nida, i 
tornarem per a dormir a Kláipeda.
 
22 D’AGOST: KLÁIPEDA - PALANGA - SIUAULIAI - 
RUNDALE - RIGA  
Eixida de Klápide i, en ruta, pararem a Palanga 
per visitar el Palau Tiskevicius, seu del 
famós Museu de l’Ámbar, l’anomenat or 
bàltic. Eixida cap a Siauliai, on  entrarem a 
una braserie, de camí passejarem pel famós 
monument Pujol de les Creus i més tard 
veurem el Palau barroc de Rundale, 
residència del Ducs de Curlàndia. Eixirem 
cap a Riga, on s’allotjarem i dormirem.
 
23 D’AGOST: RIGA - JÚRMALA - RIGA 
Visita panoràmica de Riga, capital de Letònia, 
amb el Mercat Central, la catedral luterana, 
la Casa dels Caps Negres i l’Església de 
Sant Pere. Dinar al centre de Riga i per la 
vesprada veurem el barri modern amb els 
edificis Art Nouveau, alguns dissenyats per 
Eisenstein, i després es desplaçartem a la 
ciutat balneari de Júrmala. Tornada a Riga.

24 D’AGOST: RIGA - SIGULDA - TURAIDA - 
GUTMANIS - CESIS - PARNU - TALLIN
Eixida de Riga i, en ruta, veurem el Parc 
Nacional de la  Vall del Gauja, amb el poble 
entre boscos de Sigulda, la cova de Gutmanis 
i el castell de Turaida. Pararem a dinar en 
una granja local, i veurem Cesis, el poble i les 
ruïnes del seu castell medieval. En ruta 
parada en la ciutat estonia de Pärnu, la 
capital costera de l’estiu bàltic, i després 
continuarem viatge fins Tallin.
 
25 D’AGOST: TALLIN
Dia complet de visita en la fascinant Tallin, la 
capital d’Estònia, patrimoni de la humanitat, 
ciutat portuària hanseàtica, amb un dels 
casc medievals millors conservats d’Euro-
pa. Primer anirem en autocar pels barris de 
Pirita i Kadriorg, on pararem al barroc Palau 
Kadriorg. Tornada al casc antic històric i 
visita a peu amb un itinerari que passa per la 
catedral ortodoxa d’Alexandre Nevsky i la 
catedral luterana de la Mare de Déu. Dinar 
en un restaurant típic i després visita al 
museu etnogràfic a l’aire lliure “Rocca al Mare”.

26 D’AGOST: TALLIN - HELSINKI - VALÈNCIA
Eixida en ferry cap a Helsinki, capital de 
Finlàndia. Visita panoràmica per veure el 
centre. Dinar lliure i eixida a l’aeroport.
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4 D’OCTUBRE:  VALÈNCIA - ADDIS ABEBA
Vol a Addis Abeba des de València via 
Frankfurt. Menjars i nit a bord.

4 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA
Arribada a la capital etíop a primera hora del 
matí, on serem rebuts pel nostre guia. 
Jornada dedicada a explorar Addis Abeba, 
una de les capitals més altes del món. El dia 
ho dedicarem a fer una visita a la ciutat, els 
punts de la qual més emblemàtics podrien 
ser el barri de Piazza, el sempre caòtic 
Mesquel Square o Merkato, el mercat a 
l’aire lliure més gran d’Àfrica. Visitarem les 
muntanyes de Entoto, lloc on Menelik II es va 
instal·lar abans de fundar la ciutat. Des 
d’aquestes muntanyes, que en alguns punts 
s’encimbellen fins als 3 mil metres, podrem 
veure les dimensions de la capital. Esmorzar. 
Seguidament, descobrirem els secrets de 
Lucy, un dels més importants descobriments
paleontològics de la Història, en el Museu 

Nacional. Retorn a l’hotel i allotjament. 
Sopar.

6 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - BAHAR DONAR
Trasllat a l’aeroport per prendre el vol a 
Bahar Donar. A l’arribada allotjament i temps 
lliure. Ja a la tarda, ens esperen les famoses 
cataractes del Nil Blau. Allotjament a l’hotel.

7 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR
Dedicarem la jornada a conèixer una 
representació dels monestirs del llac Tana, 
que comptabilitza més de 20. Molts d’ells 
van romandre gairebé en l’anonimat per als 
estrangers fins a 1930. Varis posseeixen 
una magnífica decoració i amaguen veritables 
tresors. Les antigues esglésies estan carregades 
de misteri i llegenda. Bahar Donar i el llac 
Tana, el llac més gran del país amb 3.673 
quilòmetres quadrats, signifiquen dos dels 
llocs que no podem perdre’ns a Etiòpia. El 
viatge pel llac es realitzarà en un petit ferri. 
Anirem fins a la península de Zege on visitarem 
l’església de Ura Kidane Mehret, a la qual 
s’accedeix per una sendera envoltada de 
frondosa vegetació. Prosseguirem la nostra 
excursió per aquest impressionant llac i 
recalarem en el temple Azuwa Maryam o un 
altre similar. A la tarda farem un volt pels 
voltants de Bahar Donar.

8 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR - GONDAR
Sortida a Gondar per carretera. Una vegada 
en Gondar, visitarem el seu centre històric, 
el complex de castells, la piscina del rei 
Fasilidas i el monestir de Debre Birhan 
Selassie. Gondar va ser la capital d’Etiòpia 
en el passat i presenta un dels primers 
castells que es coneixen en la història d’Àfrica 
(Fasil Ghebbi). Després de visitar els castells 
i el veritable cor de Gondar, descobrirem la 
piscina del rei Fasilidas, els banys del que va 
anar el fundador de Gondar. El tour de 
Gondar finalitza amb la visita al monestir 
Debre Birhan Selassie. El principal interès 
turístic de l’església jeu en les seves pintures 
interiors. Trasllat a l’hotel i allotjament.

9 D’OCTUBRE: GONDAR
Trasllat amb cotxe de Gondar a les Simien 
Mountains. Prèviament passarem per Debark, 
entrada occidental del Parc Nacional Simien 
Mountains. Debark, situat a 2.800 metres 
d’altitud, és el punt on ens trobarem amb el 
nostre guia local i els scouts del parc que 
ens acompanyaran al llarg de la ruta. Realitzarem 
una excursió pel Parc Nacional. Al llarg de 
les escarpadas parets, ens acompanyaran 
els Geladas, una espècie endèmica d’Etiòpia. 
Es tracta d’uns micos que viuen en rajades, 
sempre prop dels precipicis i barrancs. Amb 

una mica de sort també veurem el íbice de 
wallia, el territori del qual es limita per complet 
a les Simien Mountains.

10 D’OCTUBRE: GONDAR - AXUM - TIGRAY
Trasllat des de Gondar, partirem amb avió i 
aconseguirem Axum, la històrica ciutat del 
Tigray. Pot presumir de ser el veritable eix de 
la cultura nacional. La capital del poderós 
imperi Axumita és, així mateix, la llar espiritual 
del cristianisme ortodox etíop. Compta amb 
una gran quantitat d’antiguitats i uns magnífics 
mercats. Visitarem el museu de Axum, la 
catedral de Tsion Maryam, Mai Shum, el 
parc del rei Exana i la tomba del rei Basin. 
Els elements més fotografiats, no obstant 
això, són el seu camp amb més de 300 
deixants i obeliscos monolítics. Tots ells, de 
granit, es van extreure en el seu moment 
d’una muntanya adjacent. També poden 
visitar-se catacumbes subterrànies o palaus 
en ruïnes. Axum també va ser on es va 
originar la fabulosa llegenda de la Reina de 
Saba. Allotjament.

11 D’OCTUBRE: AXUM - LALIBELA
Ens dirigirem, amb avió, a la màgica Lalibela. 
Després d’aterrar, i de camí a la ciutat, ens
detindrem en Nakute La´ab. Coneixerem la 
denominada “Jerusalem africana”. El 

conjunt d’esglésies de Lalibela va ser declarat 
patrimoni de la UNESCO en 1979.

12 D’OCTUBRE: LALIBELA
Visitarem un temple fora de Lalibela. Es 
tracta de Yemrehanna Kristos. A la tarda, 
seguirem explorant les esglésies excavades 
en la roca del centre de la ciutat. Visitarem la 
solitària de Bete Giorgis, famosíssima per la 
seva planta en forma de creu i per un interior 
de dimensions reduïdes. Allotjament.

13 D’OCTUBRE: LALIBELA
Tindrem la possibilitat d’acabar les visites a 
les esglésies de Lalibela. Tarda lliure per 
passejar. Allotjament.

14 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - FRANKFURT
Retorn amb avió a Addis Abeba, una ciutat 
en continu canvi, amb una interessant vida 
nocturna. Aprofitarem les últimes hores al 
país per fer compres o passejar per Churchill 
Avenue, una de les artèries comercials més 
importants. Trasllat a l’hotel per descansar 
una mica. A l’hora indicada, sopar de 
comiat i trasllat a l’aeroport. Menjars i nit a 
bord.

15 D’OCTUBRE: FRANKFURT – VALÈNCIA
Arribada a Frankfurt i connexió amb València.



ENS ACOMPANYARAN: Paco Baixaulí i 
Júlia Torró.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols directes Barcelona - Catània i 
   Palermo - Barcelona.
 · Trasllats València - Barcelona -      
   València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels ***/****
 · Allotjament i desdejuni + 5 MP.
 · Guies locals.
 · Assegurança de viatge.

Sicília: l'illa dels 4 elements
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2 DE SETEMBRE: VALÈNCIA - BARCELONA - 
CATANIA
Eixida de Valéncia amb bus fins a Barcelona, 
des d’on volarem cap a Catania. Primer 
contacte amb la ciutat.

3 DE SETEMBRE: TAORMINA
Excursió a l'elegant ciutat de Taormina, 
poblat medieval amb ànima grega, on ens 
espera la millor postal de tota Sicília: la que 
es gaudeix des del seu Teatre. Vesprada 
lliure a Catania.

4 DE SETEMBRE: ETNA
Excursió a l’Etna, el volcà actiu més gran 
d'Europa, on xafarem la negra cendra de 
cràters silvestres. Vesprada lliure en Catania. 

4 DE SETEMBRE: SIRACUSA - NOTO
Eixida cap a Siracusa, amb pausa a la ciutat de 
Noto, joia del barroc sicilià. Vesprada a la zona 
arqueològica de Siracusa i passeig per la ciutat.

6 DE SETEMBRE: PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTO
Eixida cap a Piazza Armerina, on visitarem la 
Villa del Casale, amb un dels millors conjunts 
de mosaics romans que ha arribat als nostres 
dies. Per la vesprada, ens dirigirem a la ciutat 
de Agrigento on gaudirem de la posta de sol 
a la zona arqueològica de la Valle dei Templi.

7 DE SETEMBRE: SELINUNTE - PACECO - TRAPANI
Ens dirigim a Selinunte, el jaciment grec més 
gran de Sicília i per la vesprada, abans 
d'arribar a Trapani, pararem a les salines de 
Paceco, reserva natural amb una rica biodiversitat 
i un paisatge caracteritzat pels molins de sal.

8 DE SETEMBRE: ERICE - MONREALE - PALERM
Pujarem a Erice, un poble d'aspecte medieval, 
des d'on gaudirem d'unes vistes úniques 
sobre Trapani i les seues salines. Per la 
vesprada ens dirigirem a la catedral de 
Monreale, patrimoni UNESCO. Primer 
contacte amb Palerm.

9 DE SETEMBRE: PALERM - CEFALÚ
Visita al casc històric de Palerm, patrimoni 
UNESCO. Passejarem pels seus carrerons, 
places, mercats i jardins, un puzzle d'arquitectures 
àrabs, normandes,barroques i modernistes. 
Per la vesprada excursió a Cefalú, on visitarem 
la catedral, també patrimoni UNESCO.

10 DE SETEMBRE: PALERM - VALÈNCIA
Temps lliure a Palerm per a realitzar les 
darreres visites i compres. Tornada a Barcelona 
i després amb bus fins a València.ES
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1350 €
+ 100€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 350 € EIXIDA: 4:00 h Gandia* (Estació de tren)  /  5:00 h València (Ins. Lluís Vives) / 5:30 h Sagunt* (Rotonda 
de l’estació de trens) / 6:15 h Castelló* (Estació de autobusos).  * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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4 D’OCTUBRE:  VALÈNCIA - ADDIS ABEBA
Vol a Addis Abeba des de València via 
Frankfurt. Menjars i nit a bord.

4 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA
Arribada a la capital etíop a primera hora del 
matí, on serem rebuts pel nostre guia. 
Jornada dedicada a explorar Addis Abeba, 
una de les capitals més altes del món. El dia 
ho dedicarem a fer una visita a la ciutat, els 
punts de la qual més emblemàtics podrien 
ser el barri de Piazza, el sempre caòtic 
Mesquel Square o Merkato, el mercat a 
l’aire lliure més gran d’Àfrica. Visitarem les 
muntanyes de Entoto, lloc on Menelik II es va 
instal·lar abans de fundar la ciutat. Des 
d’aquestes muntanyes, que en alguns punts 
s’encimbellen fins als 3 mil metres, podrem 
veure les dimensions de la capital. Esmorzar. 
Seguidament, descobrirem els secrets de 
Lucy, un dels més importants descobriments
paleontològics de la Història, en el Museu 

Nacional. Retorn a l’hotel i allotjament. 
Sopar.

6 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - BAHAR DONAR
Trasllat a l’aeroport per prendre el vol a 
Bahar Donar. A l’arribada allotjament i temps 
lliure. Ja a la tarda, ens esperen les famoses 
cataractes del Nil Blau. Allotjament a l’hotel.

7 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR
Dedicarem la jornada a conèixer una 
representació dels monestirs del llac Tana, 
que comptabilitza més de 20. Molts d’ells 
van romandre gairebé en l’anonimat per als 
estrangers fins a 1930. Varis posseeixen 
una magnífica decoració i amaguen veritables 
tresors. Les antigues esglésies estan carregades 
de misteri i llegenda. Bahar Donar i el llac 
Tana, el llac més gran del país amb 3.673 
quilòmetres quadrats, signifiquen dos dels 
llocs que no podem perdre’ns a Etiòpia. El 
viatge pel llac es realitzarà en un petit ferri. 
Anirem fins a la península de Zege on visitarem 
l’església de Ura Kidane Mehret, a la qual 
s’accedeix per una sendera envoltada de 
frondosa vegetació. Prosseguirem la nostra 
excursió per aquest impressionant llac i 
recalarem en el temple Azuwa Maryam o un 
altre similar. A la tarda farem un volt pels 
voltants de Bahar Donar.

8 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR - GONDAR
Sortida a Gondar per carretera. Una vegada 
en Gondar, visitarem el seu centre històric, 
el complex de castells, la piscina del rei 
Fasilidas i el monestir de Debre Birhan 
Selassie. Gondar va ser la capital d’Etiòpia 
en el passat i presenta un dels primers 
castells que es coneixen en la història d’Àfrica 
(Fasil Ghebbi). Després de visitar els castells 
i el veritable cor de Gondar, descobrirem la 
piscina del rei Fasilidas, els banys del que va 
anar el fundador de Gondar. El tour de 
Gondar finalitza amb la visita al monestir 
Debre Birhan Selassie. El principal interès 
turístic de l’església jeu en les seves pintures 
interiors. Trasllat a l’hotel i allotjament.

9 D’OCTUBRE: GONDAR
Trasllat amb cotxe de Gondar a les Simien 
Mountains. Prèviament passarem per Debark, 
entrada occidental del Parc Nacional Simien 
Mountains. Debark, situat a 2.800 metres 
d’altitud, és el punt on ens trobarem amb el 
nostre guia local i els scouts del parc que 
ens acompanyaran al llarg de la ruta. Realitzarem 
una excursió pel Parc Nacional. Al llarg de 
les escarpadas parets, ens acompanyaran 
els Geladas, una espècie endèmica d’Etiòpia. 
Es tracta d’uns micos que viuen en rajades, 
sempre prop dels precipicis i barrancs. Amb 

una mica de sort també veurem el íbice de 
wallia, el territori del qual es limita per complet 
a les Simien Mountains.

10 D’OCTUBRE: GONDAR - AXUM - TIGRAY
Trasllat des de Gondar, partirem amb avió i 
aconseguirem Axum, la històrica ciutat del 
Tigray. Pot presumir de ser el veritable eix de 
la cultura nacional. La capital del poderós 
imperi Axumita és, així mateix, la llar espiritual 
del cristianisme ortodox etíop. Compta amb 
una gran quantitat d’antiguitats i uns magnífics 
mercats. Visitarem el museu de Axum, la 
catedral de Tsion Maryam, Mai Shum, el 
parc del rei Exana i la tomba del rei Basin. 
Els elements més fotografiats, no obstant 
això, són el seu camp amb més de 300 
deixants i obeliscos monolítics. Tots ells, de 
granit, es van extreure en el seu moment 
d’una muntanya adjacent. També poden 
visitar-se catacumbes subterrànies o palaus 
en ruïnes. Axum també va ser on es va 
originar la fabulosa llegenda de la Reina de 
Saba. Allotjament.

11 D’OCTUBRE: AXUM - LALIBELA
Ens dirigirem, amb avió, a la màgica Lalibela. 
Després d’aterrar, i de camí a la ciutat, ens
detindrem en Nakute La´ab. Coneixerem la 
denominada “Jerusalem africana”. El 

conjunt d’esglésies de Lalibela va ser declarat 
patrimoni de la UNESCO en 1979.

12 D’OCTUBRE: LALIBELA
Visitarem un temple fora de Lalibela. Es 
tracta de Yemrehanna Kristos. A la tarda, 
seguirem explorant les esglésies excavades 
en la roca del centre de la ciutat. Visitarem la 
solitària de Bete Giorgis, famosíssima per la 
seva planta en forma de creu i per un interior 
de dimensions reduïdes. Allotjament.

13 D’OCTUBRE: LALIBELA
Tindrem la possibilitat d’acabar les visites a 
les esglésies de Lalibela. Tarda lliure per 
passejar. Allotjament.

14 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - FRANKFURT
Retorn amb avió a Addis Abeba, una ciutat 
en continu canvi, amb una interessant vida 
nocturna. Aprofitarem les últimes hores al 
país per fer compres o passejar per Churchill 
Avenue, una de les artèries comercials més 
importants. Trasllat a l’hotel per descansar 
una mica. A l’hora indicada, sopar de 
comiat i trasllat a l’aeroport. Menjars i nit a 
bord.

15 D’OCTUBRE: FRANKFURT – VALÈNCIA
Arribada a Frankfurt i connexió amb València.



2 DE SETEMBRE: VALÈNCIA - BARCELONA - 
CATANIA
Eixida de Valéncia amb bus fins a Barcelona, 
des d’on volarem cap a Catania. Primer 
contacte amb la ciutat.

3 DE SETEMBRE: TAORMINA
Excursió a l'elegant ciutat de Taormina, 
poblat medieval amb ànima grega, on ens 
espera la millor postal de tota Sicília: la que 
es gaudeix des del seu Teatre. Vesprada 
lliure a Catania.

4 DE SETEMBRE: ETNA
Excursió a l’Etna, el volcà actiu més gran 
d'Europa, on xafarem la negra cendra de 
cràters silvestres. Vesprada lliure en Catania. 

4 DE SETEMBRE: SIRACUSA - NOTO
Eixida cap a Siracusa, amb pausa a la ciutat de 
Noto, joia del barroc sicilià. Vesprada a la zona 
arqueològica de Siracusa i passeig per la ciutat.

6 DE SETEMBRE: PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTO
Eixida cap a Piazza Armerina, on visitarem la 
Villa del Casale, amb un dels millors conjunts 
de mosaics romans que ha arribat als nostres 
dies. Per la vesprada, ens dirigirem a la ciutat 
de Agrigento on gaudirem de la posta de sol 
a la zona arqueològica de la Valle dei Templi.

7 DE SETEMBRE: SELINUNTE - PACECO - TRAPANI
Ens dirigim a Selinunte, el jaciment grec més 
gran de Sicília i per la vesprada, abans 
d'arribar a Trapani, pararem a les salines de 
Paceco, reserva natural amb una rica biodiversitat 
i un paisatge caracteritzat pels molins de sal.

8 DE SETEMBRE: ERICE - MONREALE - PALERM
Pujarem a Erice, un poble d'aspecte medieval, 
des d'on gaudirem d'unes vistes úniques 
sobre Trapani i les seues salines. Per la 
vesprada ens dirigirem a la catedral de 
Monreale, patrimoni UNESCO. Primer 
contacte amb Palerm.

9 DE SETEMBRE: PALERM - CEFALÚ
Visita al casc històric de Palerm, patrimoni 
UNESCO. Passejarem pels seus carrerons, 
places, mercats i jardins, un puzzle d'arquitectures 
àrabs, normandes,barroques i modernistes. 
Per la vesprada excursió a Cefalú, on visitarem 
la catedral, també patrimoni UNESCO.

10 DE SETEMBRE: PALERM - VALÈNCIA
Temps lliure a Palerm per a realitzar les 
darreres visites i compres. Tornada a Barcelona 
i després amb bus fins a València.
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4 D’OCTUBRE:  VALÈNCIA - ADDIS ABEBA
Vol a Addis Abeba des de València via 
Frankfurt. Menjars i nit a bord.

4 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA
Arribada a la capital etíop a primera hora del 
matí, on serem rebuts pel nostre guia. 
Jornada dedicada a explorar Addis Abeba, 
una de les capitals més altes del món. El dia 
ho dedicarem a fer una visita a la ciutat, els 
punts de la qual més emblemàtics podrien 
ser el barri de Piazza, el sempre caòtic 
Mesquel Square o Merkato, el mercat a 
l’aire lliure més gran d’Àfrica. Visitarem les 
muntanyes de Entoto, lloc on Menelik II es va 
instal·lar abans de fundar la ciutat. Des 
d’aquestes muntanyes, que en alguns punts 
s’encimbellen fins als 3 mil metres, podrem 
veure les dimensions de la capital. Esmorzar. 
Seguidament, descobrirem els secrets de 
Lucy, un dels més importants descobriments
paleontològics de la Història, en el Museu 

Nacional. Retorn a l’hotel i allotjament. 
Sopar.

6 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - BAHAR DONAR
Trasllat a l’aeroport per prendre el vol a 
Bahar Donar. A l’arribada allotjament i temps 
lliure. Ja a la tarda, ens esperen les famoses 
cataractes del Nil Blau. Allotjament a l’hotel.

7 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR
Dedicarem la jornada a conèixer una 
representació dels monestirs del llac Tana, 
que comptabilitza més de 20. Molts d’ells 
van romandre gairebé en l’anonimat per als 
estrangers fins a 1930. Varis posseeixen 
una magnífica decoració i amaguen veritables 
tresors. Les antigues esglésies estan carregades 
de misteri i llegenda. Bahar Donar i el llac 
Tana, el llac més gran del país amb 3.673 
quilòmetres quadrats, signifiquen dos dels 
llocs que no podem perdre’ns a Etiòpia. El 
viatge pel llac es realitzarà en un petit ferri. 
Anirem fins a la península de Zege on visitarem 
l’església de Ura Kidane Mehret, a la qual 
s’accedeix per una sendera envoltada de 
frondosa vegetació. Prosseguirem la nostra 
excursió per aquest impressionant llac i 
recalarem en el temple Azuwa Maryam o un 
altre similar. A la tarda farem un volt pels 
voltants de Bahar Donar.

8 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR - GONDAR
Sortida a Gondar per carretera. Una vegada 
en Gondar, visitarem el seu centre històric, 
el complex de castells, la piscina del rei 
Fasilidas i el monestir de Debre Birhan 
Selassie. Gondar va ser la capital d’Etiòpia 
en el passat i presenta un dels primers 
castells que es coneixen en la història d’Àfrica 
(Fasil Ghebbi). Després de visitar els castells 
i el veritable cor de Gondar, descobrirem la 
piscina del rei Fasilidas, els banys del que va 
anar el fundador de Gondar. El tour de 
Gondar finalitza amb la visita al monestir 
Debre Birhan Selassie. El principal interès 
turístic de l’església jeu en les seves pintures 
interiors. Trasllat a l’hotel i allotjament.

9 D’OCTUBRE: GONDAR
Trasllat amb cotxe de Gondar a les Simien 
Mountains. Prèviament passarem per Debark, 
entrada occidental del Parc Nacional Simien 
Mountains. Debark, situat a 2.800 metres 
d’altitud, és el punt on ens trobarem amb el 
nostre guia local i els scouts del parc que 
ens acompanyaran al llarg de la ruta. Realitzarem 
una excursió pel Parc Nacional. Al llarg de 
les escarpadas parets, ens acompanyaran 
els Geladas, una espècie endèmica d’Etiòpia. 
Es tracta d’uns micos que viuen en rajades, 
sempre prop dels precipicis i barrancs. Amb 

una mica de sort també veurem el íbice de 
wallia, el territori del qual es limita per complet 
a les Simien Mountains.

10 D’OCTUBRE: GONDAR - AXUM - TIGRAY
Trasllat des de Gondar, partirem amb avió i 
aconseguirem Axum, la històrica ciutat del 
Tigray. Pot presumir de ser el veritable eix de 
la cultura nacional. La capital del poderós 
imperi Axumita és, així mateix, la llar espiritual 
del cristianisme ortodox etíop. Compta amb 
una gran quantitat d’antiguitats i uns magnífics 
mercats. Visitarem el museu de Axum, la 
catedral de Tsion Maryam, Mai Shum, el 
parc del rei Exana i la tomba del rei Basin. 
Els elements més fotografiats, no obstant 
això, són el seu camp amb més de 300 
deixants i obeliscos monolítics. Tots ells, de 
granit, es van extreure en el seu moment 
d’una muntanya adjacent. També poden 
visitar-se catacumbes subterrànies o palaus 
en ruïnes. Axum també va ser on es va 
originar la fabulosa llegenda de la Reina de 
Saba. Allotjament.

11 D’OCTUBRE: AXUM - LALIBELA
Ens dirigirem, amb avió, a la màgica Lalibela. 
Després d’aterrar, i de camí a la ciutat, ens
detindrem en Nakute La´ab. Coneixerem la 
denominada “Jerusalem africana”. El 

conjunt d’esglésies de Lalibela va ser declarat 
patrimoni de la UNESCO en 1979.

12 D’OCTUBRE: LALIBELA
Visitarem un temple fora de Lalibela. Es 
tracta de Yemrehanna Kristos. A la tarda, 
seguirem explorant les esglésies excavades 
en la roca del centre de la ciutat. Visitarem la 
solitària de Bete Giorgis, famosíssima per la 
seva planta en forma de creu i per un interior 
de dimensions reduïdes. Allotjament.

13 D’OCTUBRE: LALIBELA
Tindrem la possibilitat d’acabar les visites a 
les esglésies de Lalibela. Tarda lliure per 
passejar. Allotjament.

14 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - FRANKFURT
Retorn amb avió a Addis Abeba, una ciutat 
en continu canvi, amb una interessant vida 
nocturna. Aprofitarem les últimes hores al 
país per fer compres o passejar per Churchill 
Avenue, una de les artèries comercials més 
importants. Trasllat a l’hotel per descansar 
una mica. A l’hora indicada, sopar de 
comiat i trasllat a l’aeroport. Menjars i nit a 
bord.

15 D’OCTUBRE: FRANKFURT – VALÈNCIA
Arribada a Frankfurt i connexió amb València.



ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols Alacant - Reykjavík - Alacant.
 · Trasllat en autobús València -     
   Alacant - València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · 3 nits a Reykjavík i 4 a l’interior del  
   país.
 · 5 sopars.
 · Entrada a la Llacuna blava.
 · Excursió en vaixell en la llacuna  
   glacial Jökulsárlon.
 · Museu etnogràfic Glaumbaer.
 · Excursió d'albirament de balenes.
 · Assegurança de viatge.

Islàndia, una volta a l'illa verge
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3 DE SETEMBRE: VALÈNCIA - ALACANT - 
REYKJAVÍK
Trasllat en autobús a l’aeroport d’Alacant. 
Eixida des de l'aeroport d'Alacant, amb 
destinació Reykjavik. Arribada, assistència i 
trasllat a l'hotel en Reykjavík.

4 DE SETEMBRE : LLACUNA BLAVA - VÍK
Comencem el dia amb un bany en les 
aigües càlides i saludables de la Llacuna 
Blava. Recorregut per la costa sud de la illa. 
Visita a la bonica cascada de Seljalandsfoss. 
Continuació fins a la localitat de Vík. Allotjament 
a l'àrea de Vík.

5 DE SETEMBRE: SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN - 
HÖFN
Es travessa la més extensa regió de lava del 
món Eldraun i la regió desèrtica sorrenca de 
Skeiðarársandur. Visita al Parc Nacional de 
Skaftafell, una de les més belles regions del 
país situat al peu de Vatnajökull, el glacial 

més gran d'Europa. Excursió amb vaixell en 
Jökulsárlón, llacuna glacial. Continuació cap 
a la regió de Höfn. Allotjament a l'àrea de 
Höfn.

6 DE SETEMBRE: HÖFN - DETTIFOSS - MÝVATN
Eixida cap als fiords orientals fins a arribar al 
fiord de Breiðafjörður. Es travessa la pista de 
muntanya Öxi. Arribada a la localitat de 
Egilsstaðanar. Recorregut de la zona desèrtica 
de Jökulsalsheiði i continuació cap a la regió 
del llac Mývatn. Visita a la cascada de Dettifoss 
i els cràters de Skútustaðanar. Allotjament a 
l'àrea de Mývatn.

7 DE SETEMBRE: MÝVATN - GOðAFOSS - 
AKUREYRI
Exploració de les meravelles de la natura 
que ens ofereix la regió del Llac Mývatn: les 
extraordinàries formacions de lava de 
Dimmuborgir, la zona geotèrmica de 
Hverarönd. La fauna i la flora també fan part 
de la riquesa natural de Mývatn. Visita a 
Goðafoss “Trencada dels Déus”. Arribada a 
Akureyri, declarada capital del nord i una de 
les més belles ciutats de la illa. Allotjament a 
l’área de Akureyri.

8 DE SETEMBRE: AKUREYRI - BORGARFJÖRðUR 
- REYKJAVÍK
Visita a l'atractiu i interessant Museu etnogràfic 

Glaumbær. Recorregut pel districte de 
Skagafjörður i el planell de Holtavörðurheiði fins 
a arribar a la pintoresca regió de Borgarfjörður. 
Visita a la bonica cascada de Hraunfossar i a la 
font termal més potent d'Europa: Deildartunguhver. 
Continuació cap a Reykjavík. Allotjament en 
Reykjavík.

9 DE SETEMBRE: GULLFOSS - GEYSIR -
THINGVELLIR - REYKJAVÍK
Visita a la famosa “Cascada d'Or”, Gullfoss i la 
zona geotèrmica on es troba el gran Geiser. 
Continuació cap al Parc Nacional de Thingvellir, 
un dels llocs amb major importància en la història 
del país i amb una geologia impressionant. 
Allotjament en Reykjavík.

10 DE SETEMBRE: REYKJAVÍK - ALACANT - 
VALÈNCIA
Dia lliure a disposició, fins a l'hora prevista 
per al trasllat privat a l'aeroport de Reykjavik, 
amb destinació Alacant.
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Eixida a les 11:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

3380 €
+ 150 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 725 €
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4 D’OCTUBRE:  VALÈNCIA - ADDIS ABEBA
Vol a Addis Abeba des de València via 
Frankfurt. Menjars i nit a bord.

4 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA
Arribada a la capital etíop a primera hora del 
matí, on serem rebuts pel nostre guia. 
Jornada dedicada a explorar Addis Abeba, 
una de les capitals més altes del món. El dia 
ho dedicarem a fer una visita a la ciutat, els 
punts de la qual més emblemàtics podrien 
ser el barri de Piazza, el sempre caòtic 
Mesquel Square o Merkato, el mercat a 
l’aire lliure més gran d’Àfrica. Visitarem les 
muntanyes de Entoto, lloc on Menelik II es va 
instal·lar abans de fundar la ciutat. Des 
d’aquestes muntanyes, que en alguns punts 
s’encimbellen fins als 3 mil metres, podrem 
veure les dimensions de la capital. Esmorzar. 
Seguidament, descobrirem els secrets de 
Lucy, un dels més importants descobriments
paleontològics de la Història, en el Museu 

Nacional. Retorn a l’hotel i allotjament. 
Sopar.

6 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - BAHAR DONAR
Trasllat a l’aeroport per prendre el vol a 
Bahar Donar. A l’arribada allotjament i temps 
lliure. Ja a la tarda, ens esperen les famoses 
cataractes del Nil Blau. Allotjament a l’hotel.

7 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR
Dedicarem la jornada a conèixer una 
representació dels monestirs del llac Tana, 
que comptabilitza més de 20. Molts d’ells 
van romandre gairebé en l’anonimat per als 
estrangers fins a 1930. Varis posseeixen 
una magnífica decoració i amaguen veritables 
tresors. Les antigues esglésies estan carregades 
de misteri i llegenda. Bahar Donar i el llac 
Tana, el llac més gran del país amb 3.673 
quilòmetres quadrats, signifiquen dos dels 
llocs que no podem perdre’ns a Etiòpia. El 
viatge pel llac es realitzarà en un petit ferri. 
Anirem fins a la península de Zege on visitarem 
l’església de Ura Kidane Mehret, a la qual 
s’accedeix per una sendera envoltada de 
frondosa vegetació. Prosseguirem la nostra 
excursió per aquest impressionant llac i 
recalarem en el temple Azuwa Maryam o un 
altre similar. A la tarda farem un volt pels 
voltants de Bahar Donar.

8 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR - GONDAR
Sortida a Gondar per carretera. Una vegada 
en Gondar, visitarem el seu centre històric, 
el complex de castells, la piscina del rei 
Fasilidas i el monestir de Debre Birhan 
Selassie. Gondar va ser la capital d’Etiòpia 
en el passat i presenta un dels primers 
castells que es coneixen en la història d’Àfrica 
(Fasil Ghebbi). Després de visitar els castells 
i el veritable cor de Gondar, descobrirem la 
piscina del rei Fasilidas, els banys del que va 
anar el fundador de Gondar. El tour de 
Gondar finalitza amb la visita al monestir 
Debre Birhan Selassie. El principal interès 
turístic de l’església jeu en les seves pintures 
interiors. Trasllat a l’hotel i allotjament.

9 D’OCTUBRE: GONDAR
Trasllat amb cotxe de Gondar a les Simien 
Mountains. Prèviament passarem per Debark, 
entrada occidental del Parc Nacional Simien 
Mountains. Debark, situat a 2.800 metres 
d’altitud, és el punt on ens trobarem amb el 
nostre guia local i els scouts del parc que 
ens acompanyaran al llarg de la ruta. Realitzarem 
una excursió pel Parc Nacional. Al llarg de 
les escarpadas parets, ens acompanyaran 
els Geladas, una espècie endèmica d’Etiòpia. 
Es tracta d’uns micos que viuen en rajades, 
sempre prop dels precipicis i barrancs. Amb 

una mica de sort també veurem el íbice de 
wallia, el territori del qual es limita per complet 
a les Simien Mountains.

10 D’OCTUBRE: GONDAR - AXUM - TIGRAY
Trasllat des de Gondar, partirem amb avió i 
aconseguirem Axum, la històrica ciutat del 
Tigray. Pot presumir de ser el veritable eix de 
la cultura nacional. La capital del poderós 
imperi Axumita és, així mateix, la llar espiritual 
del cristianisme ortodox etíop. Compta amb 
una gran quantitat d’antiguitats i uns magnífics 
mercats. Visitarem el museu de Axum, la 
catedral de Tsion Maryam, Mai Shum, el 
parc del rei Exana i la tomba del rei Basin. 
Els elements més fotografiats, no obstant 
això, són el seu camp amb més de 300 
deixants i obeliscos monolítics. Tots ells, de 
granit, es van extreure en el seu moment 
d’una muntanya adjacent. També poden 
visitar-se catacumbes subterrànies o palaus 
en ruïnes. Axum també va ser on es va 
originar la fabulosa llegenda de la Reina de 
Saba. Allotjament.

11 D’OCTUBRE: AXUM - LALIBELA
Ens dirigirem, amb avió, a la màgica Lalibela. 
Després d’aterrar, i de camí a la ciutat, ens
detindrem en Nakute La´ab. Coneixerem la 
denominada “Jerusalem africana”. El 

conjunt d’esglésies de Lalibela va ser declarat 
patrimoni de la UNESCO en 1979.

12 D’OCTUBRE: LALIBELA
Visitarem un temple fora de Lalibela. Es 
tracta de Yemrehanna Kristos. A la tarda, 
seguirem explorant les esglésies excavades 
en la roca del centre de la ciutat. Visitarem la 
solitària de Bete Giorgis, famosíssima per la 
seva planta en forma de creu i per un interior 
de dimensions reduïdes. Allotjament.

13 D’OCTUBRE: LALIBELA
Tindrem la possibilitat d’acabar les visites a 
les esglésies de Lalibela. Tarda lliure per 
passejar. Allotjament.

14 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - FRANKFURT
Retorn amb avió a Addis Abeba, una ciutat 
en continu canvi, amb una interessant vida 
nocturna. Aprofitarem les últimes hores al 
país per fer compres o passejar per Churchill 
Avenue, una de les artèries comercials més 
importants. Trasllat a l’hotel per descansar 
una mica. A l’hora indicada, sopar de 
comiat i trasllat a l’aeroport. Menjars i nit a 
bord.

15 D’OCTUBRE: FRANKFURT – VALÈNCIA
Arribada a Frankfurt i connexió amb València.
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3 DE SETEMBRE: VALÈNCIA - ALACANT - 
REYKJAVÍK
Trasllat en autobús a l’aeroport d’Alacant. 
Eixida des de l'aeroport d'Alacant, amb 
destinació Reykjavik. Arribada, assistència i 
trasllat a l'hotel en Reykjavík.

4 DE SETEMBRE : LLACUNA BLAVA - VÍK
Comencem el dia amb un bany en les 
aigües càlides i saludables de la Llacuna 
Blava. Recorregut per la costa sud de la illa. 
Visita a la bonica cascada de Seljalandsfoss. 
Continuació fins a la localitat de Vík. Allotjament 
a l'àrea de Vík.

5 DE SETEMBRE: SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN - 
HÖFN
Es travessa la més extensa regió de lava del 
món Eldraun i la regió desèrtica sorrenca de 
Skeiðarársandur. Visita al Parc Nacional de 
Skaftafell, una de les més belles regions del 
país situat al peu de Vatnajökull, el glacial 

més gran d'Europa. Excursió amb vaixell en 
Jökulsárlón, llacuna glacial. Continuació cap 
a la regió de Höfn. Allotjament a l'àrea de 
Höfn.

6 DE SETEMBRE: HÖFN - DETTIFOSS - MÝVATN
Eixida cap als fiords orientals fins a arribar al 
fiord de Breiðafjörður. Es travessa la pista de 
muntanya Öxi. Arribada a la localitat de 
Egilsstaðanar. Recorregut de la zona desèrtica 
de Jökulsalsheiði i continuació cap a la regió 
del llac Mývatn. Visita a la cascada de Dettifoss 
i els cràters de Skútustaðanar. Allotjament a 
l'àrea de Mývatn.

7 DE SETEMBRE: MÝVATN - GOðAFOSS - 
AKUREYRI
Exploració de les meravelles de la natura 
que ens ofereix la regió del Llac Mývatn: les 
extraordinàries formacions de lava de 
Dimmuborgir, la zona geotèrmica de 
Hverarönd. La fauna i la flora també fan part 
de la riquesa natural de Mývatn. Visita a 
Goðafoss “Trencada dels Déus”. Arribada a 
Akureyri, declarada capital del nord i una de 
les més belles ciutats de la illa. Allotjament a 
l’área de Akureyri.

8 DE SETEMBRE: AKUREYRI - BORGARFJÖRðUR 
- REYKJAVÍK
Visita a l'atractiu i interessant Museu etnogràfic 

Glaumbær. Recorregut pel districte de 
Skagafjörður i el planell de Holtavörðurheiði fins 
a arribar a la pintoresca regió de Borgarfjörður. 
Visita a la bonica cascada de Hraunfossar i a la 
font termal més potent d'Europa: Deildartunguhver. 
Continuació cap a Reykjavík. Allotjament en 
Reykjavík.

9 DE SETEMBRE: GULLFOSS - GEYSIR -
THINGVELLIR - REYKJAVÍK
Visita a la famosa “Cascada d'Or”, Gullfoss i la 
zona geotèrmica on es troba el gran Geiser. 
Continuació cap al Parc Nacional de Thingvellir, 
un dels llocs amb major importància en la història 
del país i amb una geologia impressionant. 
Allotjament en Reykjavík.

10 DE SETEMBRE: REYKJAVÍK - ALACANT - 
VALÈNCIA
Dia lliure a disposició, fins a l'hora prevista 
per al trasllat privat a l'aeroport de Reykjavik, 
amb destinació Alacant.
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4 D’OCTUBRE:  VALÈNCIA - ADDIS ABEBA
Vol a Addis Abeba des de València via 
Frankfurt. Menjars i nit a bord.

4 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA
Arribada a la capital etíop a primera hora del 
matí, on serem rebuts pel nostre guia. 
Jornada dedicada a explorar Addis Abeba, 
una de les capitals més altes del món. El dia 
ho dedicarem a fer una visita a la ciutat, els 
punts de la qual més emblemàtics podrien 
ser el barri de Piazza, el sempre caòtic 
Mesquel Square o Merkato, el mercat a 
l’aire lliure més gran d’Àfrica. Visitarem les 
muntanyes de Entoto, lloc on Menelik II es va 
instal·lar abans de fundar la ciutat. Des 
d’aquestes muntanyes, que en alguns punts 
s’encimbellen fins als 3 mil metres, podrem 
veure les dimensions de la capital. Esmorzar. 
Seguidament, descobrirem els secrets de 
Lucy, un dels més importants descobriments
paleontològics de la Història, en el Museu 

Nacional. Retorn a l’hotel i allotjament. 
Sopar.

6 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - BAHAR DONAR
Trasllat a l’aeroport per prendre el vol a 
Bahar Donar. A l’arribada allotjament i temps 
lliure. Ja a la tarda, ens esperen les famoses 
cataractes del Nil Blau. Allotjament a l’hotel.

7 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR
Dedicarem la jornada a conèixer una 
representació dels monestirs del llac Tana, 
que comptabilitza més de 20. Molts d’ells 
van romandre gairebé en l’anonimat per als 
estrangers fins a 1930. Varis posseeixen 
una magnífica decoració i amaguen veritables 
tresors. Les antigues esglésies estan carregades 
de misteri i llegenda. Bahar Donar i el llac 
Tana, el llac més gran del país amb 3.673 
quilòmetres quadrats, signifiquen dos dels 
llocs que no podem perdre’ns a Etiòpia. El 
viatge pel llac es realitzarà en un petit ferri. 
Anirem fins a la península de Zege on visitarem 
l’església de Ura Kidane Mehret, a la qual 
s’accedeix per una sendera envoltada de 
frondosa vegetació. Prosseguirem la nostra 
excursió per aquest impressionant llac i 
recalarem en el temple Azuwa Maryam o un 
altre similar. A la tarda farem un volt pels 
voltants de Bahar Donar.

8 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR - GONDAR
Sortida a Gondar per carretera. Una vegada 
en Gondar, visitarem el seu centre històric, 
el complex de castells, la piscina del rei 
Fasilidas i el monestir de Debre Birhan 
Selassie. Gondar va ser la capital d’Etiòpia 
en el passat i presenta un dels primers 
castells que es coneixen en la història d’Àfrica 
(Fasil Ghebbi). Després de visitar els castells 
i el veritable cor de Gondar, descobrirem la 
piscina del rei Fasilidas, els banys del que va 
anar el fundador de Gondar. El tour de 
Gondar finalitza amb la visita al monestir 
Debre Birhan Selassie. El principal interès 
turístic de l’església jeu en les seves pintures 
interiors. Trasllat a l’hotel i allotjament.

9 D’OCTUBRE: GONDAR
Trasllat amb cotxe de Gondar a les Simien 
Mountains. Prèviament passarem per Debark, 
entrada occidental del Parc Nacional Simien 
Mountains. Debark, situat a 2.800 metres 
d’altitud, és el punt on ens trobarem amb el 
nostre guia local i els scouts del parc que 
ens acompanyaran al llarg de la ruta. Realitzarem 
una excursió pel Parc Nacional. Al llarg de 
les escarpadas parets, ens acompanyaran 
els Geladas, una espècie endèmica d’Etiòpia. 
Es tracta d’uns micos que viuen en rajades, 
sempre prop dels precipicis i barrancs. Amb 

una mica de sort també veurem el íbice de 
wallia, el territori del qual es limita per complet 
a les Simien Mountains.

10 D’OCTUBRE: GONDAR - AXUM - TIGRAY
Trasllat des de Gondar, partirem amb avió i 
aconseguirem Axum, la històrica ciutat del 
Tigray. Pot presumir de ser el veritable eix de 
la cultura nacional. La capital del poderós 
imperi Axumita és, així mateix, la llar espiritual 
del cristianisme ortodox etíop. Compta amb 
una gran quantitat d’antiguitats i uns magnífics 
mercats. Visitarem el museu de Axum, la 
catedral de Tsion Maryam, Mai Shum, el 
parc del rei Exana i la tomba del rei Basin. 
Els elements més fotografiats, no obstant 
això, són el seu camp amb més de 300 
deixants i obeliscos monolítics. Tots ells, de 
granit, es van extreure en el seu moment 
d’una muntanya adjacent. També poden 
visitar-se catacumbes subterrànies o palaus 
en ruïnes. Axum també va ser on es va 
originar la fabulosa llegenda de la Reina de 
Saba. Allotjament.

11 D’OCTUBRE: AXUM - LALIBELA
Ens dirigirem, amb avió, a la màgica Lalibela. 
Després d’aterrar, i de camí a la ciutat, ens
detindrem en Nakute La´ab. Coneixerem la 
denominada “Jerusalem africana”. El 

conjunt d’esglésies de Lalibela va ser declarat 
patrimoni de la UNESCO en 1979.

12 D’OCTUBRE: LALIBELA
Visitarem un temple fora de Lalibela. Es 
tracta de Yemrehanna Kristos. A la tarda, 
seguirem explorant les esglésies excavades 
en la roca del centre de la ciutat. Visitarem la 
solitària de Bete Giorgis, famosíssima per la 
seva planta en forma de creu i per un interior 
de dimensions reduïdes. Allotjament.

13 D’OCTUBRE: LALIBELA
Tindrem la possibilitat d’acabar les visites a 
les esglésies de Lalibela. Tarda lliure per 
passejar. Allotjament.

14 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - FRANKFURT
Retorn amb avió a Addis Abeba, una ciutat 
en continu canvi, amb una interessant vida 
nocturna. Aprofitarem les últimes hores al 
país per fer compres o passejar per Churchill 
Avenue, una de les artèries comercials més 
importants. Trasllat a l’hotel per descansar 
una mica. A l’hora indicada, sopar de 
comiat i trasllat a l’aeroport. Menjars i nit a 
bord.

15 D’OCTUBRE: FRANKFURT – VALÈNCIA
Arribada a Frankfurt i connexió amb València.



4

La zona coneguda com Els Estrets (Los Estrechos) és d’un 
dels trams més bonics del riu Millars i amb major riquesa 
paisatgística. La llera del riu flueix per un congost d’uns 25 
metres d’ample, encaixat entre parets pràcticament verticals 
que superen els 100 metres d’altura en alguns trams. És un 
lloc amb zones d’escalada amb fama internacional i amb 
gran atractiu per als amants de la natura.

 

Eixida a les 8:00 h del matí des de l’Institut Lluís Vives, vorera 
del Carrer de Xàtiva de València cap a Montanejos, on 
seguirem el “Sendero de los Estrechos” vorejant la zona dels 
Estrets per la muntanya. Es tracta d’una senda local circular 
d’uns 8 km d’anada i tornada.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Montanejos, la ruta dels Estrets
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ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja INSCRIPCIÓ: 10 de 
setembre INCLOU: autobús des de València i assegurança 
de viatge. Opció de dinar per 15 €.

DISSABTE 22 DE SETEMBRE

25 €

Un viatge personal per la València de l’escenografia barroca. 
Un laberint d’estàtues. En aquesta ruta descobrirem voltes 
celestes ocultes plenes de déus pagans, la màquina més 
poderosa del segle XVIII a València, uns angelets plens de 
lascívia, l’inventor del conyac més ranci del món, titans de 
mel, cossos Danone i torsions impossibles.
 

Concentració a les 10:00 h del matí al Carrer Navellos, a 
l’altura de “La Casa de los Caramelos”. Visitarem el Pati del 
Museu de la Ciutat de la plaça de l’Arquebisbe, la Porta dels 
Ferros de la Seu, Sant Martí, Sant Joan del Mercat i el Palau 
dels Rabassa i Perellós (Dosaigües).  

PASSEIG PER VALÈNCIA

Fúria de titans

DISSABTE 29 DE SETEMBRE

8 €

ENS ACOMPANYARÀ: Vicent Moreno INSCRIPCIÓ: 17 
de setembre

ITINERARI

ITINERARI

Foto: Diego Delso / CC BY-SA 3.0

4 D’OCTUBRE:  VALÈNCIA - ADDIS ABEBA
Vol a Addis Abeba des de València via 
Frankfurt. Menjars i nit a bord.

4 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA
Arribada a la capital etíop a primera hora del 
matí, on serem rebuts pel nostre guia. 
Jornada dedicada a explorar Addis Abeba, 
una de les capitals més altes del món. El dia 
ho dedicarem a fer una visita a la ciutat, els 
punts de la qual més emblemàtics podrien 
ser el barri de Piazza, el sempre caòtic 
Mesquel Square o Merkato, el mercat a 
l’aire lliure més gran d’Àfrica. Visitarem les 
muntanyes de Entoto, lloc on Menelik II es va 
instal·lar abans de fundar la ciutat. Des 
d’aquestes muntanyes, que en alguns punts 
s’encimbellen fins als 3 mil metres, podrem 
veure les dimensions de la capital. Esmorzar. 
Seguidament, descobrirem els secrets de 
Lucy, un dels més importants descobriments
paleontològics de la Història, en el Museu 

Nacional. Retorn a l’hotel i allotjament. 
Sopar.

6 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - BAHAR DONAR
Trasllat a l’aeroport per prendre el vol a 
Bahar Donar. A l’arribada allotjament i temps 
lliure. Ja a la tarda, ens esperen les famoses 
cataractes del Nil Blau. Allotjament a l’hotel.

7 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR
Dedicarem la jornada a conèixer una 
representació dels monestirs del llac Tana, 
que comptabilitza més de 20. Molts d’ells 
van romandre gairebé en l’anonimat per als 
estrangers fins a 1930. Varis posseeixen 
una magnífica decoració i amaguen veritables 
tresors. Les antigues esglésies estan carregades 
de misteri i llegenda. Bahar Donar i el llac 
Tana, el llac més gran del país amb 3.673 
quilòmetres quadrats, signifiquen dos dels 
llocs que no podem perdre’ns a Etiòpia. El 
viatge pel llac es realitzarà en un petit ferri. 
Anirem fins a la península de Zege on visitarem 
l’església de Ura Kidane Mehret, a la qual 
s’accedeix per una sendera envoltada de 
frondosa vegetació. Prosseguirem la nostra 
excursió per aquest impressionant llac i 
recalarem en el temple Azuwa Maryam o un 
altre similar. A la tarda farem un volt pels 
voltants de Bahar Donar.

8 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR - GONDAR
Sortida a Gondar per carretera. Una vegada 
en Gondar, visitarem el seu centre històric, 
el complex de castells, la piscina del rei 
Fasilidas i el monestir de Debre Birhan 
Selassie. Gondar va ser la capital d’Etiòpia 
en el passat i presenta un dels primers 
castells que es coneixen en la història d’Àfrica 
(Fasil Ghebbi). Després de visitar els castells 
i el veritable cor de Gondar, descobrirem la 
piscina del rei Fasilidas, els banys del que va 
anar el fundador de Gondar. El tour de 
Gondar finalitza amb la visita al monestir 
Debre Birhan Selassie. El principal interès 
turístic de l’església jeu en les seves pintures 
interiors. Trasllat a l’hotel i allotjament.

9 D’OCTUBRE: GONDAR
Trasllat amb cotxe de Gondar a les Simien 
Mountains. Prèviament passarem per Debark, 
entrada occidental del Parc Nacional Simien 
Mountains. Debark, situat a 2.800 metres 
d’altitud, és el punt on ens trobarem amb el 
nostre guia local i els scouts del parc que 
ens acompanyaran al llarg de la ruta. Realitzarem 
una excursió pel Parc Nacional. Al llarg de 
les escarpadas parets, ens acompanyaran 
els Geladas, una espècie endèmica d’Etiòpia. 
Es tracta d’uns micos que viuen en rajades, 
sempre prop dels precipicis i barrancs. Amb 

una mica de sort també veurem el íbice de 
wallia, el territori del qual es limita per complet 
a les Simien Mountains.

10 D’OCTUBRE: GONDAR - AXUM - TIGRAY
Trasllat des de Gondar, partirem amb avió i 
aconseguirem Axum, la històrica ciutat del 
Tigray. Pot presumir de ser el veritable eix de 
la cultura nacional. La capital del poderós 
imperi Axumita és, així mateix, la llar espiritual 
del cristianisme ortodox etíop. Compta amb 
una gran quantitat d’antiguitats i uns magnífics 
mercats. Visitarem el museu de Axum, la 
catedral de Tsion Maryam, Mai Shum, el 
parc del rei Exana i la tomba del rei Basin. 
Els elements més fotografiats, no obstant 
això, són el seu camp amb més de 300 
deixants i obeliscos monolítics. Tots ells, de 
granit, es van extreure en el seu moment 
d’una muntanya adjacent. També poden 
visitar-se catacumbes subterrànies o palaus 
en ruïnes. Axum també va ser on es va 
originar la fabulosa llegenda de la Reina de 
Saba. Allotjament.

11 D’OCTUBRE: AXUM - LALIBELA
Ens dirigirem, amb avió, a la màgica Lalibela. 
Després d’aterrar, i de camí a la ciutat, ens
detindrem en Nakute La´ab. Coneixerem la 
denominada “Jerusalem africana”. El 

conjunt d’esglésies de Lalibela va ser declarat 
patrimoni de la UNESCO en 1979.

12 D’OCTUBRE: LALIBELA
Visitarem un temple fora de Lalibela. Es 
tracta de Yemrehanna Kristos. A la tarda, 
seguirem explorant les esglésies excavades 
en la roca del centre de la ciutat. Visitarem la 
solitària de Bete Giorgis, famosíssima per la 
seva planta en forma de creu i per un interior 
de dimensions reduïdes. Allotjament.

13 D’OCTUBRE: LALIBELA
Tindrem la possibilitat d’acabar les visites a 
les esglésies de Lalibela. Tarda lliure per 
passejar. Allotjament.

14 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - FRANKFURT
Retorn amb avió a Addis Abeba, una ciutat 
en continu canvi, amb una interessant vida 
nocturna. Aprofitarem les últimes hores al 
país per fer compres o passejar per Churchill 
Avenue, una de les artèries comercials més 
importants. Trasllat a l’hotel per descansar 
una mica. A l’hora indicada, sopar de 
comiat i trasllat a l’aeroport. Menjars i nit a 
bord.

15 D’OCTUBRE: FRANKFURT – VALÈNCIA
Arribada a Frankfurt i connexió amb València.



ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli i 
guia local.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Bitllet aeri de línia regular amb eixida    
   des de València.
 · Transport en dos minibusos durant  
   tot el recorregut.
 · Pensió completa (excepte el dinar  
   del dia 14).
 · Day us últim dia a Addis Abeba.
 · Visites i excursions del programa.
 · Maleters.
 · Assegurança bàsica de viatge.

Etiòpia, viatge màgic pel país de la reina de Saba
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4 D’OCTUBRE:  VALÈNCIA - ADDIS ABEBA
Vol a Addis Abeba des de València via 
Frankfurt. Menjars i nit a bord.

4 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA
Arribada a la capital etíop a primera hora del 
matí, on serem rebuts pel nostre guia. 
Jornada dedicada a explorar Addis Abeba, 
una de les capitals més altes del món. El dia 
ho dedicarem a fer una visita a la ciutat, els 
punts de la qual més emblemàtics podrien 
ser el barri de Piazza, el sempre caòtic 
Mesquel Square o Merkato, el mercat a 
l’aire lliure més gran d’Àfrica. Visitarem les 
muntanyes de Entoto, lloc on Menelik II es va 
instal·lar abans de fundar la ciutat. Des 
d’aquestes muntanyes, que en alguns punts 
s’encimbellen fins als 3 mil metres, podrem 
veure les dimensions de la capital. Esmorzar. 
Seguidament, descobrirem els secrets de 
Lucy, un dels més importants descobriments
paleontològics de la Història, en el Museu 

Nacional. Retorn a l’hotel i allotjament. 
Sopar.

6 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - BAHAR DONAR
Trasllat a l’aeroport per prendre el vol a 
Bahar Donar. A l’arribada allotjament i temps 
lliure. Ja a la tarda, ens esperen les famoses 
cataractes del Nil Blau. Allotjament a l’hotel.

7 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR
Dedicarem la jornada a conèixer una 
representació dels monestirs del llac Tana, 
que comptabilitza més de 20. Molts d’ells 
van romandre gairebé en l’anonimat per als 
estrangers fins a 1930. Varis posseeixen 
una magnífica decoració i amaguen veritables 
tresors. Les antigues esglésies estan carregades 
de misteri i llegenda. Bahar Donar i el llac 
Tana, el llac més gran del país amb 3.673 
quilòmetres quadrats, signifiquen dos dels 
llocs que no podem perdre’ns a Etiòpia. El 
viatge pel llac es realitzarà en un petit ferri. 
Anirem fins a la península de Zege on visitarem 
l’església de Ura Kidane Mehret, a la qual 
s’accedeix per una sendera envoltada de 
frondosa vegetació. Prosseguirem la nostra 
excursió per aquest impressionant llac i 
recalarem en el temple Azuwa Maryam o un 
altre similar. A la tarda farem un volt pels 
voltants de Bahar Donar.

8 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR - GONDAR
Sortida a Gondar per carretera. Una vegada 
en Gondar, visitarem el seu centre històric, 
el complex de castells, la piscina del rei 
Fasilidas i el monestir de Debre Birhan 
Selassie. Gondar va ser la capital d’Etiòpia 
en el passat i presenta un dels primers 
castells que es coneixen en la història d’Àfrica 
(Fasil Ghebbi). Després de visitar els castells 
i el veritable cor de Gondar, descobrirem la 
piscina del rei Fasilidas, els banys del que va 
anar el fundador de Gondar. El tour de 
Gondar finalitza amb la visita al monestir 
Debre Birhan Selassie. El principal interès 
turístic de l’església jeu en les seves pintures 
interiors. Trasllat a l’hotel i allotjament.

9 D’OCTUBRE: GONDAR
Trasllat amb cotxe de Gondar a les Simien 
Mountains. Prèviament passarem per Debark, 
entrada occidental del Parc Nacional Simien 
Mountains. Debark, situat a 2.800 metres 
d’altitud, és el punt on ens trobarem amb el 
nostre guia local i els scouts del parc que 
ens acompanyaran al llarg de la ruta. Realitzarem 
una excursió pel Parc Nacional. Al llarg de 
les escarpadas parets, ens acompanyaran 
els Geladas, una espècie endèmica d’Etiòpia. 
Es tracta d’uns micos que viuen en rajades, 
sempre prop dels precipicis i barrancs. Amb 
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Concentració a les 11:00 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

2990 €

+ 50 € (Visa)

Supl. hab. indiv. 375 €

+ 365€ (Taxes d’aeroport)
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una mica de sort també veurem el íbice de 
wallia, el territori del qual es limita per complet 
a les Simien Mountains.

10 D’OCTUBRE: GONDAR - AXUM - TIGRAY
Trasllat des de Gondar, partirem amb avió i 
aconseguirem Axum, la històrica ciutat del 
Tigray. Pot presumir de ser el veritable eix de 
la cultura nacional. La capital del poderós 
imperi Axumita és, així mateix, la llar espiritual 
del cristianisme ortodox etíop. Compta amb 
una gran quantitat d’antiguitats i uns magnífics 
mercats. Visitarem el museu de Axum, la 
catedral de Tsion Maryam, Mai Shum, el 
parc del rei Exana i la tomba del rei Basin. 
Els elements més fotografiats, no obstant 
això, són el seu camp amb més de 300 
deixants i obeliscos monolítics. Tots ells, de 
granit, es van extreure en el seu moment 
d’una muntanya adjacent. També poden 
visitar-se catacumbes subterrànies o palaus 
en ruïnes. Axum també va ser on es va 
originar la fabulosa llegenda de la Reina de 
Saba. Allotjament.

11 D’OCTUBRE: AXUM - LALIBELA
Ens dirigirem, amb avió, a la màgica Lalibela. 
Després d’aterrar, i de camí a la ciutat, ens
detindrem en Nakute La´ab. Coneixerem la 
denominada “Jerusalem africana”. El 

conjunt d’esglésies de Lalibela va ser declarat 
patrimoni de la UNESCO en 1979.

12 D’OCTUBRE: LALIBELA
Visitarem un temple fora de Lalibela. Es 
tracta de Yemrehanna Kristos. A la tarda, 
seguirem explorant les esglésies excavades 
en la roca del centre de la ciutat. Visitarem la 
solitària de Bete Giorgis, famosíssima per la 
seva planta en forma de creu i per un interior 
de dimensions reduïdes. Allotjament.

13 D’OCTUBRE: LALIBELA
Tindrem la possibilitat d’acabar les visites a 
les esglésies de Lalibela. Tarda lliure per 
passejar. Allotjament.

14 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - FRANKFURT
Retorn amb avió a Addis Abeba, una ciutat 
en continu canvi, amb una interessant vida 
nocturna. Aprofitarem les últimes hores al 
país per fer compres o passejar per Churchill 
Avenue, una de les artèries comercials més 
importants. Trasllat a l’hotel per descansar 
una mica. A l’hora indicada, sopar de 
comiat i trasllat a l’aeroport. Menjars i nit a 
bord.

15 D’OCTUBRE: FRANKFURT – VALÈNCIA
Arribada a Frankfurt i connexió amb València.



4 D’OCTUBRE:  VALÈNCIA - ADDIS ABEBA
Vol a Addis Abeba des de València via 
Frankfurt. Menjars i nit a bord.

4 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA
Arribada a la capital etíop a primera hora del 
matí, on serem rebuts pel nostre guia. 
Jornada dedicada a explorar Addis Abeba, 
una de les capitals més altes del món. El dia 
ho dedicarem a fer una visita a la ciutat, els 
punts de la qual més emblemàtics podrien 
ser el barri de Piazza, el sempre caòtic 
Mesquel Square o Merkato, el mercat a 
l’aire lliure més gran d’Àfrica. Visitarem les 
muntanyes de Entoto, lloc on Menelik II es va 
instal·lar abans de fundar la ciutat. Des 
d’aquestes muntanyes, que en alguns punts 
s’encimbellen fins als 3 mil metres, podrem 
veure les dimensions de la capital. Esmorzar. 
Seguidament, descobrirem els secrets de 
Lucy, un dels més importants descobriments
paleontològics de la Història, en el Museu 

Nacional. Retorn a l’hotel i allotjament. 
Sopar.

6 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - BAHAR DONAR
Trasllat a l’aeroport per prendre el vol a 
Bahar Donar. A l’arribada allotjament i temps 
lliure. Ja a la tarda, ens esperen les famoses 
cataractes del Nil Blau. Allotjament a l’hotel.

7 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR
Dedicarem la jornada a conèixer una 
representació dels monestirs del llac Tana, 
que comptabilitza més de 20. Molts d’ells 
van romandre gairebé en l’anonimat per als 
estrangers fins a 1930. Varis posseeixen 
una magnífica decoració i amaguen veritables 
tresors. Les antigues esglésies estan carregades 
de misteri i llegenda. Bahar Donar i el llac 
Tana, el llac més gran del país amb 3.673 
quilòmetres quadrats, signifiquen dos dels 
llocs que no podem perdre’ns a Etiòpia. El 
viatge pel llac es realitzarà en un petit ferri. 
Anirem fins a la península de Zege on visitarem 
l’església de Ura Kidane Mehret, a la qual 
s’accedeix per una sendera envoltada de 
frondosa vegetació. Prosseguirem la nostra 
excursió per aquest impressionant llac i 
recalarem en el temple Azuwa Maryam o un 
altre similar. A la tarda farem un volt pels 
voltants de Bahar Donar.

8 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR - GONDAR
Sortida a Gondar per carretera. Una vegada 
en Gondar, visitarem el seu centre històric, 
el complex de castells, la piscina del rei 
Fasilidas i el monestir de Debre Birhan 
Selassie. Gondar va ser la capital d’Etiòpia 
en el passat i presenta un dels primers 
castells que es coneixen en la història d’Àfrica 
(Fasil Ghebbi). Després de visitar els castells 
i el veritable cor de Gondar, descobrirem la 
piscina del rei Fasilidas, els banys del que va 
anar el fundador de Gondar. El tour de 
Gondar finalitza amb la visita al monestir 
Debre Birhan Selassie. El principal interès 
turístic de l’església jeu en les seves pintures 
interiors. Trasllat a l’hotel i allotjament.

9 D’OCTUBRE: GONDAR
Trasllat amb cotxe de Gondar a les Simien 
Mountains. Prèviament passarem per Debark, 
entrada occidental del Parc Nacional Simien 
Mountains. Debark, situat a 2.800 metres 
d’altitud, és el punt on ens trobarem amb el 
nostre guia local i els scouts del parc que 
ens acompanyaran al llarg de la ruta. Realitzarem 
una excursió pel Parc Nacional. Al llarg de 
les escarpadas parets, ens acompanyaran 
els Geladas, una espècie endèmica d’Etiòpia. 
Es tracta d’uns micos que viuen en rajades, 
sempre prop dels precipicis i barrancs. Amb 
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una mica de sort també veurem el íbice de 
wallia, el territori del qual es limita per complet 
a les Simien Mountains.

10 D’OCTUBRE: GONDAR - AXUM - TIGRAY
Trasllat des de Gondar, partirem amb avió i 
aconseguirem Axum, la històrica ciutat del 
Tigray. Pot presumir de ser el veritable eix de 
la cultura nacional. La capital del poderós 
imperi Axumita és, així mateix, la llar espiritual 
del cristianisme ortodox etíop. Compta amb 
una gran quantitat d’antiguitats i uns magnífics 
mercats. Visitarem el museu de Axum, la 
catedral de Tsion Maryam, Mai Shum, el 
parc del rei Exana i la tomba del rei Basin. 
Els elements més fotografiats, no obstant 
això, són el seu camp amb més de 300 
deixants i obeliscos monolítics. Tots ells, de 
granit, es van extreure en el seu moment 
d’una muntanya adjacent. També poden 
visitar-se catacumbes subterrànies o palaus 
en ruïnes. Axum també va ser on es va 
originar la fabulosa llegenda de la Reina de 
Saba. Allotjament.

11 D’OCTUBRE: AXUM - LALIBELA
Ens dirigirem, amb avió, a la màgica Lalibela. 
Després d’aterrar, i de camí a la ciutat, ens
detindrem en Nakute La´ab. Coneixerem la 
denominada “Jerusalem africana”. El 

conjunt d’esglésies de Lalibela va ser declarat 
patrimoni de la UNESCO en 1979.

12 D’OCTUBRE: LALIBELA
Visitarem un temple fora de Lalibela. Es 
tracta de Yemrehanna Kristos. A la tarda, 
seguirem explorant les esglésies excavades 
en la roca del centre de la ciutat. Visitarem la 
solitària de Bete Giorgis, famosíssima per la 
seva planta en forma de creu i per un interior 
de dimensions reduïdes. Allotjament.

13 D’OCTUBRE: LALIBELA
Tindrem la possibilitat d’acabar les visites a 
les esglésies de Lalibela. Tarda lliure per 
passejar. Allotjament.

14 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - FRANKFURT
Retorn amb avió a Addis Abeba, una ciutat 
en continu canvi, amb una interessant vida 
nocturna. Aprofitarem les últimes hores al 
país per fer compres o passejar per Churchill 
Avenue, una de les artèries comercials més 
importants. Trasllat a l’hotel per descansar 
una mica. A l’hora indicada, sopar de 
comiat i trasllat a l’aeroport. Menjars i nit a 
bord.

15 D’OCTUBRE: FRANKFURT – VALÈNCIA
Arribada a Frankfurt i connexió amb València.
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4 D’OCTUBRE:  VALÈNCIA - ADDIS ABEBA
Vol a Addis Abeba des de València via 
Frankfurt. Menjars i nit a bord.

4 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA
Arribada a la capital etíop a primera hora del 
matí, on serem rebuts pel nostre guia. 
Jornada dedicada a explorar Addis Abeba, 
una de les capitals més altes del món. El dia 
ho dedicarem a fer una visita a la ciutat, els 
punts de la qual més emblemàtics podrien 
ser el barri de Piazza, el sempre caòtic 
Mesquel Square o Merkato, el mercat a 
l’aire lliure més gran d’Àfrica. Visitarem les 
muntanyes de Entoto, lloc on Menelik II es va 
instal·lar abans de fundar la ciutat. Des 
d’aquestes muntanyes, que en alguns punts 
s’encimbellen fins als 3 mil metres, podrem 
veure les dimensions de la capital. Esmorzar. 
Seguidament, descobrirem els secrets de 
Lucy, un dels més importants descobriments
paleontològics de la Història, en el Museu 

Nacional. Retorn a l’hotel i allotjament. 
Sopar.

6 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - BAHAR DONAR
Trasllat a l’aeroport per prendre el vol a 
Bahar Donar. A l’arribada allotjament i temps 
lliure. Ja a la tarda, ens esperen les famoses 
cataractes del Nil Blau. Allotjament a l’hotel.

7 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR
Dedicarem la jornada a conèixer una 
representació dels monestirs del llac Tana, 
que comptabilitza més de 20. Molts d’ells 
van romandre gairebé en l’anonimat per als 
estrangers fins a 1930. Varis posseeixen 
una magnífica decoració i amaguen veritables 
tresors. Les antigues esglésies estan carregades 
de misteri i llegenda. Bahar Donar i el llac 
Tana, el llac més gran del país amb 3.673 
quilòmetres quadrats, signifiquen dos dels 
llocs que no podem perdre’ns a Etiòpia. El 
viatge pel llac es realitzarà en un petit ferri. 
Anirem fins a la península de Zege on visitarem 
l’església de Ura Kidane Mehret, a la qual 
s’accedeix per una sendera envoltada de 
frondosa vegetació. Prosseguirem la nostra 
excursió per aquest impressionant llac i 
recalarem en el temple Azuwa Maryam o un 
altre similar. A la tarda farem un volt pels 
voltants de Bahar Donar.

8 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR - GONDAR
Sortida a Gondar per carretera. Una vegada 
en Gondar, visitarem el seu centre històric, 
el complex de castells, la piscina del rei 
Fasilidas i el monestir de Debre Birhan 
Selassie. Gondar va ser la capital d’Etiòpia 
en el passat i presenta un dels primers 
castells que es coneixen en la història d’Àfrica 
(Fasil Ghebbi). Després de visitar els castells 
i el veritable cor de Gondar, descobrirem la 
piscina del rei Fasilidas, els banys del que va 
anar el fundador de Gondar. El tour de 
Gondar finalitza amb la visita al monestir 
Debre Birhan Selassie. El principal interès 
turístic de l’església jeu en les seves pintures 
interiors. Trasllat a l’hotel i allotjament.

9 D’OCTUBRE: GONDAR
Trasllat amb cotxe de Gondar a les Simien 
Mountains. Prèviament passarem per Debark, 
entrada occidental del Parc Nacional Simien 
Mountains. Debark, situat a 2.800 metres 
d’altitud, és el punt on ens trobarem amb el 
nostre guia local i els scouts del parc que 
ens acompanyaran al llarg de la ruta. Realitzarem 
una excursió pel Parc Nacional. Al llarg de 
les escarpadas parets, ens acompanyaran 
els Geladas, una espècie endèmica d’Etiòpia. 
Es tracta d’uns micos que viuen en rajades, 
sempre prop dels precipicis i barrancs. Amb 
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wallia, el territori del qual es limita per complet 
a les Simien Mountains.

10 D’OCTUBRE: GONDAR - AXUM - TIGRAY
Trasllat des de Gondar, partirem amb avió i 
aconseguirem Axum, la històrica ciutat del 
Tigray. Pot presumir de ser el veritable eix de 
la cultura nacional. La capital del poderós 
imperi Axumita és, així mateix, la llar espiritual 
del cristianisme ortodox etíop. Compta amb 
una gran quantitat d’antiguitats i uns magnífics 
mercats. Visitarem el museu de Axum, la 
catedral de Tsion Maryam, Mai Shum, el 
parc del rei Exana i la tomba del rei Basin. 
Els elements més fotografiats, no obstant 
això, són el seu camp amb més de 300 
deixants i obeliscos monolítics. Tots ells, de 
granit, es van extreure en el seu moment 
d’una muntanya adjacent. També poden 
visitar-se catacumbes subterrànies o palaus 
en ruïnes. Axum també va ser on es va 
originar la fabulosa llegenda de la Reina de 
Saba. Allotjament.

11 D’OCTUBRE: AXUM - LALIBELA
Ens dirigirem, amb avió, a la màgica Lalibela. 
Després d’aterrar, i de camí a la ciutat, ens
detindrem en Nakute La´ab. Coneixerem la 
denominada “Jerusalem africana”. El 

conjunt d’esglésies de Lalibela va ser declarat 
patrimoni de la UNESCO en 1979.

12 D’OCTUBRE: LALIBELA
Visitarem un temple fora de Lalibela. Es 
tracta de Yemrehanna Kristos. A la tarda, 
seguirem explorant les esglésies excavades 
en la roca del centre de la ciutat. Visitarem la 
solitària de Bete Giorgis, famosíssima per la 
seva planta en forma de creu i per un interior 
de dimensions reduïdes. Allotjament.

13 D’OCTUBRE: LALIBELA
Tindrem la possibilitat d’acabar les visites a 
les esglésies de Lalibela. Tarda lliure per 
passejar. Allotjament.

14 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - FRANKFURT
Retorn amb avió a Addis Abeba, una ciutat 
en continu canvi, amb una interessant vida 
nocturna. Aprofitarem les últimes hores al 
país per fer compres o passejar per Churchill 
Avenue, una de les artèries comercials més 
importants. Trasllat a l’hotel per descansar 
una mica. A l’hora indicada, sopar de 
comiat i trasllat a l’aeroport. Menjars i nit a 
bord.

15 D’OCTUBRE: FRANKFURT – VALÈNCIA
Arribada a Frankfurt i connexió amb València.



ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Alberg rural de qualitat.
 · Pensió completa amb desdejunis i     
   sopars a l’allotjament i dinars en pic-nic.
 · Assegurança de viatge.

Irati, connexió total

5 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - IRATI
Eixida des de València. Sopar en ruta. Arribada 
a Irati, i allotjament

6 D’OCTUBRE: SENDER DE ERREKAIDORRA
Fàcil passeig en el que descobrirem com 
s'usaven els recursos forestals d'Irati: per 
produir pals, rems, mobles o carbó vegetal. 
Coneixerem la diversitat de la flora i la fauna 

ITINERARI

i les vies fèrries o els sistemes de cables que 
van arribar a usar-se per extreure part de la 
riquesa natural dels boscos. Moltes de les 
activitats que continuen avui fent bategar el 
cor d'Irati es mostren en la sendera interpretativa 
de Errekaidorra. 

7 D’OCTUBRE: SENDER DELS PARADISOS - ERLAN
El passeig transita pels Paradisos, àrea de 
bells i esvelts fajos. Dinar de pícnic en un 
dels Paradisos. Després ens desplaçarem 
fins Azpegi per visitar l’estació megalítica i la 
Cova de Arpe.

8 D’OCTUBRE: SENDER DE GARTXOT
Passeig circular molt recomanable pel 
llegendari paratge de Elkorreta, envoltant la 
vall de Artoleta.

9 D’OCTUBRE: RUTA IBAÑETA - RONCESVALLES - 
SOROGAIN  - VALÈNCIA
En descens suau arribarem fins al poble 
d'Espinal. Dinar a l'alberg de Sorogain i tornada 
a València.
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395 €
Supl. hab. indiv. 75 €

34

7 4

SE
LV

A 
D’

IR
AT

I

M
igu

el.
 (r

es
pe

nd
a)

 / 
CC

 B
Y 

2.
0 

4 D’OCTUBRE:  VALÈNCIA - ADDIS ABEBA
Vol a Addis Abeba des de València via 
Frankfurt. Menjars i nit a bord.

4 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA
Arribada a la capital etíop a primera hora del 
matí, on serem rebuts pel nostre guia. 
Jornada dedicada a explorar Addis Abeba, 
una de les capitals més altes del món. El dia 
ho dedicarem a fer una visita a la ciutat, els 
punts de la qual més emblemàtics podrien 
ser el barri de Piazza, el sempre caòtic 
Mesquel Square o Merkato, el mercat a 
l’aire lliure més gran d’Àfrica. Visitarem les 
muntanyes de Entoto, lloc on Menelik II es va 
instal·lar abans de fundar la ciutat. Des 
d’aquestes muntanyes, que en alguns punts 
s’encimbellen fins als 3 mil metres, podrem 
veure les dimensions de la capital. Esmorzar. 
Seguidament, descobrirem els secrets de 
Lucy, un dels més importants descobriments
paleontològics de la Història, en el Museu 

Nacional. Retorn a l’hotel i allotjament. 
Sopar.

6 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - BAHAR DONAR
Trasllat a l’aeroport per prendre el vol a 
Bahar Donar. A l’arribada allotjament i temps 
lliure. Ja a la tarda, ens esperen les famoses 
cataractes del Nil Blau. Allotjament a l’hotel.

7 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR
Dedicarem la jornada a conèixer una 
representació dels monestirs del llac Tana, 
que comptabilitza més de 20. Molts d’ells 
van romandre gairebé en l’anonimat per als 
estrangers fins a 1930. Varis posseeixen 
una magnífica decoració i amaguen veritables 
tresors. Les antigues esglésies estan carregades 
de misteri i llegenda. Bahar Donar i el llac 
Tana, el llac més gran del país amb 3.673 
quilòmetres quadrats, signifiquen dos dels 
llocs que no podem perdre’ns a Etiòpia. El 
viatge pel llac es realitzarà en un petit ferri. 
Anirem fins a la península de Zege on visitarem 
l’església de Ura Kidane Mehret, a la qual 
s’accedeix per una sendera envoltada de 
frondosa vegetació. Prosseguirem la nostra 
excursió per aquest impressionant llac i 
recalarem en el temple Azuwa Maryam o un 
altre similar. A la tarda farem un volt pels 
voltants de Bahar Donar.

8 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR - GONDAR
Sortida a Gondar per carretera. Una vegada 
en Gondar, visitarem el seu centre històric, 
el complex de castells, la piscina del rei 
Fasilidas i el monestir de Debre Birhan 
Selassie. Gondar va ser la capital d’Etiòpia 
en el passat i presenta un dels primers 
castells que es coneixen en la història d’Àfrica 
(Fasil Ghebbi). Després de visitar els castells 
i el veritable cor de Gondar, descobrirem la 
piscina del rei Fasilidas, els banys del que va 
anar el fundador de Gondar. El tour de 
Gondar finalitza amb la visita al monestir 
Debre Birhan Selassie. El principal interès 
turístic de l’església jeu en les seves pintures 
interiors. Trasllat a l’hotel i allotjament.

9 D’OCTUBRE: GONDAR
Trasllat amb cotxe de Gondar a les Simien 
Mountains. Prèviament passarem per Debark, 
entrada occidental del Parc Nacional Simien 
Mountains. Debark, situat a 2.800 metres 
d’altitud, és el punt on ens trobarem amb el 
nostre guia local i els scouts del parc que 
ens acompanyaran al llarg de la ruta. Realitzarem 
una excursió pel Parc Nacional. Al llarg de 
les escarpadas parets, ens acompanyaran 
els Geladas, una espècie endèmica d’Etiòpia. 
Es tracta d’uns micos que viuen en rajades, 
sempre prop dels precipicis i barrancs. Amb 

una mica de sort també veurem el íbice de 
wallia, el territori del qual es limita per complet 
a les Simien Mountains.

10 D’OCTUBRE: GONDAR - AXUM - TIGRAY
Trasllat des de Gondar, partirem amb avió i 
aconseguirem Axum, la històrica ciutat del 
Tigray. Pot presumir de ser el veritable eix de 
la cultura nacional. La capital del poderós 
imperi Axumita és, així mateix, la llar espiritual 
del cristianisme ortodox etíop. Compta amb 
una gran quantitat d’antiguitats i uns magnífics 
mercats. Visitarem el museu de Axum, la 
catedral de Tsion Maryam, Mai Shum, el 
parc del rei Exana i la tomba del rei Basin. 
Els elements més fotografiats, no obstant 
això, són el seu camp amb més de 300 
deixants i obeliscos monolítics. Tots ells, de 
granit, es van extreure en el seu moment 
d’una muntanya adjacent. També poden 
visitar-se catacumbes subterrànies o palaus 
en ruïnes. Axum també va ser on es va 
originar la fabulosa llegenda de la Reina de 
Saba. Allotjament.

11 D’OCTUBRE: AXUM - LALIBELA
Ens dirigirem, amb avió, a la màgica Lalibela. 
Després d’aterrar, i de camí a la ciutat, ens
detindrem en Nakute La´ab. Coneixerem la 
denominada “Jerusalem africana”. El 

conjunt d’esglésies de Lalibela va ser declarat 
patrimoni de la UNESCO en 1979.

12 D’OCTUBRE: LALIBELA
Visitarem un temple fora de Lalibela. Es 
tracta de Yemrehanna Kristos. A la tarda, 
seguirem explorant les esglésies excavades 
en la roca del centre de la ciutat. Visitarem la 
solitària de Bete Giorgis, famosíssima per la 
seva planta en forma de creu i per un interior 
de dimensions reduïdes. Allotjament.

13 D’OCTUBRE: LALIBELA
Tindrem la possibilitat d’acabar les visites a 
les esglésies de Lalibela. Tarda lliure per 
passejar. Allotjament.

14 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - FRANKFURT
Retorn amb avió a Addis Abeba, una ciutat 
en continu canvi, amb una interessant vida 
nocturna. Aprofitarem les últimes hores al 
país per fer compres o passejar per Churchill 
Avenue, una de les artèries comercials més 
importants. Trasllat a l’hotel per descansar 
una mica. A l’hora indicada, sopar de 
comiat i trasllat a l’aeroport. Menjars i nit a 
bord.

15 D’OCTUBRE: FRANKFURT – VALÈNCIA
Arribada a Frankfurt i connexió amb València. EIXIDA: 15:30 h Gandia* (Estació de tren)  /  16:30 h València (Inst. Lluís Vives) / 17:00 h Sagunt* (Rotonda 

de l’estació de trens) / 18:15 h Castelló* (Estació de autobusos). * Eixides on caldrà un mínim de persones.



ENS ACOMPANYARÀ: Júlia Torró i 
Judith Coronado.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Allotjament en S. Domingo de Silos.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Burgos i Atapuerca, un viatge als orígens

6 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - EL BURGO DE OSMA - 
SANTO DOMINGO DE SILOS
Eixida a les 8:00 h del mati, des de València, 
en direcció a El Burgo de Osma. Dinar, temps 
lliure i passeig pels carrers i places, amb 
visita a la Catedral. Trasllat a Santo Domingo 
de Silos, allotjament I sopar.

ITINERARI

7 D’OCTUBRE: ATAPUERCA - BRIVIESCA
Visita als jaciments d’Atapuerca. Passeig per 
Briviesca.

8 D’OCTUBRE: BURGOS
Visita a de la ciutat de Burgos, la catedral, el 
Monestir, las Huelgas Reales, el Puerto de 
Santa Maria, etc. Dinar i temps lliure per la 
ciutat.

9 D’OCTUBRE: SANTO DOMINGO DE SILOS  - 
COVARRUBIAS - VALÈNCIA
De bon matí acudirem a sentir els cants 
gregorians dels monjos al monestir de Santo 
Domingo de Silos. Visita al magnific monestir. 
Ens desplaçarem a dinar a Covarrubias, on 
farem un breu passeig abans de tornar a 
casa.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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Supl. hab. indiv. 60 €
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4 D’OCTUBRE:  VALÈNCIA - ADDIS ABEBA
Vol a Addis Abeba des de València via 
Frankfurt. Menjars i nit a bord.

4 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA
Arribada a la capital etíop a primera hora del 
matí, on serem rebuts pel nostre guia. 
Jornada dedicada a explorar Addis Abeba, 
una de les capitals més altes del món. El dia 
ho dedicarem a fer una visita a la ciutat, els 
punts de la qual més emblemàtics podrien 
ser el barri de Piazza, el sempre caòtic 
Mesquel Square o Merkato, el mercat a 
l’aire lliure més gran d’Àfrica. Visitarem les 
muntanyes de Entoto, lloc on Menelik II es va 
instal·lar abans de fundar la ciutat. Des 
d’aquestes muntanyes, que en alguns punts 
s’encimbellen fins als 3 mil metres, podrem 
veure les dimensions de la capital. Esmorzar. 
Seguidament, descobrirem els secrets de 
Lucy, un dels més importants descobriments
paleontològics de la Història, en el Museu 

Nacional. Retorn a l’hotel i allotjament. 
Sopar.

6 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - BAHAR DONAR
Trasllat a l’aeroport per prendre el vol a 
Bahar Donar. A l’arribada allotjament i temps 
lliure. Ja a la tarda, ens esperen les famoses 
cataractes del Nil Blau. Allotjament a l’hotel.

7 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR
Dedicarem la jornada a conèixer una 
representació dels monestirs del llac Tana, 
que comptabilitza més de 20. Molts d’ells 
van romandre gairebé en l’anonimat per als 
estrangers fins a 1930. Varis posseeixen 
una magnífica decoració i amaguen veritables 
tresors. Les antigues esglésies estan carregades 
de misteri i llegenda. Bahar Donar i el llac 
Tana, el llac més gran del país amb 3.673 
quilòmetres quadrats, signifiquen dos dels 
llocs que no podem perdre’ns a Etiòpia. El 
viatge pel llac es realitzarà en un petit ferri. 
Anirem fins a la península de Zege on visitarem 
l’església de Ura Kidane Mehret, a la qual 
s’accedeix per una sendera envoltada de 
frondosa vegetació. Prosseguirem la nostra 
excursió per aquest impressionant llac i 
recalarem en el temple Azuwa Maryam o un 
altre similar. A la tarda farem un volt pels 
voltants de Bahar Donar.

8 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR - GONDAR
Sortida a Gondar per carretera. Una vegada 
en Gondar, visitarem el seu centre històric, 
el complex de castells, la piscina del rei 
Fasilidas i el monestir de Debre Birhan 
Selassie. Gondar va ser la capital d’Etiòpia 
en el passat i presenta un dels primers 
castells que es coneixen en la història d’Àfrica 
(Fasil Ghebbi). Després de visitar els castells 
i el veritable cor de Gondar, descobrirem la 
piscina del rei Fasilidas, els banys del que va 
anar el fundador de Gondar. El tour de 
Gondar finalitza amb la visita al monestir 
Debre Birhan Selassie. El principal interès 
turístic de l’església jeu en les seves pintures 
interiors. Trasllat a l’hotel i allotjament.

9 D’OCTUBRE: GONDAR
Trasllat amb cotxe de Gondar a les Simien 
Mountains. Prèviament passarem per Debark, 
entrada occidental del Parc Nacional Simien 
Mountains. Debark, situat a 2.800 metres 
d’altitud, és el punt on ens trobarem amb el 
nostre guia local i els scouts del parc que 
ens acompanyaran al llarg de la ruta. Realitzarem 
una excursió pel Parc Nacional. Al llarg de 
les escarpadas parets, ens acompanyaran 
els Geladas, una espècie endèmica d’Etiòpia. 
Es tracta d’uns micos que viuen en rajades, 
sempre prop dels precipicis i barrancs. Amb 

una mica de sort també veurem el íbice de 
wallia, el territori del qual es limita per complet 
a les Simien Mountains.

10 D’OCTUBRE: GONDAR - AXUM - TIGRAY
Trasllat des de Gondar, partirem amb avió i 
aconseguirem Axum, la històrica ciutat del 
Tigray. Pot presumir de ser el veritable eix de 
la cultura nacional. La capital del poderós 
imperi Axumita és, així mateix, la llar espiritual 
del cristianisme ortodox etíop. Compta amb 
una gran quantitat d’antiguitats i uns magnífics 
mercats. Visitarem el museu de Axum, la 
catedral de Tsion Maryam, Mai Shum, el 
parc del rei Exana i la tomba del rei Basin. 
Els elements més fotografiats, no obstant 
això, són el seu camp amb més de 300 
deixants i obeliscos monolítics. Tots ells, de 
granit, es van extreure en el seu moment 
d’una muntanya adjacent. També poden 
visitar-se catacumbes subterrànies o palaus 
en ruïnes. Axum també va ser on es va 
originar la fabulosa llegenda de la Reina de 
Saba. Allotjament.

11 D’OCTUBRE: AXUM - LALIBELA
Ens dirigirem, amb avió, a la màgica Lalibela. 
Després d’aterrar, i de camí a la ciutat, ens
detindrem en Nakute La´ab. Coneixerem la 
denominada “Jerusalem africana”. El 

conjunt d’esglésies de Lalibela va ser declarat 
patrimoni de la UNESCO en 1979.

12 D’OCTUBRE: LALIBELA
Visitarem un temple fora de Lalibela. Es 
tracta de Yemrehanna Kristos. A la tarda, 
seguirem explorant les esglésies excavades 
en la roca del centre de la ciutat. Visitarem la 
solitària de Bete Giorgis, famosíssima per la 
seva planta en forma de creu i per un interior 
de dimensions reduïdes. Allotjament.

13 D’OCTUBRE: LALIBELA
Tindrem la possibilitat d’acabar les visites a 
les esglésies de Lalibela. Tarda lliure per 
passejar. Allotjament.

14 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - FRANKFURT
Retorn amb avió a Addis Abeba, una ciutat 
en continu canvi, amb una interessant vida 
nocturna. Aprofitarem les últimes hores al 
país per fer compres o passejar per Churchill 
Avenue, una de les artèries comercials més 
importants. Trasllat a l’hotel per descansar 
una mica. A l’hora indicada, sopar de 
comiat i trasllat a l’aeroport. Menjars i nit a 
bord.

15 D’OCTUBRE: FRANKFURT – VALÈNCIA
Arribada a Frankfurt i connexió amb València.



ENS ACOMPANYARÀ: Pau Marqués.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols directes des de València.
 · Hotel ***.
 · Mitja pensió amb sopars.
 · Assegurança de viatge.

Lisboa: l’al·lucinant joia de l’Atlàntic

6 D’OCTUBRE:  LA BAIXA - F. GULBELKIAN 
Lisboa és una ciutat assentada sobre set 
turons, que ofereixen magnífiques vistes de 
la ciutat.  Començarem pel Mirador del parc 
Eduard VII, des d'on podrem divisar tota la 
ciutat. D'allà farem cap a la Baixa, abocada 
a l'estuari, el barri nou renascut després del 
terratrèmol.  Dinarem allà. A la  vesprada 
ens espera la Fundació Gulbelkian, un museu 
d'excel·lències.
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7 D’OCTUBRE: BELÉM - FADOS
Ens abocarem al riu, on creix l'estuari, i 
arribarem a Belém per visitar l'emblemàtica 
torre i el monestir d'Os Jerónimos, esplendor 
de l'arquitectura manuelina. Dinarem vora 
riu. A la vesprada podrem assistir a un 
espectacle de fados, l'expressió més popular 
de la música portuguesa.
 
8 D’OCTUBRE: L’ALFAMA - CASTELO
A l'esquerra de la Baixa va nàixer, sota la 
costera del castell i el laberíntic barri de 
l'Alfama. I en tombar del sol contemplarem  
el “mar de palla”.
 
9 D’OCTUBRE: CHIADO - BAIRRO ALTO -
REGALEIRA
En la  lloma que encaixa la ciutat a la dreta, 
hi ha altres dos barris emblemàtics de la 
ciutat, el Chiado, refet després d'un gran 
incendi a finals del segle XX, i el Bairro Alto. 
Encara ens quedarà dia per passejar pel 
jardí esotèric  de la Quinta da Regaleira.

Concentració a les 4:20 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.
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4 D’OCTUBRE:  VALÈNCIA - ADDIS ABEBA
Vol a Addis Abeba des de València via 
Frankfurt. Menjars i nit a bord.

4 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA
Arribada a la capital etíop a primera hora del 
matí, on serem rebuts pel nostre guia. 
Jornada dedicada a explorar Addis Abeba, 
una de les capitals més altes del món. El dia 
ho dedicarem a fer una visita a la ciutat, els 
punts de la qual més emblemàtics podrien 
ser el barri de Piazza, el sempre caòtic 
Mesquel Square o Merkato, el mercat a 
l’aire lliure més gran d’Àfrica. Visitarem les 
muntanyes de Entoto, lloc on Menelik II es va 
instal·lar abans de fundar la ciutat. Des 
d’aquestes muntanyes, que en alguns punts 
s’encimbellen fins als 3 mil metres, podrem 
veure les dimensions de la capital. Esmorzar. 
Seguidament, descobrirem els secrets de 
Lucy, un dels més importants descobriments
paleontològics de la Història, en el Museu 

Nacional. Retorn a l’hotel i allotjament. 
Sopar.

6 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - BAHAR DONAR
Trasllat a l’aeroport per prendre el vol a 
Bahar Donar. A l’arribada allotjament i temps 
lliure. Ja a la tarda, ens esperen les famoses 
cataractes del Nil Blau. Allotjament a l’hotel.

7 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR
Dedicarem la jornada a conèixer una 
representació dels monestirs del llac Tana, 
que comptabilitza més de 20. Molts d’ells 
van romandre gairebé en l’anonimat per als 
estrangers fins a 1930. Varis posseeixen 
una magnífica decoració i amaguen veritables 
tresors. Les antigues esglésies estan carregades 
de misteri i llegenda. Bahar Donar i el llac 
Tana, el llac més gran del país amb 3.673 
quilòmetres quadrats, signifiquen dos dels 
llocs que no podem perdre’ns a Etiòpia. El 
viatge pel llac es realitzarà en un petit ferri. 
Anirem fins a la península de Zege on visitarem 
l’església de Ura Kidane Mehret, a la qual 
s’accedeix per una sendera envoltada de 
frondosa vegetació. Prosseguirem la nostra 
excursió per aquest impressionant llac i 
recalarem en el temple Azuwa Maryam o un 
altre similar. A la tarda farem un volt pels 
voltants de Bahar Donar.

8 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR - GONDAR
Sortida a Gondar per carretera. Una vegada 
en Gondar, visitarem el seu centre històric, 
el complex de castells, la piscina del rei 
Fasilidas i el monestir de Debre Birhan 
Selassie. Gondar va ser la capital d’Etiòpia 
en el passat i presenta un dels primers 
castells que es coneixen en la història d’Àfrica 
(Fasil Ghebbi). Després de visitar els castells 
i el veritable cor de Gondar, descobrirem la 
piscina del rei Fasilidas, els banys del que va 
anar el fundador de Gondar. El tour de 
Gondar finalitza amb la visita al monestir 
Debre Birhan Selassie. El principal interès 
turístic de l’església jeu en les seves pintures 
interiors. Trasllat a l’hotel i allotjament.

9 D’OCTUBRE: GONDAR
Trasllat amb cotxe de Gondar a les Simien 
Mountains. Prèviament passarem per Debark, 
entrada occidental del Parc Nacional Simien 
Mountains. Debark, situat a 2.800 metres 
d’altitud, és el punt on ens trobarem amb el 
nostre guia local i els scouts del parc que 
ens acompanyaran al llarg de la ruta. Realitzarem 
una excursió pel Parc Nacional. Al llarg de 
les escarpadas parets, ens acompanyaran 
els Geladas, una espècie endèmica d’Etiòpia. 
Es tracta d’uns micos que viuen en rajades, 
sempre prop dels precipicis i barrancs. Amb 

una mica de sort també veurem el íbice de 
wallia, el territori del qual es limita per complet 
a les Simien Mountains.

10 D’OCTUBRE: GONDAR - AXUM - TIGRAY
Trasllat des de Gondar, partirem amb avió i 
aconseguirem Axum, la històrica ciutat del 
Tigray. Pot presumir de ser el veritable eix de 
la cultura nacional. La capital del poderós 
imperi Axumita és, així mateix, la llar espiritual 
del cristianisme ortodox etíop. Compta amb 
una gran quantitat d’antiguitats i uns magnífics 
mercats. Visitarem el museu de Axum, la 
catedral de Tsion Maryam, Mai Shum, el 
parc del rei Exana i la tomba del rei Basin. 
Els elements més fotografiats, no obstant 
això, són el seu camp amb més de 300 
deixants i obeliscos monolítics. Tots ells, de 
granit, es van extreure en el seu moment 
d’una muntanya adjacent. També poden 
visitar-se catacumbes subterrànies o palaus 
en ruïnes. Axum també va ser on es va 
originar la fabulosa llegenda de la Reina de 
Saba. Allotjament.

11 D’OCTUBRE: AXUM - LALIBELA
Ens dirigirem, amb avió, a la màgica Lalibela. 
Després d’aterrar, i de camí a la ciutat, ens
detindrem en Nakute La´ab. Coneixerem la 
denominada “Jerusalem africana”. El 

conjunt d’esglésies de Lalibela va ser declarat 
patrimoni de la UNESCO en 1979.

12 D’OCTUBRE: LALIBELA
Visitarem un temple fora de Lalibela. Es 
tracta de Yemrehanna Kristos. A la tarda, 
seguirem explorant les esglésies excavades 
en la roca del centre de la ciutat. Visitarem la 
solitària de Bete Giorgis, famosíssima per la 
seva planta en forma de creu i per un interior 
de dimensions reduïdes. Allotjament.

13 D’OCTUBRE: LALIBELA
Tindrem la possibilitat d’acabar les visites a 
les esglésies de Lalibela. Tarda lliure per 
passejar. Allotjament.

14 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - FRANKFURT
Retorn amb avió a Addis Abeba, una ciutat 
en continu canvi, amb una interessant vida 
nocturna. Aprofitarem les últimes hores al 
país per fer compres o passejar per Churchill 
Avenue, una de les artèries comercials més 
importants. Trasllat a l’hotel per descansar 
una mica. A l’hora indicada, sopar de 
comiat i trasllat a l’aeroport. Menjars i nit a 
bord.

15 D’OCTUBRE: FRANKFURT – VALÈNCIA
Arribada a Frankfurt i connexió amb València.

575 €
+ 90 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 100 €



ENS ACOMPANYARÀ:
Leandre Santonja.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel **** en Olot amb mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

El Montsec i el Congost de Mont-rebei

6 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - LLEIDA
Eixida a les 8.00 h des de l'Institut Lluís 
Vives de València. Dinarem i visitarem la 
ciutat de Lleida.

7 D’OCTUBRE: POBLA DE SEGUR
Ens dirigirem cap a la Pobla de Segur amb el 
tren panoràmic que recorre la ruta del Tren 
dels Llacs. Aquest traçat acompanya el 

ITINERARI

camí natural dels rius Noguera Pallaresa i 
Segre, un meravellós entorn amb grans 
valors paisatgístics. Visitarem la Pobla de 
Segur on dinarem i després farem una 
passejada pels seus voltants abans de 
tornar.

8 D’OCTUBRE: CONGOST MONT-REBEI
Ens dirigirem cap al Congost Mont-rebei on 
realitzarem una ruta per un dels paratges 
més bonics de tota Catalunya. Es tracta d'un 
estret quasi verge, ja que sols és recorregut 
per un xicotet camí de ferradura parcialment 
excavat a la roca. A la vesprada realitzarem 
una visita i observació al Parc Astronòmic 
del Montsec, on podrem gaudir d'un dels 
cels més nets i menys contaminats d'Europa.

9 D’OCTUBRE: BALAGUER - VALÈNCIA
Visitarem el poble de Balaguer, dinarem i 
després tornarem cap a València

DE
L 6

 A
L 9

 D
’O

CT
UB

RE

PO
NT

 D
’O

CT
UB

RE

440 €
Supl. hab. indiv. 75 €

37

3 3

4 D’OCTUBRE:  VALÈNCIA - ADDIS ABEBA
Vol a Addis Abeba des de València via 
Frankfurt. Menjars i nit a bord.

4 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA
Arribada a la capital etíop a primera hora del 
matí, on serem rebuts pel nostre guia. 
Jornada dedicada a explorar Addis Abeba, 
una de les capitals més altes del món. El dia 
ho dedicarem a fer una visita a la ciutat, els 
punts de la qual més emblemàtics podrien 
ser el barri de Piazza, el sempre caòtic 
Mesquel Square o Merkato, el mercat a 
l’aire lliure més gran d’Àfrica. Visitarem les 
muntanyes de Entoto, lloc on Menelik II es va 
instal·lar abans de fundar la ciutat. Des 
d’aquestes muntanyes, que en alguns punts 
s’encimbellen fins als 3 mil metres, podrem 
veure les dimensions de la capital. Esmorzar. 
Seguidament, descobrirem els secrets de 
Lucy, un dels més importants descobriments
paleontològics de la Història, en el Museu 

Nacional. Retorn a l’hotel i allotjament. 
Sopar.

6 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - BAHAR DONAR
Trasllat a l’aeroport per prendre el vol a 
Bahar Donar. A l’arribada allotjament i temps 
lliure. Ja a la tarda, ens esperen les famoses 
cataractes del Nil Blau. Allotjament a l’hotel.

7 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR
Dedicarem la jornada a conèixer una 
representació dels monestirs del llac Tana, 
que comptabilitza més de 20. Molts d’ells 
van romandre gairebé en l’anonimat per als 
estrangers fins a 1930. Varis posseeixen 
una magnífica decoració i amaguen veritables 
tresors. Les antigues esglésies estan carregades 
de misteri i llegenda. Bahar Donar i el llac 
Tana, el llac més gran del país amb 3.673 
quilòmetres quadrats, signifiquen dos dels 
llocs que no podem perdre’ns a Etiòpia. El 
viatge pel llac es realitzarà en un petit ferri. 
Anirem fins a la península de Zege on visitarem 
l’església de Ura Kidane Mehret, a la qual 
s’accedeix per una sendera envoltada de 
frondosa vegetació. Prosseguirem la nostra 
excursió per aquest impressionant llac i 
recalarem en el temple Azuwa Maryam o un 
altre similar. A la tarda farem un volt pels 
voltants de Bahar Donar.

8 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR - GONDAR
Sortida a Gondar per carretera. Una vegada 
en Gondar, visitarem el seu centre històric, 
el complex de castells, la piscina del rei 
Fasilidas i el monestir de Debre Birhan 
Selassie. Gondar va ser la capital d’Etiòpia 
en el passat i presenta un dels primers 
castells que es coneixen en la història d’Àfrica 
(Fasil Ghebbi). Després de visitar els castells 
i el veritable cor de Gondar, descobrirem la 
piscina del rei Fasilidas, els banys del que va 
anar el fundador de Gondar. El tour de 
Gondar finalitza amb la visita al monestir 
Debre Birhan Selassie. El principal interès 
turístic de l’església jeu en les seves pintures 
interiors. Trasllat a l’hotel i allotjament.

9 D’OCTUBRE: GONDAR
Trasllat amb cotxe de Gondar a les Simien 
Mountains. Prèviament passarem per Debark, 
entrada occidental del Parc Nacional Simien 
Mountains. Debark, situat a 2.800 metres 
d’altitud, és el punt on ens trobarem amb el 
nostre guia local i els scouts del parc que 
ens acompanyaran al llarg de la ruta. Realitzarem 
una excursió pel Parc Nacional. Al llarg de 
les escarpadas parets, ens acompanyaran 
els Geladas, una espècie endèmica d’Etiòpia. 
Es tracta d’uns micos que viuen en rajades, 
sempre prop dels precipicis i barrancs. Amb 

una mica de sort també veurem el íbice de 
wallia, el territori del qual es limita per complet 
a les Simien Mountains.

10 D’OCTUBRE: GONDAR - AXUM - TIGRAY
Trasllat des de Gondar, partirem amb avió i 
aconseguirem Axum, la històrica ciutat del 
Tigray. Pot presumir de ser el veritable eix de 
la cultura nacional. La capital del poderós 
imperi Axumita és, així mateix, la llar espiritual 
del cristianisme ortodox etíop. Compta amb 
una gran quantitat d’antiguitats i uns magnífics 
mercats. Visitarem el museu de Axum, la 
catedral de Tsion Maryam, Mai Shum, el 
parc del rei Exana i la tomba del rei Basin. 
Els elements més fotografiats, no obstant 
això, són el seu camp amb més de 300 
deixants i obeliscos monolítics. Tots ells, de 
granit, es van extreure en el seu moment 
d’una muntanya adjacent. També poden 
visitar-se catacumbes subterrànies o palaus 
en ruïnes. Axum també va ser on es va 
originar la fabulosa llegenda de la Reina de 
Saba. Allotjament.

11 D’OCTUBRE: AXUM - LALIBELA
Ens dirigirem, amb avió, a la màgica Lalibela. 
Després d’aterrar, i de camí a la ciutat, ens
detindrem en Nakute La´ab. Coneixerem la 
denominada “Jerusalem africana”. El 

conjunt d’esglésies de Lalibela va ser declarat 
patrimoni de la UNESCO en 1979.

12 D’OCTUBRE: LALIBELA
Visitarem un temple fora de Lalibela. Es 
tracta de Yemrehanna Kristos. A la tarda, 
seguirem explorant les esglésies excavades 
en la roca del centre de la ciutat. Visitarem la 
solitària de Bete Giorgis, famosíssima per la 
seva planta en forma de creu i per un interior 
de dimensions reduïdes. Allotjament.

13 D’OCTUBRE: LALIBELA
Tindrem la possibilitat d’acabar les visites a 
les esglésies de Lalibela. Tarda lliure per 
passejar. Allotjament.

14 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - FRANKFURT
Retorn amb avió a Addis Abeba, una ciutat 
en continu canvi, amb una interessant vida 
nocturna. Aprofitarem les últimes hores al 
país per fer compres o passejar per Churchill 
Avenue, una de les artèries comercials més 
importants. Trasllat a l’hotel per descansar 
una mica. A l’hora indicada, sopar de 
comiat i trasllat a l’aeroport. Menjars i nit a 
bord.

15 D’OCTUBRE: FRANKFURT – VALÈNCIA
Arribada a Frankfurt i connexió amb València. EIXIDA: 7:00 h Gandia* (Estació de tren)  /  8:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 8:30 h Sagunt* (Rotonda 

de l’estació de trens) / 9:15 h Castelló* (Estació de autobusos). * Eixides on caldrà un mínim de persones.



4 D’OCTUBRE:  VALÈNCIA - ADDIS ABEBA
Vol a Addis Abeba des de València via 
Frankfurt. Menjars i nit a bord.

4 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA
Arribada a la capital etíop a primera hora del 
matí, on serem rebuts pel nostre guia. 
Jornada dedicada a explorar Addis Abeba, 
una de les capitals més altes del món. El dia 
ho dedicarem a fer una visita a la ciutat, els 
punts de la qual més emblemàtics podrien 
ser el barri de Piazza, el sempre caòtic 
Mesquel Square o Merkato, el mercat a 
l’aire lliure més gran d’Àfrica. Visitarem les 
muntanyes de Entoto, lloc on Menelik II es va 
instal·lar abans de fundar la ciutat. Des 
d’aquestes muntanyes, que en alguns punts 
s’encimbellen fins als 3 mil metres, podrem 
veure les dimensions de la capital. Esmorzar. 
Seguidament, descobrirem els secrets de 
Lucy, un dels més importants descobriments
paleontològics de la Història, en el Museu 

Nacional. Retorn a l’hotel i allotjament. 
Sopar.

6 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - BAHAR DONAR
Trasllat a l’aeroport per prendre el vol a 
Bahar Donar. A l’arribada allotjament i temps 
lliure. Ja a la tarda, ens esperen les famoses 
cataractes del Nil Blau. Allotjament a l’hotel.

7 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR
Dedicarem la jornada a conèixer una 
representació dels monestirs del llac Tana, 
que comptabilitza més de 20. Molts d’ells 
van romandre gairebé en l’anonimat per als 
estrangers fins a 1930. Varis posseeixen 
una magnífica decoració i amaguen veritables 
tresors. Les antigues esglésies estan carregades 
de misteri i llegenda. Bahar Donar i el llac 
Tana, el llac més gran del país amb 3.673 
quilòmetres quadrats, signifiquen dos dels 
llocs que no podem perdre’ns a Etiòpia. El 
viatge pel llac es realitzarà en un petit ferri. 
Anirem fins a la península de Zege on visitarem 
l’església de Ura Kidane Mehret, a la qual 
s’accedeix per una sendera envoltada de 
frondosa vegetació. Prosseguirem la nostra 
excursió per aquest impressionant llac i 
recalarem en el temple Azuwa Maryam o un 
altre similar. A la tarda farem un volt pels 
voltants de Bahar Donar.

8 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR - GONDAR
Sortida a Gondar per carretera. Una vegada 
en Gondar, visitarem el seu centre històric, 
el complex de castells, la piscina del rei 
Fasilidas i el monestir de Debre Birhan 
Selassie. Gondar va ser la capital d’Etiòpia 
en el passat i presenta un dels primers 
castells que es coneixen en la història d’Àfrica 
(Fasil Ghebbi). Després de visitar els castells 
i el veritable cor de Gondar, descobrirem la 
piscina del rei Fasilidas, els banys del que va 
anar el fundador de Gondar. El tour de 
Gondar finalitza amb la visita al monestir 
Debre Birhan Selassie. El principal interès 
turístic de l’església jeu en les seves pintures 
interiors. Trasllat a l’hotel i allotjament.

9 D’OCTUBRE: GONDAR
Trasllat amb cotxe de Gondar a les Simien 
Mountains. Prèviament passarem per Debark, 
entrada occidental del Parc Nacional Simien 
Mountains. Debark, situat a 2.800 metres 
d’altitud, és el punt on ens trobarem amb el 
nostre guia local i els scouts del parc que 
ens acompanyaran al llarg de la ruta. Realitzarem 
una excursió pel Parc Nacional. Al llarg de 
les escarpadas parets, ens acompanyaran 
els Geladas, una espècie endèmica d’Etiòpia. 
Es tracta d’uns micos que viuen en rajades, 
sempre prop dels precipicis i barrancs. Amb 

una mica de sort també veurem el íbice de 
wallia, el territori del qual es limita per complet 
a les Simien Mountains.

10 D’OCTUBRE: GONDAR - AXUM - TIGRAY
Trasllat des de Gondar, partirem amb avió i 
aconseguirem Axum, la històrica ciutat del 
Tigray. Pot presumir de ser el veritable eix de 
la cultura nacional. La capital del poderós 
imperi Axumita és, així mateix, la llar espiritual 
del cristianisme ortodox etíop. Compta amb 
una gran quantitat d’antiguitats i uns magnífics 
mercats. Visitarem el museu de Axum, la 
catedral de Tsion Maryam, Mai Shum, el 
parc del rei Exana i la tomba del rei Basin. 
Els elements més fotografiats, no obstant 
això, són el seu camp amb més de 300 
deixants i obeliscos monolítics. Tots ells, de 
granit, es van extreure en el seu moment 
d’una muntanya adjacent. També poden 
visitar-se catacumbes subterrànies o palaus 
en ruïnes. Axum també va ser on es va 
originar la fabulosa llegenda de la Reina de 
Saba. Allotjament.

11 D’OCTUBRE: AXUM - LALIBELA
Ens dirigirem, amb avió, a la màgica Lalibela. 
Després d’aterrar, i de camí a la ciutat, ens
detindrem en Nakute La´ab. Coneixerem la 
denominada “Jerusalem africana”. El 

conjunt d’esglésies de Lalibela va ser declarat 
patrimoni de la UNESCO en 1979.

12 D’OCTUBRE: LALIBELA
Visitarem un temple fora de Lalibela. Es 
tracta de Yemrehanna Kristos. A la tarda, 
seguirem explorant les esglésies excavades 
en la roca del centre de la ciutat. Visitarem la 
solitària de Bete Giorgis, famosíssima per la 
seva planta en forma de creu i per un interior 
de dimensions reduïdes. Allotjament.

13 D’OCTUBRE: LALIBELA
Tindrem la possibilitat d’acabar les visites a 
les esglésies de Lalibela. Tarda lliure per 
passejar. Allotjament.

14 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - FRANKFURT
Retorn amb avió a Addis Abeba, una ciutat 
en continu canvi, amb una interessant vida 
nocturna. Aprofitarem les últimes hores al 
país per fer compres o passejar per Churchill 
Avenue, una de les artèries comercials més 
importants. Trasllat a l’hotel per descansar 
una mica. A l’hora indicada, sopar de 
comiat i trasllat a l’aeroport. Menjars i nit a 
bord.

15 D’OCTUBRE: FRANKFURT – VALÈNCIA
Arribada a Frankfurt i connexió amb València.

4

Com diria el vell proverbi xinès…”un diamant és per a 
sempre, però una ruta d’Esplai Viatges és per a tres 
hores… però quines tres hores!!!”.

 
Concentració a les 10:00 h al Parc de Vivers. Visitarem el 
Museu de Belles arts de València, la plaça de Comte Carlet, 
la Plaça de Santa Margalida, la Plaça Roc Chabàs, i continuarem 
pel carrer Sant Vicent fins el nano del carrer en llop i arribar al 
saló de cristall de l’Ajuntament.

PASSEIG PER VALÈNCIA

Ruta de dionisos

38

ENS ACOMPANYARÀ: Vicent Moreno INSCRIPCIÓ: 24 
de setembre.

DIMARTS 9 D’OCTUBRE

8 €

Aquesta via verda uneix Orpesa i Benicàssim seguint l’antic 
traçat del ferrocarril de Castelló a Tortosa, inaugurat al 1868 
i en funcionament fins al 2007. Passarem per torres de 
guaita i caletes i dunes fòssils que arriben fins a la mar.

Eixida a les 8:00 h del matí des de l’Institut Lluís Vives, vorera 
del Carrer de Xàtiva de València. Inici d’aquesta bonica ruta 
vora mar. Després de dinar realitzarem un agradable recorregut 
a través del passeig marítim peatonal que recorre les 
platges de Torre Sant Vicent, Almadraba i Voramar, podrem 
gaudir de l’arquitectura modernista de principis del segle 
XX, el conegut com la ruta de les villes, el “Biarritz valencià”.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Una Via Verda vora mar

DIVENDRES 12 D’OCTUBRE

25 €

ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja INSCRIPCIÓ: 1 
d’octubre INCLOU: autobús des de València i assegurança 
de viatge. Opció de dinar per 15 €.

ITINERARI

ITINERARI

Foto: Jaume Meneses / CC BY-SA 2.0 Foto: RicardoDorda / CC BY-SA 3.0 ES



ENS ACOMPANYARÀ: Pau Marqués.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Alberg rural de qualitat.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Viatge a l’Alcarria

12 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - SACEDÓN
Visitarem Trillo i les seves famoses cascades, 
i recorrerem el seu curt però preciós passeig 
fluvial. Des d'allà tindrem les millors vistes 
de "Las Tetas de Viana". Després ens acos-
tarem fins a Cifuentes, un dels municipis més 
bells de la província. A Cifuentes hi ha una 
preciosa plaça triangular i porticada, única a 
l'Alcarria. Arribada a Sacedón i sopar.

ITINERARI

13 D’OCTUBRE: ALCARRIA
Visitarem la localitat de Brihuega, una de les 
referències de l'Alcarria, i el seu castell de 
Peña Bermeja. Un bell lloc per "morir d'amor 
en l'adolescència", com va dir Cela. Ens 
acostarem al Centre  d'Inter-pretació Turística 
de Guadalajara, al pati d'Armes del Castell 
de Torija. Finalment ens desplaçarem fins 
Pastrana, on els senyors feudals van fer 
d'aquesta localitat una segona cort on 
cuinar assumptes d'estat.

14 D’OCTUBRE: SACEDÓN - VALÈNCIA
Ens acostarem fins a l'antiga Recópolis, la 
ciutat que el rei visigot Leovigildo va prometre 
al seu fill Recaredo. El castell de Zorita dels 
Cans, ens ofereix una preciosa estampa 
Alcarria. De camí podrem gaudir del Castell 
de Anguix. Visita a Almonacid i Albalate de 
Zorita.

Eixida a les 16:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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4 D’OCTUBRE:  VALÈNCIA - ADDIS ABEBA
Vol a Addis Abeba des de València via 
Frankfurt. Menjars i nit a bord.

4 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA
Arribada a la capital etíop a primera hora del 
matí, on serem rebuts pel nostre guia. 
Jornada dedicada a explorar Addis Abeba, 
una de les capitals més altes del món. El dia 
ho dedicarem a fer una visita a la ciutat, els 
punts de la qual més emblemàtics podrien 
ser el barri de Piazza, el sempre caòtic 
Mesquel Square o Merkato, el mercat a 
l’aire lliure més gran d’Àfrica. Visitarem les 
muntanyes de Entoto, lloc on Menelik II es va 
instal·lar abans de fundar la ciutat. Des 
d’aquestes muntanyes, que en alguns punts 
s’encimbellen fins als 3 mil metres, podrem 
veure les dimensions de la capital. Esmorzar. 
Seguidament, descobrirem els secrets de 
Lucy, un dels més importants descobriments
paleontològics de la Història, en el Museu 

Nacional. Retorn a l’hotel i allotjament. 
Sopar.

6 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - BAHAR DONAR
Trasllat a l’aeroport per prendre el vol a 
Bahar Donar. A l’arribada allotjament i temps 
lliure. Ja a la tarda, ens esperen les famoses 
cataractes del Nil Blau. Allotjament a l’hotel.

7 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR
Dedicarem la jornada a conèixer una 
representació dels monestirs del llac Tana, 
que comptabilitza més de 20. Molts d’ells 
van romandre gairebé en l’anonimat per als 
estrangers fins a 1930. Varis posseeixen 
una magnífica decoració i amaguen veritables 
tresors. Les antigues esglésies estan carregades 
de misteri i llegenda. Bahar Donar i el llac 
Tana, el llac més gran del país amb 3.673 
quilòmetres quadrats, signifiquen dos dels 
llocs que no podem perdre’ns a Etiòpia. El 
viatge pel llac es realitzarà en un petit ferri. 
Anirem fins a la península de Zege on visitarem 
l’església de Ura Kidane Mehret, a la qual 
s’accedeix per una sendera envoltada de 
frondosa vegetació. Prosseguirem la nostra 
excursió per aquest impressionant llac i 
recalarem en el temple Azuwa Maryam o un 
altre similar. A la tarda farem un volt pels 
voltants de Bahar Donar.

8 D’OCTUBRE: BAHAR DONAR - GONDAR
Sortida a Gondar per carretera. Una vegada 
en Gondar, visitarem el seu centre històric, 
el complex de castells, la piscina del rei 
Fasilidas i el monestir de Debre Birhan 
Selassie. Gondar va ser la capital d’Etiòpia 
en el passat i presenta un dels primers 
castells que es coneixen en la història d’Àfrica 
(Fasil Ghebbi). Després de visitar els castells 
i el veritable cor de Gondar, descobrirem la 
piscina del rei Fasilidas, els banys del que va 
anar el fundador de Gondar. El tour de 
Gondar finalitza amb la visita al monestir 
Debre Birhan Selassie. El principal interès 
turístic de l’església jeu en les seves pintures 
interiors. Trasllat a l’hotel i allotjament.

9 D’OCTUBRE: GONDAR
Trasllat amb cotxe de Gondar a les Simien 
Mountains. Prèviament passarem per Debark, 
entrada occidental del Parc Nacional Simien 
Mountains. Debark, situat a 2.800 metres 
d’altitud, és el punt on ens trobarem amb el 
nostre guia local i els scouts del parc que 
ens acompanyaran al llarg de la ruta. Realitzarem 
una excursió pel Parc Nacional. Al llarg de 
les escarpadas parets, ens acompanyaran 
els Geladas, una espècie endèmica d’Etiòpia. 
Es tracta d’uns micos que viuen en rajades, 
sempre prop dels precipicis i barrancs. Amb 

una mica de sort també veurem el íbice de 
wallia, el territori del qual es limita per complet 
a les Simien Mountains.

10 D’OCTUBRE: GONDAR - AXUM - TIGRAY
Trasllat des de Gondar, partirem amb avió i 
aconseguirem Axum, la històrica ciutat del 
Tigray. Pot presumir de ser el veritable eix de 
la cultura nacional. La capital del poderós 
imperi Axumita és, així mateix, la llar espiritual 
del cristianisme ortodox etíop. Compta amb 
una gran quantitat d’antiguitats i uns magnífics 
mercats. Visitarem el museu de Axum, la 
catedral de Tsion Maryam, Mai Shum, el 
parc del rei Exana i la tomba del rei Basin. 
Els elements més fotografiats, no obstant 
això, són el seu camp amb més de 300 
deixants i obeliscos monolítics. Tots ells, de 
granit, es van extreure en el seu moment 
d’una muntanya adjacent. També poden 
visitar-se catacumbes subterrànies o palaus 
en ruïnes. Axum també va ser on es va 
originar la fabulosa llegenda de la Reina de 
Saba. Allotjament.

11 D’OCTUBRE: AXUM - LALIBELA
Ens dirigirem, amb avió, a la màgica Lalibela. 
Després d’aterrar, i de camí a la ciutat, ens
detindrem en Nakute La´ab. Coneixerem la 
denominada “Jerusalem africana”. El 

conjunt d’esglésies de Lalibela va ser declarat 
patrimoni de la UNESCO en 1979.

12 D’OCTUBRE: LALIBELA
Visitarem un temple fora de Lalibela. Es 
tracta de Yemrehanna Kristos. A la tarda, 
seguirem explorant les esglésies excavades 
en la roca del centre de la ciutat. Visitarem la 
solitària de Bete Giorgis, famosíssima per la 
seva planta en forma de creu i per un interior 
de dimensions reduïdes. Allotjament.

13 D’OCTUBRE: LALIBELA
Tindrem la possibilitat d’acabar les visites a 
les esglésies de Lalibela. Tarda lliure per 
passejar. Allotjament.

14 D’OCTUBRE: ADDIS ABEBA - FRANKFURT
Retorn amb avió a Addis Abeba, una ciutat 
en continu canvi, amb una interessant vida 
nocturna. Aprofitarem les últimes hores al 
país per fer compres o passejar per Churchill 
Avenue, una de les artèries comercials més 
importants. Trasllat a l’hotel per descansar 
una mica. A l’hora indicada, sopar de 
comiat i trasllat a l’aeroport. Menjars i nit a 
bord.

15 D’OCTUBRE: FRANKFURT – VALÈNCIA
Arribada a Frankfurt i connexió amb València.



ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel *** cèntric.
 · Allotjament i desdejuni.
 · Assegurança de viatge.

Terol, sendes d’aigua

12 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - SAN BLAS - TEROL
Eixida a les 8.00 h des de l'Institut Lluís 
Vives de València. Ens dirigirem cap a la 
població de San Blas on recorrerem el Camí 
natural del Riu Guadalaviar. Un bonic camí 
on gaudirem d'una excursió al costat del riu 
entre sendes i passarel·les fins a l'Embassament 
del Arquillo. Tornada cap a Terol on dinarem i 
visitarem la ciutat.

ITINERARI

13 D’OCTUBRE: RIU EBRÓN - CASTIELFABIB
Ens dirigirem de bon matí cap a l'Estret Riu 
Ebrón, el riu seguirà sent el fil conductor de 
la nostra ruta. Caminarem sobre passarel·les 
que salven l'estret, escales excavades en la 
paret vertical i algun pont. Quan acabem 
l'excursió dinarem i ens dirigirem a visitar el 
bonic poble de Castielfabib.

14 D’OCTUBRE: EL VALLECILLO - ALBARRACÍN - 
VALÈNCIA
Per acabar aquest viatge seguirem una 
vegada més les sendes de l'aigua. Ens 
dirigirem cap El Vallecillo per a realitzar la 
ruta dels Ulls del Cabriel. Un bonic paratge 
on veurem ullals, tolls i cascades en la 
capçalera d'aquest important afluent del 
Xúquer. Dinarem i ens dirigirem cap Albarracín, 
on farem una visita i tornarem cap a València.

EIXIDA: 8:00 h València (Institut Lluís Vives) / 8:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de trens).
* Eixida on caldrà un mínim de persones.
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Entre l’altiplà de castellà manxega i el mediterrani  trobem el 
municipi de Requena, conegut per la seua tradició vitícola,  gràcies 
als rics recursos hidràulics i al clima que afavorix el cultiu de les 
seues vinyes. Després de degustar els plaers que ens donen 
els fruits de les seues terres, ens endinsarem en la vila d’època 
almohade, per a passejar per els seus carrers i conéixer la 
història que s’ alberga dins de les seues muralles.

 

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del 
Carrer Xátiva de València, cap a Requena. Visita a la seua vila 
musulmana amb parades en les Coves de la plaça de la vila 
i l’església de Santa Maria. Visita a un celler, tast i degustació 
d´embotits.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Excursió a Requena

41

ENS ACOMPANYARÀ: Judith Coronado INSCRIPCIÓ: 8 
d’octubre INCLOU: autobús des de València i assegurança 
de viatge. Opció de dinar per 15 €.

DISSABTE 20 D’OCTUBRE

25 €

La passada tardor vàrem poder gaudir de la màgia que ens 
mostra la Font Roja en aquesta època, ara tornem per a 
realitzar el segon tram de la ruta. Caminarem a través d'un 
dels boscos més ben conservats del territori valencià. Dinarem 
durant la ruta i farem un xicotet tast on podrem gaudir d'una 
mostra de la gastronomia local i dels seus secrets. A la 
vesprada ens dirigirem a la ciutat d'Alcoi per a fer una 
passejada.

Eixida a les 8:00 h des de València cap al Centre de visitants 
del Parc Natural de la Font Roja. Dinar. Passejada per Alcoi. 

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

El Carrascar de la Font Roja 2.0

DISSABTE 27 D’OCTUBRE

25 €

ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja INSCRIPCIÓ: 
15 d’octubre INCLOU: autobús des de València i 
assegurança de viatge. Opció de dinar per 15 €.

ITINERARI
ITINERARI



ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel *** a Torla.
 · Mitja pensió.
 · Vehicles 4x4.
 · Mnibús extra per a anar a Añisclo.
 · Assegurança de viatge.

Ordesa, paradís natural

1 DE NOVEMBRE: 
Eixida des de València. Sopar lliure en ruta.

1 DE NOVEMBRE: VALÈNCIA - ORDESA - TORLA
A la Vall d'Ordesa farem una ruta fins a la Cascada 
de l'Estret (7,5 km i 280 m de desnivell). 

ITINERARI

Podrem seguir  fins a la Cascada de la Cua 
de Cavall. Menjar de pícnic. A la tarda visita 
al Centre de Visitants i després farem una 
petita visita al preciós poble de Torla.

2 DE NOVEMBRE: BOSC DE LA PARDINA - AÍNSA
Caminada pel Bosc de la Pardina del 
Senyor (7 km i 500 m de desnivell). És ara 
quan mostra el seu millor aspecte. A la 
vesprada visita al barri antic d'Aínsa.

3 DE NOVEMBRE: 
Passeig de Turieto, des de Casa Oliván fins 
al propi Torla. Sorolloses cascades, pous 
cristal·lins, fagedes i enormes pins. A la 
vesprada ens desplaçarem fins a la Cascada 
de Sorrosal en Brollo. Visita a la torre de la 
Presó de Brollo i la Casa del Valle.

4 DE NOVEMBRE: TORLA - VALÈNCIA
A Nerín prendrem un transport especial que 
ens portarà fins a una altitud de 2.200 m, la 
millor forma d'acomiadar-se d'aquest lloc, 
declarat Patrimoni de la Humanitat. A la 
vesprada tornada a València.450 €

Supl. hab. indiv. 90 €

DE
L 

31
 D

’O
CT

UB
RE

  A
L 

4 
DE

 N
OV

EM
BR

E

PO
NT

 D
E T

OT
S 

SA
NT

S

42

4 4

EIXIDA: 16:30 h València (Institut Lluís Vives) / 17:00 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de 
trens).                * Eixides on caldrà un mínim de persones.



ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Allotjament de bona qüalitat.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.
 · Entrades al museu Picasso i al       
   Pompidou i “El caminito del rey”.

Màlaga, ciutat de museus i “El caminito del rey”

1 DE NOVEMBRE: VALÈNCIA - MÀLAGA
Eixida des de València. Menjar en ruta 
Arribada a Màlaga, allotjament i nit lliure.

2 DE NOVEMBRE: MÀLAGA - CAMINITO DEL REY
Ens desplaçarem fins al Paratge Natural 

ITINERARI

Desfiladero de los Gaitanes, on seguirem la 
ruta del Caminito del Rey. Després de dinar  
tornarem a Màlaga on tindrem la vesprada 
lliure.

3 DE NOVEMBRE: MÀLAGA
Museu Picasso, Centre Pompidou i menjar 
lliure. Per la vesprada passeig per Màlaga, 
visita a Sta. María de la Victòria, l’Església 
del Sagrario, Calle Mártires i altres palaus 
esglésies.

4 DE NOVEMBRE: MÀLAGA
Eixida de l’hotel a les 10:00 h. Parada a 
Guadix per dinar.

375 €
Supl. hab. indiv. 90 €
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EIXIDA: 7:00 h Gandia* (Estació de tren)  / 8:00 h València (Institut Lluís Vives) / 8:45 h 
Xátiva* (Avinguda del País Valencià).            * Eixides on caldrà un mínim de persones.



ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Allotjament de qualitat.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Caçadors de bolets, la tardor al Berguedà

1 DE NOVEMBRE: VALÈNCIA - BERGA
Ens dirigirem cap a la ciutat de Berga on 
dinarem i ens allotjarem. A la vesprada 
pujarem al santuari de Santa Maria de 
Queralt d'on gaudirem d'unes bones vistes 
de la comarca i farem una xicoteta passejada 
entre fajos cap a uns dels racons més 
bonics que ens guarda la tardor: la Font del 
Bou.

ITINERARI

2 DE NOVEMBRE: A BUSCAR BOLETS!
Matinarem per a anar a buscar bolets! Allà 
ens espera un expert boletaire de la zona 
que ens introduirà a aquest complex i 
deliciós món. A migdia i amb el cabàs ben 
ple ens dirigirem a un bonic raconet on ens 
prepararan un dinar per a acabar de gaudir 
d'aquesta experiència.

3 DE NOVEMBRE: VALL DE GRESOLET - BERGA
Ens dirigirem cap a la Vall de Gresolet, el 
secret amagat del Pedraforca. Allí farem una 
ruta per a descobrir els arbres monumentals 
d'aquesta vall, una fageda de conte al mig 
del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Dinar i 
tornada cap a Berga on farem una passejada 
per conéixer la ciutat.

4 DE NOVEMBRE: SANT QUIRZE DE PEDRET -
VALÈNCIA
Per acabar el viatge farem una breu passejada 
per endinsar-nos en la joia del romànic que 
ens guarda la comarca, l'església de Sant 
Quirze de Pedret. Després de dinar tornarem 
cap a València.

EIXIDA: 8:00 h València (Institut Lluís Vives) / 8:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de 
trens) / 9:15 h Castelló* (Estació de autobusos).           * Eixides on caldrà un mínim de persones.

395 €
Supl. hab. indiv. 90 €
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El Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva és un dels espais de 
major biodiversitat del Mediterrani i que conviu amb el 
conreu de l’arròs. 1250 hectàrees de superfície on caminarem 
entre una gran extensió de senillars, arrossals i llacunes, 
travessades per una important xarxa de rius, sèquies i 
canals.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del 
Carrer Xàtiva de València. Visitarem la Marjal i el naixement 
del riu Salinar. Passarel·les entre el senill i les llacunes, 
Salinar- Arrossal i Montgó, Blau del Carapatar i Riu Bullent. 
Farem una parada per a esmorzar en Forna, a les faldes del 
Castell. Després, Ascensió a Benirrama per la senda morisca.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

La marjal de Pego a Oliva

45

ENS ACOMPANYARÀ: Júlia Torró INSCRIPCIÓ: 22 d’octubre 
INCLOU: autobús des de València i assegurança de viatge. 
Opció de dinar per 15 €.

DIJOUS 1 DE NOVEMBRE

25 €

Poblat ibèric emplaçat en un allargat altiplà, el puntal de Meca. 
És un impressionant conjunt, sent una de les ciutats 
ibèriques de l'Edat del Ferro més espectaculars de la península. 
La ciutat-fortalesa, tallada en roca, sorprèn per les seves 
àmplies dimensions, per la seva complexa xarxa de recollida 
d'aigües i  pel camí de carros d'accés al recinte. A la importància 
cultural, arquitectònica i urbanística s'uneix l'espectacularitat 
del paisatge circumdant; amb els seus 1058 metres d'altura 
sobre el nivell del mar permet contemplar una panoràmica 
de gran bellesa.

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

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

El Castellar de Meca 

DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE

25 €

ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja INSCRIPCIÓ: 29 
d’octubre INCLOU: autobús des de València i assegurança 
de viatge. Opció de dinar per 15 €.ITINERARI

ITINERARI
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Atenció! Aquesta ruta pot afectar els aventurers més sensibles. 
No és recomanable als hipersensibles i sobretot si han pres 
algun tipus de medicació. Deixeu a casa els prejudicis. Els 
dogmàtics millor que no vinguen. És una ruta per a descobridors, 
per a ciutadans que els agrada l’aventura, crítics, reflexius, 
intel·ligents… És arriscada, és fascinant… Per això la 
planteja Esplai Viatges. Des del respecte més absolut, però 
també des del rigor més sorprenent. Cordeu-vos els cinturons 
perquè el discurs i el relat potser  aquesta ruta planteja una 
reflexió peripatètica per la València més “senyera”.

 

Concentració a les 10:00 h al Palau del Marques de Dosaigües. 
Visitarem l’interior del Palau, la Casa Vestidor de la Seu, la 
Generalitat i el Museu de la Ciutat.

PASSEIG PER VALÈNCIA

Senyors i senyores….Senyeres!!!
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ENS ACOMPANYARÀ: Vicent Moreno INSCRIPCIÓ: 5 de 
novembre

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE

8 €

Jaume I deixà el seu segell en una comarca com la Vall 
d’Albaida, on fundà viles de cristians (Bocairent, Ontinyent, 
Albaida, Montaverner, la Pobla del Duc i Llutxent) que recorrerem 
a peu per un camí que travessa de cap a cap la comarca pel 
mig: des dels peus de la serra de Mariola fins a la baronia de 
Llutxent, i des de la Pobla fins a la serra de Benicadell. Es 
combina la descoberta d’un entorn rural, de camins de fàcil 
trànsit, de ciutats, viles i pobles dotades de palaus, esglésies, 
castells, senders locals, museus, etc.

Eixida a les 8:00 h des de València cap cap a Montaverner, on 
realitzarem la tercera etapa de de la Ruta de Jaume I (7km). 
Ddinar a Albaida i a la vesprada visita del Museu de Titelles.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

La ruta de Jaume I, 3ª etapa

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE

25 €

ENS ACOMPANYARÀ: Júlia Torró INSCRIPCIÓ: 12 de 
novembre INCLOU: autobús des de València i assegurança 
de viatge. Opció de dinar per 15 €.

ITINERARIITINERARI



ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel ****.
 · Allotjament i desdejuni.
 · Assegurança de viatge.

Redescobrir Sevilla: Italica, els origens

5 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - SEVILLA
Parada a dinar a Viso del Marques. Arribada a 
Sevilla, allotjament, sopar a l’hotel i recorregut 
nocturn pel barri de La Macarena i el casc 
antic.  

6 DE DESEMBRE: SEVILLA
Visita als grans monuments Patrimoni de la 
Humanitat de Sevilla: Reales Alcázares, Catedral, 

ITINERARI

Giralda, Arxiu d’Índies, Torre d’Or i barri de 
Santa Clara. Dinar lliure. Visita al Parc de 
Maria Luisa i  la  Plaça d’Espanya. 

7 DE DESEMBRE: SEVILLA - ITALICA
Visita a Italica, bressol dels emperadors 
romans Traià i Adrià. Dinar lliure. Per la 
vesprada recorregut en vaixell pel Guadalquivir 
i passeig pel Barri de Triana. 

8 DE DESEMBRE: SEVILLA
Veurem la meravella barroca de l’Església 
de Sant Lluís, el famós i polèmic Espai 
Metropol Parasol, la fastuosa Casa Pilatos, 
prototip de palau andalús, i finalitzarem a 
l’Ajuntament de Sevilla. Dinar i temps lliure. 

9 DE DESEMBRE: SEVILLA - VALÈNCIA
Matí lliure a Sevilla. Sortida cap a València. 
Dinar en ruta.

EIXIDA: 8:00 h València (Institut Lluís Vives) / 8:40 h Xàtiva* (Avinguda del País Valencià).
* Eixida on caldrà un mínim de persones.

370 €
Supl. hab. indiv. 140 €
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ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel **** al centre de Pamplona.
 · Mitja pensió amb dinars.
 · Assegurança de viatge.

Boscos silenciosos de Navarra

5 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - PAMPLONA
Eixida des de València. Sopar lliure.

6 DE DESEMBRE: BOSCOS DE NAVARRA
Parc Natural del Señorio de Bertiz, un dels 
boscos millor conservats de la Península. 
Ruta d'11 km. Són aquestes les millors dates 
per recórrer aquest enclavament. Dinar i 
retorn a Pamplona. Vesprada i sopar lliure.

ITINERARI

7 DE DESEMBRE: BOSCOS DE NAVARRA
Ens acostarem fins a Lekunberri, on farem 
una suau ruta per la Via Verda del Plazaola, 
antic tren que unia Pamplona amb Andoain. 
El camí discorre entre boscos, prats i paisatges 
de singular bellesa. El tram que farem ens 
portarà des de l'antiga estació de Lekunberri 
fins a Leitza. Dinar i retorn a Pamplona.

8 DE DESEMBRE: BOSCOS DE NAVARRA
Ascendirem fins al serral de Urkiaga per 
emprendre un tram de la quarta etapa de la 
ruta Transpirinenca GR-11 (Urkiaga - Burguete 
/Auritz). Evitarem l'ascensió a Mendiaundi i 
seguirem des de Sorogain fins a Espinal. 
Paisatges espectaculars i boscos de conte 
ens acompanyessin durant tot el passeig.  
Dinar i retorn a Pamplona.

9 DE DESEMBRE: BOSCOS DE NAVARRA - 
VALÈNCIA.
Eixida a la Roureda d’Orgi, protegida amb la 
figura de “Àrea Natural Recreativa”. Farem 
un senzill passeig. A continuació dinar i 
retorn a València.

EIXIDA: 15:30 h Gandia* (Estació de tren)  / 16:30 h València (Institut Lluís Vives) / 17:00 h 
Sagunt* (Rotonda de l’estació de trens).                 * Eixides on caldrà un mínim de persones.

390 €
Supl. hab. indiv. 100 €
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ENS ACOMPANYARÀ: Júlia Torró.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel ***/****
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Ruta del romànic segovià

6 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - SEGÒVIA
Eixida cap a Segòvia. Ens aturarem en La Losa 
per visitar a les portes de Segovia l’ermita de 
San Pedro. Dinar Lliure. Arribada a Segovia, 
sopar i allotjament.

7 DE DESEMBRE: SEGÒVIA
La ciutat de Segòvia presenta més d'una 
vintena d'esglésies romàniques, amb una 

ITINERARI

sèrie de característiques comuns. Recorregut 
per la ciutat visitant els principals monuments.

8 DE DESEMBRE: 
Eixida a Sotosalbo on ens aturarem per veure 
una de les joies del romànic segovià, l'església 
de San Miguel. Tot seguit anirem a l'església 
de San Vicente en Pelayo del Arroyo, amb la 
seua meravellosa col·lecció de capitells, 
l'església de San Cristobal de Cuesta i 
l'església de San Miguel en Tanzuela. A la 
vesprada, Santo Domingo de Piron on 
podrem contemplar la magnífica espadanya 
de l'església de Santo Domingo de Silos i 
ens arrimarem a Besardilla per coneixer el 
temple de San Bartolomé. Acabarem la 
jornada en Torrecaballeros, a l'església de 
San Nicolas de Bari.

9 DE DESEMBRE: SEGÒVIA - VALÈNCIA
De camí ens aturarem en el Real Sitio de San 
Idelfonso per visitar el Palau Reial, Patrimoni 
Nacional. Dinar i tornada a València.

EIXIDA: 7:00 h Gandia* (Estació de tren)  / 8:00 h València (Institut Lluís Vives) / 8:30 h Sagunt* 
(Rotonda de l’estació de trens).              * Eixides on caldrà un mínim de persones.

370 €
Supl. hab. indiv. 110€
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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.        

L’antelació amb què preparem els nostres viatges i activitats, ens reservem el dret de realitzar modificacions en el programa.
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.
Caldrà un mínim de persones per a realitzar eixides fora de València (Castelló, Gandia, Xàtiva o Sagunt).

ALGUNES CONSIDERACIONS IMPORTANTS

   ·   
   ·   
   ·    
  
   ·    
   ·   
   · 
   ·   

MENA RODRÍGUEZ SL



AjuntamentC. Periodista Azzati Plaça de 
l’Ajuntament

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


