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MAIG
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ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixaulí i 
Rosa Sánchez.
INCLOU:
 · Vols València - Amman - València  
   via Istanbul.
 · Hotel ****
 · 5 dinars + Sopar de Cap d’Any.
 · Assegurança de viatge.

Cap d’Any a Petra, ciutat esculpida en la pedra
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28 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - AMMAN
Vol amb destinació Amman via Istanbul. 
Arribada, tràmits de visat i allotjament.

29 DE DESEMBRE: AMMAN - KERAK - AQABA 
Desdejuni a l'hotel. A l'hora prevista eixida 
bus cap a Kerak per visitar la seva imponent 
fortalesa de l'època dels croats. Trasllat a 
Aqaba, situada en el Golf que porta el mateix 
nom, fresca i alegre ciutat sobre el Mar Roig. 
Allotjament.

30 DE DESEMBRE: AQABA -  WADI RUM - PETRA 
Desdejuni a l'hotel i matí lliure per gaudir del 
mar en Aqaba. Eixida en direcció al famós 
desert del Wadi Rum, on Sir Lawrence d'Aràbia 
es va establir per encapçalar als exèrcits àrabs 
en rebel·lió contra els otomans. Recorregut 
en vehicle 4x4 per contemplar l'impressionant 
paisatge, de suaus dunes i abruptes 
penya-segats. En finalitzar eixda cap a Petra. 
Allotjament en hotel.

31 DE DESEMBRE: PETRA
Desdejuni. Visita a Petra, edificada pels 
nabateus, nòmades beduïns que fa 2.000 
anys van crear una meravella fortificada, 
aprofitant les fissures i coves de la roca rosada. 
S'accedeix a Petra a través del "Siq", una 
immensa i tortuosa esquerda en l'arenisca, 
d'1 quilòmetre de longitud, que facilitava la 
protecció i evitava les invasions de l'exterior. 
Visita a l'impressionant temple tallat en la 
roca Al-Jazneh "el tresor", de 40 metres 
d'altura i gairebé 30 de longitud. Així mateix 
es visitarà el Teatre Romà, les Tombes Reials, 
cases de diversos períodes, cambres funeràries, 
salons de banquets, banys, etc. Finalitzada 
la visita tornarem a l'hotel, per a un breu 
descans, i tornarem a la visita nocturna de 
Petra que comença a partir dels 20:30 h. En 
finalitzar retorn a l'hotel per gaudir del sopar 
de Cap d'Any.

1 DE GENER: PETRA - AMMAN 
Desdejuni a l'hotel, eixida en direcció cap al 
Mar Mort, conegut per la salinitat de les seues 
aigües i les seues propietats terapèutiques, 
es creu que fou la llegendària ubicació de 
les ciutats de Sodoma i Gomorra. Temps 
lliure. Dinar i a l'hora prevista per a l'eixida 
cap a Amman. Arribada a l'Hotel, allotjament.

2 DE GENER: AMAMN - CASTELLS DEL DESERT
Desdejuni i dia dedicat a les visites als Castells 
del Desert, per visitar aquestes construccions 
de l'època Omeia, a principis del S.VIII, 
situat en un oasi protegit per ser lloc de niu 
de moltes espècies d'aus migratòries, famós 
per tractar-se del lloc on Sir Lawrence d'Aràbia, 
va situar el seu campament durant la revolta 
àrab. Finalitzada la visita tornada a Amman. 
Allotjament.

3 DE GENER: AMMAN - AJLOUN - JERASH
Visita al Castell d’Ajloun, situat a la muntanya 
Auf, construït l'any 1184 per les tropes de 
Saladino per protegir a la ciutat dels atacs 
dels croats. Eixida per Jerash, coneguda 
com la Pompeia de l'Est, i una de les més 
famoses ciutats d'Orient durant l'Imperi 
Romà. Visita de l'Hipòdrom, Arc del Triomf, 
l'Àgora i la seva columnata, els Teatres el 
Temple d'Artemisa, etc. A primera hora de 
la vesprada tornada a Amman per realitzar la 
visita panoràmica de la ciutat. Allotjament.

4 DE GENER: AMMAN - VALÈNCIA
A primera hora, eixida cap a l'aeroport per 
agafar el vol nocturn amb destinació València 
via Istanbul. Arribada prevista a les 12:00 h.
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Concentració a les 10:00 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

1380 €
+ 290 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 280 €
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28 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - AMMAN
Vol amb destinació Amman via Istanbul. 
Arribada, tràmits de visat i allotjament.

29 DE DESEMBRE: AMMAN - KERAK - AQABA 
Desdejuni a l'hotel. A l'hora prevista eixida 
bus cap a Kerak per visitar la seva imponent 
fortalesa de l'època dels croats. Trasllat a 
Aqaba, situada en el Golf que porta el mateix 
nom, fresca i alegre ciutat sobre el Mar Roig. 
Allotjament.

30 DE DESEMBRE: AQABA -  WADI RUM - PETRA 
Desdejuni a l'hotel i matí lliure per gaudir del 
mar en Aqaba. Eixida en direcció al famós 
desert del Wadi Rum, on Sir Lawrence d'Aràbia 
es va establir per encapçalar als exèrcits àrabs 
en rebel·lió contra els otomans. Recorregut 
en vehicle 4x4 per contemplar l'impressionant 
paisatge, de suaus dunes i abruptes 
penya-segats. En finalitzar eixda cap a Petra. 
Allotjament en hotel.

31 DE DESEMBRE: PETRA
Desdejuni. Visita a Petra, edificada pels 
nabateus, nòmades beduïns que fa 2.000 
anys van crear una meravella fortificada, 
aprofitant les fissures i coves de la roca rosada. 
S'accedeix a Petra a través del "Siq", una 
immensa i tortuosa esquerda en l'arenisca, 
d'1 quilòmetre de longitud, que facilitava la 
protecció i evitava les invasions de l'exterior. 
Visita a l'impressionant temple tallat en la 
roca Al-Jazneh "el tresor", de 40 metres 
d'altura i gairebé 30 de longitud. Així mateix 
es visitarà el Teatre Romà, les Tombes Reials, 
cases de diversos períodes, cambres funeràries, 
salons de banquets, banys, etc. Finalitzada 
la visita tornarem a l'hotel, per a un breu 
descans, i tornarem a la visita nocturna de 
Petra que comença a partir dels 20:30 h. En 
finalitzar retorn a l'hotel per gaudir del sopar 
de Cap d'Any.

1 DE GENER: PETRA - AMMAN 
Desdejuni a l'hotel, eixida en direcció cap al 
Mar Mort, conegut per la salinitat de les seues 
aigües i les seues propietats terapèutiques, 
es creu que fou la llegendària ubicació de 
les ciutats de Sodoma i Gomorra. Temps 
lliure. Dinar i a l'hora prevista per a l'eixida 
cap a Amman. Arribada a l'Hotel, allotjament.

2 DE GENER: AMAMN - CASTELLS DEL DESERT
Desdejuni i dia dedicat a les visites als Castells 
del Desert, per visitar aquestes construccions 
de l'època Omeia, a principis del S.VIII, 
situat en un oasi protegit per ser lloc de niu 
de moltes espècies d'aus migratòries, famós 
per tractar-se del lloc on Sir Lawrence d'Aràbia, 
va situar el seu campament durant la revolta 
àrab. Finalitzada la visita tornada a Amman. 
Allotjament.

3 DE GENER: AMMAN - AJLOUN - JERASH
Visita al Castell d’Ajloun, situat a la muntanya 
Auf, construït l'any 1184 per les tropes de 
Saladino per protegir a la ciutat dels atacs 
dels croats. Eixida per Jerash, coneguda 
com la Pompeia de l'Est, i una de les més 
famoses ciutats d'Orient durant l'Imperi 
Romà. Visita de l'Hipòdrom, Arc del Triomf, 
l'Àgora i la seva columnata, els Teatres el 
Temple d'Artemisa, etc. A primera hora de 
la vesprada tornada a Amman per realitzar la 
visita panoràmica de la ciutat. Allotjament.

4 DE GENER: AMMAN - VALÈNCIA
A primera hora, eixida cap a l'aeroport per 
agafar el vol nocturn amb destinació València 
via Istanbul. Arribada prevista a les 12:00 h.
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ENS ACOMPANYARÀ: Pau Marqués i 
Judith Coronado.
INCLOU:
 · Vols directes València - Roma -  
   València
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels ****
 · Mitja pensió (sopar de Cap d’Any  
   inclòs)
 · Assegurança de viatge.

Costa adriàtica i República de San Marino 
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27 DE DESEMBRE:  VALÈNCIA - FIUMICINO - 
SANSEPOLCRO - SAN MARINO 
Vol directe a Roma. Dinarem  a Sansepolcro, 
ciutat natal del pintor Piero Della Francesca. 
De vesprada, arribada a San Marino, capital 
de la república del seu nom. Primer contacte 
amb la ciutat. Allotjament a San Marino 3 
nits.

28 DE DESEMBRE: SAN MARINO
Passejarem la ciutat de San Marino, patrimoni 
de la humanitat. Després anirem a San Leo, 
d’on provenen els Montefeltro, ducs d’Urbino.

29 DE DESEMBRE: RÍMINI
Dedicarem el dia a Rímini, la ciutat de la 
infantesa de Fellini, el mític cineasta barroc i 
delirant, què és també l’escenari tràgic de 
Francesca de  Rímini, casada amb un Malatesta. 
Visitarem entre motles altres coses el  Tempio 
malatestiano, una joia del Renaixement més 
primerenc.

30 DE DESEMBRE:  URBINO - PESARO
La ciutat ideal dels ducs d’Urbino, coronada 
amb el magnífic Palazzo Ducale i l’excel·lent 
pinacoteca que conté, seran la nostra destinació. 
Sopar i allotjament 3 nits a Pesaro.

31 DE GENER:  PESARO
De matí visitarem la impressionant fortalesa 
medieval de Gradara.  Després tranquil·lament,  
i seguint les melodies del compositor d’òpera 
Rossini, recorrerem  els carrers i places de 
Pesaro mentre arriba la festa de Cap d’Any. 
Sopar especial. Allotjament.

1 DE GENER: FANO - ANCONA
Anirem cap a Fano, on ens espera una 
bonica ciutat rodejada de colines.  Després 
de fer-hi una volteta, aniren a Ancona, capital 
de Les Marques on visitarem la catedral de 
San Ciriaco, la Fontana del Calamo i la resta 
de monuments més importants. Tornada a 
Pesaro, sopar i allotjament.

2 DE GENER:  PESARO - ROMA - VALÈNCIA
A primera hora del matí trasllat a l’aeroport 
de Fiumicino i vol directe de tornada a 
València on arribarem sobre les 17:00 h.
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Concentració a les 5:00 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

1195 €
+ 95 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 340 €
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27 DE DESEMBRE:  VALÈNCIA - FIUMICINO - 
SANSEPOLCRO - SAN MARINO 
Vol directe a Roma. Dinarem  a Sansepolcro, 
ciutat natal del pintor Piero Della Francesca. 
De vesprada, arribada a San Marino, capital 
de la república del seu nom. Primer contacte 
amb la ciutat. Allotjament a San Marino 3 
nits.

28 DE DESEMBRE: SAN MARINO
Passejarem la ciutat de San Marino, patrimoni 
de la humanitat. Després anirem a San Leo, 
d’on provenen els Montefeltro, ducs d’Urbino.

29 DE DESEMBRE: RÍMINI
Dedicarem el dia a Rímini, la ciutat de la 
infantesa de Fellini, el mític cineasta barroc i 
delirant, què és també l’escenari tràgic de 
Francesca de  Rímini, casada amb un Malatesta. 
Visitarem entre motles altres coses el  Tempio 
malatestiano, una joia del Renaixement més 
primerenc.

30 DE DESEMBRE:  URBINO - PESARO
La ciutat ideal dels ducs d’Urbino, coronada 
amb el magnífic Palazzo Ducale i l’excel·lent 
pinacoteca que conté, seran la nostra destinació. 
Sopar i allotjament 3 nits a Pesaro.

31 DE GENER:  PESARO
De matí visitarem la impressionant fortalesa 
medieval de Gradara.  Després tranquil·lament,  
i seguint les melodies del compositor d’òpera 
Rossini, recorrerem  els carrers i places de 
Pesaro mentre arriba la festa de Cap d’Any. 
Sopar especial. Allotjament.

1 DE GENER: FANO - ANCONA
Anirem cap a Fano, on ens espera una 
bonica ciutat rodejada de colines.  Després 
de fer-hi una volteta, aniren a Ancona, capital 
de Les Marques on visitarem la catedral de 
San Ciriaco, la Fontana del Calamo i la resta 
de monuments més importants. Tornada a 
Pesaro, sopar i allotjament.

2 DE GENER:  PESARO - ROMA - VALÈNCIA
A primera hora del matí trasllat a l’aeroport 
de Fiumicino i vol directe de tornada a 
València on arribarem sobre les 17:00 h.
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ENS ACOMPANYARÀ: Rosa VIla.
INCLOU:
 · Vols directes València - Brussel·les  
   - València
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotel *** cèntric.
 · Sopar especial de Cap d’Any.
 · Assegurança de viatge.

Cap d’Any a Brussel·les i meravelles de Flandes 
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28 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - BRUSSEL·LES
Eixida amb vol directe des de l'aeroport de 
Manises. En arribar a Brussel·les trasllat a 
l'hotel i allotjament.

29 DE DESEMBRE: BRUSSEL·LES                                   
Visita a la ciutat des de la Plaça Reial i tot 
seguit al Mirador Mont des Arts des d’on 
podrem fer-nos una primera panoràmica de 
la ciutat, passarem al centre històric de la 
ciutat, la majestuosa Grand Place, el Museu 
de la Ciutat, ens toparem amb el Manneken Pis, 
un dels símbols de la ciutat. Continuarem a 
les Galeries Saint Hubert. Dinar lliure. A la 
vesprada visitarem la Catedral de Sant 
Miquel i Santa Gúdula, el Place du Petite 
Sablon, l'Església Notre Dame du Sablon i el 
Palau de Justícia.

30 DE DESEMBRE: BRUGES
Eixida cap a Bruges, una de les ciutats 
medievals més ben conservades del món, 

amb els seus canals i cassons que recorden 
el seu gran poder econòmic de la ciutat en 
l'Edat Mitjana i el Renaixement. Tornada a 
Brussel·les i allotjament.

31 DE DESEMBRE: AMBERES
Anvers, sense dubte, és una fabulosa ciutat 
plena d'agradables sorpreses. Animat 
centre artístic i cultural, ciutat de Rubens, 
Van Dyck, Jordans o Breughel. Tornada a 
Brussel·les i sopar de Cap d'Any.

1 DE GENER: LOVAINA - BRUSSEL·LES
Eixida cap a Lovaina, on es imprescindible 
visitar el Grote Markt i l'ajuntament gòtic. La 
ciutat universitaria per excel·lència del 
centre d’Europa. Després de dinar tornarem 
a Brussel·les per visitar l'Atonium i acabar de 
gaudir de la ciutat.

2 DE GENER: GANTE - VALÈNCIA
Eixida cap a Gante, capital del Flandes 
Oriental, que posseeix una gran quantitat de 
llocs interessants, a més a més dels del Palau 
dels comtes, els seus museus, esglésies i 
monuments històrics. Trasllat a l'aeroport 
de Brussel·les per tornar a València.
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Concentració a les 16:00 h al hall de l’aeroport de Manises.

775 €
+ 90 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 190 €
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28 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - BRUSSEL·LES
Eixida amb vol directe des de l'aeroport de 
Manises. En arribar a Brussel·les trasllat a 
l'hotel i allotjament.

29 DE DESEMBRE: BRUSSEL·LES                                   
Visita a la ciutat des de la Plaça Reial i tot 
seguit al Mirador Mont des Arts des d’on 
podrem fer-nos una primera panoràmica de 
la ciutat, passarem al centre històric de la 
ciutat, la majestuosa Grand Place, el Museu 
de la Ciutat, ens toparem amb el Manneken Pis, 
un dels símbols de la ciutat. Continuarem a 
les Galeries Saint Hubert. Dinar lliure. A la 
vesprada visitarem la Catedral de Sant 
Miquel i Santa Gúdula, el Place du Petite 
Sablon, l'Església Notre Dame du Sablon i el 
Palau de Justícia.

30 DE DESEMBRE: BRUGES
Eixida cap a Bruges, una de les ciutats 
medievals més ben conservades del món, 

amb els seus canals i cassons que recorden 
el seu gran poder econòmic de la ciutat en 
l'Edat Mitjana i el Renaixement. Tornada a 
Brussel·les i allotjament.

31 DE DESEMBRE: AMBERES
Anvers, sense dubte, és una fabulosa ciutat 
plena d'agradables sorpreses. Animat 
centre artístic i cultural, ciutat de Rubens, 
Van Dyck, Jordans o Breughel. Tornada a 
Brussel·les i sopar de Cap d'Any.

1 DE GENER: LOVAINA - BRUSSEL·LES
Eixida cap a Lovaina, on es imprescindible 
visitar el Grote Markt i l'ajuntament gòtic. La 
ciutat universitaria per excel·lència del 
centre d’Europa. Després de dinar tornarem 
a Brussel·les per visitar l'Atonium i acabar de 
gaudir de la ciutat.

2 DE GENER: GANTE - VALÈNCIA
Eixida cap a Gante, capital del Flandes 
Oriental, que posseeix una gran quantitat de 
llocs interessants, a més a més dels del Palau 
dels comtes, els seus museus, esglésies i 
monuments històrics. Trasllat a l'aeroport 
de Brussel·les per tornar a València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel *** a Andújar.
 · Mitja pensió amb Sopar especial de  
   Cap d’Any.
 · Guia local especialitzat en la
   conservació del link ibèric.
 · Assegurança de viatge.

Serra d’Andújar: als dominis del linx ibèric

ITINERARI

28 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - ANDÚJAR
Breu visita a Navas de Tolosa. Arribada a Andújar.

29 DE DESEMBRE: RIU JÁNDULA
En el riu Jándula observarem la llúdria. Després 
del pícnic ens acostarem a un punt elevat 
per observar el linx, entre altra fauna.

30 DE DESEMBRE: SERRA D’ANDÚJAR
Trasllat en 4x4 al cor del Parc Natural de la 
Serra d'Andújar, on es treballa en l'observació 
i fotografia de fauna. Allí observarem al felí 
més escàs del planeta en completa llibertat.

31 DE DESEMBRE: RIU JÁNDULA
Ruta d'uns 8 km en descens fins al riu 
Jándula. Dinar i visita a una almazara.

1 DE GENER: NAVAS DE TOLOSA - VALÈNCIA
Retorn a casa, fent una parada tècnica en 
l'històric enclavament de les Navas de Tolosa.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Júlia Torró.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Vehicle 4x4 per al Parc Natural de  
   Cap de Gata.
 · Hotel *** cèntric.
 · Mitja pensió.
 · Sopar de Cap d’Any al Club Nàutic  
   d’Almeria.
 · Assegurança de viatge.

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

ITINERARI

29 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - ALMERIA
Eixida cap a Mojácar i visita. Arribada a 
Almeria, breu passeig i allotjament a l'hotel.

30 DE DESEMBRE: CAP DE GATA - NÍJAR
Visita amb 4x4 pel Parc Natural de Cap de 
Gata - Níjar. Recorrerem San Jose, la platja 
de los Genoveses, Albaricoques, el Cortijo 
de Doña Francisca, Los Frailes, Rodalquilar, 
el Playazo i Los Escullos. Dinarem a San 
Miguel i visita al far de Cap de Gata. A la 
vesprada passeig pel poble de Níjar.

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

1 DE GENER: LORCA - VALÈNCIA
Tornada a València. Parada per dinar i 
passejada per la ciutat de Lorca. 

EIXIDA: 8:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 8:45 h Xàtiva (Avinguda del País Valencià).
 * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel***.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

La Santantonada de Morella

Les Santantonades del Maestrat al voltant 
de la figura de Sant Antoni Abat, son tot un 
espectacle evocador de ritus vinculats al foc 
i a tasques agràries. Començament d’un nou 
cicle festiu, lluita entre el bé i el mal, purificació 
pel foc, un avanç de la primavera. Les terres 
del Maestrat guarden l’essència de les 
tradicións valencianes amb una forta presència 
del mon medieval. 

ITINERARI
18 DE GENER: VALÈNCIA - MORELLA
Eixida cap a Morella on  veurem la Barraca que 
es construeix davant l’església arxiprestal. 
Davant de la mateixa es fa una escenificació 
de la vida del Sant, desprès l’encesa de la 
foguera i els diables, mentre que pels carrers 
es succedeixen cants i dances tradicionals.

19 DE GENER: MORELLA
Visitarem els carrers medievals de Morella, 
la basílica de Santa Maria i el  convent de 
Sant Francesc, i gaudirem en els carrers de 
la representació d’escenes relatives a la vida 
en el camp, com la “llaurà”,  el “mondongo” 
(matança del porc) i el contraband.

20 DE GENER: MORELLA - VALÈNCIA
Esmorzar a Ares, on visitarem la Mola i 
l’església, i caminarem pels seus carrers. 
Visitarem el Monestir de la Balma, un dels 
llocs mágics del nostre territori. Tornada a 
València.

EIXIDA: 16:30 h València (Inst. Lluís Vives) / 17:00 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de trens) / 17:45 h 
Castelló* (Estació de autobusos).               * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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Fem un recorregut en la festivitat del sant patró de la ciutat pels 
llocs Vicentins, . Sant Vicent es un sant, que va donar nom 
a esglésies, abadies i convents al llarg de tota Europa. 
Passejarem per les diverses pressons del sant i els llocs del 
martiri des de la columna que es conserva a l’església de 
Santa Mónica fins al Monestir de Sant Vicent de la Roqueta. 
Veurem la processó  i s’acostarem al que queda del porrat 
del sant al lloc on es trobava l’ermita. Veurem els vestigis de 
la Valentia romana, al carrer del Salvador, l’Almoina i el 
carrer de les Avellanes. Seguirem la Via Augusta fins arribar 
a la Roqueta.

Eixida a les 10:00 h des de l’església de Santa Mònica.

PASSEIG PER VALÈNCIA

La Valentia de Sant Vicent
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ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig

DIMARTS 22 DE GENER

8 €

Benicarló, ciutat del Baix Maestrat, celebra tota una festa al 
voltant de la seua carxofa amb denominació d'origen com a 
principal protagonista. Es tracta d'un esdeveniment social 
on els restaurants de Benicarló i de la Comarca del Baix 
Maestrat, juntament amb agrupacions relacionades amb la 
cuina i l'hostaleria, delecten els benicarlandos i els visitants 
amb plats elaborats amb el producte estrella de la seua 
horta.

 
Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del 
Carrer de Xàtiva de València. Visita a Benicarló i degustació 
de tapes a base de carxofes. A la vesprada coneixerem un 
mercadet agroalimentari.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Festa de la carxofa de Benicarló

DISSABTE 26 DE GENER

45 €

ENS ACOMPANYARÀ: Júlia Torró INCLOU: autobús des de 
València, degustació de tapes i assegurança de viatge.

Foto: Joanbanjo / CC BY-SA 3.0

ITINERARI
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ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel rural de qualitat.
 · Pensió completa (excepte el dinar  
   d’anada i el de tornada).
 · Assegurança de viatge.

Carnestoltes rurals de Navarra

A la fi de gener els “Joladunak” de Ituren i 
Zubierta despertaran a Amalurra, la Mare 
Terra, amb el seu so tel·lúric i ancestral. 
Mitologia, emoció i tradició ancestral s’uneixen 
en aquesta celebració, sens dubte una de 
les mes belles del Carnestoltes rurals a 
Navarra.

ITINERARI
26 DE GENER: VALÈNCIA - PAMPLONA
Eixida des de València. Menjar i visita a 
Pamplona. Sopar a l'hotel.

27 DE GENER: CARNESTOLTES DE SUNBILLA
Visitarem el Carnestoltes de Sunbilla i la seva 
acolorida desfilada de carrosses.

28 DE GENER: CARNESTOLTES DE ZUBIETA
Viurem el carnestoltes de Zubieta amb els seus 
veïns. Dinarem al mateix poble. En acabar la festa 
anirem a menjar de pintxos per Santesteban - 
Doneztebe. Visitarem Amaiur i el seu molí. 

29 DE GENER: CARNESTOLTES D’ITUREN
Acompanyarem als Joaldunak d'Ituren en el 
seu ancestral passeig fins a Zubieta.

30 DE GENER: VALÈNCIA
Retorn a València, on arribarem a primera hora 
de la vesprada.

EIXIDA: 8:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 8:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de trens)
                  * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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L'esplendor de la València del Segle d'Or va lligada a la dels 
seus velluters, un gremi conformat per milers de famílies que 
treballaven i comerciaven pels nostres carrers però amb 
perspectiva global. En el trespol de les més pobres barraques 
les dones i els xiquets escampaven fulles de morera, l'arbre 
característic del paisatge de l'horta durant segles. El cuc de 
seda, en silenci, teixia la història dels pobles. La seda ens 
comunicava amb la Il·lustració i després, amb els motors de 
vapor, amb la industrialització europea, els corrents de 
pensament més avançats... Especialment amb la ciutat 
francesa de Lió, capital de la seda.

Eixida a les 10:00 h des de la Llotja de la Seda.

PASSEIG PER VALÈNCIA

València i la ruta de la seda

15

ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli

DISSABTE 2 DE FEBRER

8 €

El Cabriel naix en la Muela de San Juan, Teról, en plena 
comarca de la Serra d’Albarracín i, encara que recorre 220 
km per a desembocar al Xúquer, ja en terres valèncianes, 
ens ha brindat en el seu pas un dels més bells i capritxosos 
paissatges fluvials mediterranis. En aquesta ocasió visitarem 
el “Cuchillos del Cabriel”, una singular formació, que es 
presenta en imponents estrats verticals.

 

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer 
de Xàtiva de València. Farem una ruta de 9’5 km i 250 m de 
desnivell.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Els “Cuchillos” del Cabriel

DISSABTE 9 DE FEBRER

29 €

ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja INCLOU: autobús 
des de València i assegurança de viatge. Opció de 
dinar per 16 €.

ITINERARI

ITINERARI



ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli.
INCLOU:
 · Vols Madrid - Santiago de Cuba i  
   L’Havana - Madrid.
 · Trasllat en autobús València -         
   Madrid - València.
 · Hotels ****/*****.
 · Mitja pensió amb dinars.
 · Tiquets.
 · Visat.
 · Assegurança de viatge.

Cuba: natura, vida, història i mites

16

5 DE FEBRER: VALÈNCIA - MADRID - SANTIAGO 
DE CUBA
Trasllat a l'aeroport de Barajas. Eixida del vol 
directe Madrid - Santiago de Cuba. Assistència i 
trasllat des de l'aeroport a l'hotel. Allotjament 
al centre de Santiago, hotel amb encant i 
ben a prop dels llocs més atractius per a 
eixir de nit a ballar o escoltar bona música.
 
6 DE FEBRER: SANTIAGO DE CUBA
Ruta per la ciutat: Plaça de la Revolució, 
Santa Ifigènia, Cuartel Moncada, centre 
històric i Morro. Dinarem al Cayo Granma.
 
7 DE FEBRER: SANTIAGO DE CUBA
Excursió a la Gran Piedra, amb visita a la 
finca-museu La Isabelica i la Granjita Siboney. 
Dinarem al restaurant El Barracón i de 
vesprada visitarem la Basílica del Cobre.
 
8 DE FEBRER: SANTIAGO DE CUBA - CAMAGÜEY
Eixida cap a Camagüey. Arribada i visita a la 

ciutat. Dinar al restaurant 1800. Allotjament 
en el centre històric.
 
9 DE FEBRER: CAMAGÜEY - TRINIDAD 
Eixida cap a Trinidad. Abans d'arribar a la 
ciutat, visita a la Finca Manaca Iznaga, amb 
dinar i visita al Mirador Valle de los Ingenios. 
Allotjament
 
10 DE FEBRER: TRINIDAD - CIENFUEGOS
Visita a la ciutat de Trinidad, que inclou el 
Museo Palacio Cantero i degustació d'un 
còctel al bar La Canchánchara (que dóna 
nom a aquesta beguda típica de la ciutat). 
Dinar al restaurant Guitarra Mía.  Eixida cap 
a Cienfuegos.
 
11 DE FEBRER: CIENFUEGOS - L'HAVANA
Visita de la ciutat de Cienfuegos, amb entrada 
al Teatre Tomás Terry i Palacio del Valle, on 
dinarem. Eixida cap a L'Havana.
 
12 DE FEBRER: L'HAVANA
Visita a la ciutat de L’Havana, el Museo del 
Ron, una fàbrica de tabacs i el Museo de la 
Revolución. Dinar al restaurant La Mina.
 
13 DE FEBRER: L’HAVANA - VIÑALES
Després de desdejunar, eixirem cap a 
Viñales, a la província de Pinar del Río, la 

més occidental, famosa pel seu tabac, dels 
millors del món, i per la presència de la 
palma reial, l'arbre nacional. Visita al Mural 
de la Prehistoria i la Casa del Veguero, que 
recrea la vida quotidiana i la cultura tabaqueres. 
Navegació per la Cueva del Indio i esmorzar. 
Parada al Mirador de los Jazmines, que 
domina la vall de Viñales. Tornada a l'hotel i 
nit lliure
 
14 DE FEBRER: L'HAVANA
Dia lliure per acabar de gaudir i despedir-nos 
de l'Havana. Trasllat a l'aeroport a les 21:00 
h.

14 DE FEBRER: MADRID - VALÈNCIA
Arribada a Madrid i trasllat en autobús fins a 
València.
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Eixida a les 6:30 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

1980 €

Supl. hab. indiv. 360 €

+ 250€ (Taxes d’aeroport)
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5 DE FEBRER: VALÈNCIA - MADRID - SANTIAGO 
DE CUBA
Trasllat a l'aeroport de Barajas. Eixida del vol 
directe Madrid - Santiago de Cuba. Assistència i 
trasllat des de l'aeroport a l'hotel. Allotjament 
al centre de Santiago, hotel amb encant i 
ben a prop dels llocs més atractius per a 
eixir de nit a ballar o escoltar bona música.
 
6 DE FEBRER: SANTIAGO DE CUBA
Ruta per la ciutat: Plaça de la Revolució, 
Santa Ifigènia, Cuartel Moncada, centre 
històric i Morro. Dinarem al Cayo Granma.
 
7 DE FEBRER: SANTIAGO DE CUBA
Excursió a la Gran Piedra, amb visita a la 
finca-museu La Isabelica i la Granjita Siboney. 
Dinarem al restaurant El Barracón i de 
vesprada visitarem la Basílica del Cobre.
 
8 DE FEBRER: SANTIAGO DE CUBA - CAMAGÜEY
Eixida cap a Camagüey. Arribada i visita a la 

ciutat. Dinar al restaurant 1800. Allotjament 
en el centre històric.
 
9 DE FEBRER: CAMAGÜEY - TRINIDAD 
Eixida cap a Trinidad. Abans d'arribar a la 
ciutat, visita a la Finca Manaca Iznaga, amb 
dinar i visita al Mirador Valle de los Ingenios. 
Allotjament
 
10 DE FEBRER: TRINIDAD - CIENFUEGOS
Visita a la ciutat de Trinidad, que inclou el 
Museo Palacio Cantero i degustació d'un 
còctel al bar La Canchánchara (que dóna 
nom a aquesta beguda típica de la ciutat). 
Dinar al restaurant Guitarra Mía.  Eixida cap 
a Cienfuegos.
 
11 DE FEBRER: CIENFUEGOS - L'HAVANA
Visita de la ciutat de Cienfuegos, amb entrada 
al Teatre Tomás Terry i Palacio del Valle, on 
dinarem. Eixida cap a L'Havana.
 
12 DE FEBRER: L'HAVANA
Visita a la ciutat de L’Havana, el Museo del 
Ron, una fàbrica de tabacs i el Museo de la 
Revolución. Dinar al restaurant La Mina.
 
13 DE FEBRER: L’HAVANA - VIÑALES
Després de desdejunar, eixirem cap a 
Viñales, a la província de Pinar del Río, la 

més occidental, famosa pel seu tabac, dels 
millors del món, i per la presència de la 
palma reial, l'arbre nacional. Visita al Mural 
de la Prehistoria i la Casa del Veguero, que 
recrea la vida quotidiana i la cultura tabaqueres. 
Navegació per la Cueva del Indio i esmorzar. 
Parada al Mirador de los Jazmines, que 
domina la vall de Viñales. Tornada a l'hotel i 
nit lliure
 
14 DE FEBRER: L'HAVANA
Dia lliure per acabar de gaudir i despedir-nos 
de l'Havana. Trasllat a l'aeroport a les 21:00 
h.

14 DE FEBRER: MADRID - VALÈNCIA
Arribada a Madrid i trasllat en autobús fins a 
València.

17
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ENS ACOMPANYARÀ: Júlia Torró.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel de qualitat.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Cartagonova, Cartagena

ITINERARI

9 DE FEBRER: VALÈNCIA - CARTAGENA
Eixida cap a Cartagena. Visita al Museu del 
Teatre Romà, on podrem entendre l’evolució 
històrica de la ciutat. Desprès de dinar visitarem 
el Barri del Foro Romà. A les excavacions del 
“Molinete” trobarem l’anomenada “Casa del 
Atrio”. Realitzarem un creuer a traves de la 
Bahía de Cartagena on podrem divisar les 
bateries defensives que distribueixen per les 
muntanyes que les circumden. 

10 DE FEBRER: CARTAGENA - LORCA - VALÈNCIA
Visitarem el refugi-museu de la guerra civil 
que albergava a més de 5000 persones, 
recordem que Cartagena fou l’última ciutat 
d’Espanya e rendir-se davant es tropes 
franquistes. Pujarem per l’ascensor panoràmic, 
una vegada dalt gaudirem de l’espectacular 
mirador que s’obri a Cartagena. Visita al 
curiós museu Subaquàtic. Dinar i tornada a 
València.

EIXIDA: 8:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 9:15 h Xàtiva* (Avinguda delPaís Valencià).
                 * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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Mossèn Cavanilles parlava així del barranc de la Pegunta: 
“En aquest barranc corren les aigües per algún troç i desapareixen 
de sobte entre les penyes per a eixir de nou i ocultar-se una 
altra vegada en les entranyes del bosc. Allà es veuen entre 
espessos pins troncs monstruosos estesos per terra, els 
quals van ser arrancats pels vents o van perdre la vida de 
bellesa”.

 

Eixida a les 
Eixida a les 8:00 h del matí des de l’Institut Lluís Vives, vorera 
del Carrer de Xàtiva de València. Ens enfilarem pel Gegant 
de Pedra a través del barranc de La Pegunta, un dels espais 
amb major biodiversitat d’aquest parc natural. Ruta de 10 
km de distància i 540 m de desnivell.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

El Penyagolosa per La Pegunta

19

ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja INCLOU: autobús 
des de València i assegurança de viatge. Opció de 
dinar per 16 €.

DISSABTE 16 DE FEBRER

29 €

De dos rombes! Sabrem com eren de temptadores les 
dones d'aigua, que hi havia en les marjals, on es fundà 
Valentia, on s'amagaren els penis propiciatoris romans. 
Descobrirem per on estava el bordell més famós del món, el 
més important d'Europa: la "Pobla de les Fembres Pecatrius", 
o el cas miraculós d’una casa de cites convertida en centre 
religiós catòlic, i, després, reconvertida en sex-shop.

Concentració a les 10:00 h del matí davant la Llotja, enfront 
del Mercat Central. Iniciarem la nostra aventura de desco-
brir els punts erògens de la ciutat, que els escriptors 
renaixentistes consideraven “la piu lasciva ed amorosa” del 
món.

PASSEIG PER VALÈNCIA

La València concupiscent

DISSABTE 16 DE FEBRER

8 €

ENS ACOMPANYARÀ: Vicent Moreno

ITINERARI

ITINERARI

Foto: SeoHae / CC BY-SA 3.0 ES
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Salta a la vista per què aquesta cala va ser un niu de contra-
bandistes. Les covetes, peculiars construccions de pedra 
en sec que tanquen racons del penya-segat, guarden la 
memòria de l'estraperlo i de la dura vida dels pescadors i 
pagesos.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del 
Carrer Xàtiva de València. La ruta discorre al costat del 
penya-segat i finalitza en la Cala Llebeig. El recorregut permet 
gaudir d'unes magnífiques vistes i observar formacions 
geològiques com la Falla del Moraig i coves-refugi construïdes 
amb pedra seca al costat de la paret rocosa del penya-segat. 
Ruta de 9 km de distància i 171 m de desnivell.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Penya-segats de Benitatxell
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ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja INCLOU: autobús 
des de València i assegurança de viatge. Opció de 
dinar per 16 €.

DISSABTE 23 DE FEBRER

29 €

Durant els dies de Carnaval, el rei Carnestoltes i la vella 
Quaresma mantenen una lluita; la vella Quaresma acaba 
guanyant i s'abandonen les lleis del rei Carnestoltes; els 
banquets, la festa boja i el desordre donen pas al dejuni, 
l'ordre i la calma. Segons la tradició, els menjars abundants 
es canvien per un règim de sopes amb oli, verdura i aigua. 
Només els diumenges es podia menjar peix.

 

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer 
de Xàtiva de València. Arribada a Montblanc, on gaudirem 
dels costums i tradicions d’esta vila medieval, la disbauxa i 
la poca solta s'apoderaran de nosaltres. Dinarem una típica 
calçotada, i continuar amb les nostres carnestoltes particulars. 
Tornada a València.

Carnestoltes de Montblanc

DISSABTE 23 DE FEBRER

60 €

ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig INCLOU: autobús des 
de València, dinar (Calçotada) i assegurança de viatge.

ITINERARI
ITINERARI

Foto: Joanbanjo/ CC BY-SA 4.0



ENS ACOMPANYARÀ: Júlia Torró.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel rural de qualitat.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Carnestoltes de Bielsa 

El Carnestoltes de Bielsa es celebra des de 
temps inmemorables, i segueix conservant 
l'essència de la festa. El dijous per la nit és la 
confecció de Cornelio Zorrilla, un ninot fet 
de teles velles i replenes de palla, que 
despres és penjat en la finestra de l’ajunta-
ment. La festa acaba el diumenge quan 
aquest és jutjat per les seues malifetes i es 
condemna a la foguera.

ITINERARI
1 DE MARÇ: VALÈNCIA - SANT JOAN DE PLANES
Eixida a les 16:00 h des de València en 
direcció a Sant Joan de Planes. Allotjament i 
sopar.

2 DE MARÇ:  RUTA DE LOS MIRADORES DE 
REVILLA - BIELSA
De bon matí farem una ruta geològica, amb 
un geòleg expert, coneguda com la ruta 
de los miradores de Revilla. Després ens 
desplaçarem a Bielsa d’on podrem gaudir 
dels seus Carnestoltes, amb un passa carrer  
amb els seus personatges típics (trangas, 
osos, madamas, amontato, caballet...).

3 DE MARÇ: AÏNSA - VALÈNCIA
De matí visitarem el poble d’Aïnsa, on 
dinarem. Després de dinar tornada a València.

EIXIDA: 16:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 16:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de trens).
* Eixides on caldrà un mínim de persones.
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Situat en l’interior de Castelló, en l’Alt Maestrat, entre profunds 
barrancs, caves i avencs, trobem el poble medieval de 
Culla. Aprofitarem l’aire fresc del matí per a visitar el Parc 
Miner del Maestrat, a uns 800 metres d’altura. Cap a migdia 
farem una visita a la mil.lenària carrasca de Culla. En 
acabant de dinar, deixarem volar  la nostra imaginació i ens 
endinsarem pels carrers del casc històric per a conéixer 
l'època medieval d'este màgic poble, 

 

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

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Culla: un viatge en el temps

22

ENS ACOMPANYARÀ: Judith Coronado INCLOU: autobús 
des de València i assegurança de viatge. Opció de dinar 
per 16 €.

DISSABTE 2 DE MARÇ

29 €

Un sorprenent recorregut per la València més insòlita, la més 
desconeguda, misteriosa, truculenta, màgica, mística… 
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.

Concentració a les 10:00 h del matí 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, el Mercat Central i la plaça l’espart.

PASSEIG PER VALÈNCIA

“X Files” a València

DISSABTE 9 DE MARÇ

8 €

ENS ACOMPANYARÀ: Vicent Moreno

ITINERARI

ITINERARI



ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja.
INCLOU:
 · Autobús des de València.
 · Ruta amb 4x4.
 · Hotel rural de qualitat.
 · Allotjament i desdejuni.
 · Dinar especial amb tòfones.
 · Excursió amb un expert en
   tòfones.
 · Assegurança de viatge.

Caçadors de tòfones

Sarrión fa olor a tòfona i les seues muntan-
yes de carrasques, a herbes medicinals i 
aromàtiques. Aquesta localitat turolensa 
s’ha convertit en la meca del preciat fong; 
de l’or negre, com es qualificat per molts. 
Recollir tòfones és un misteri fins i tot per als 
experts, i un bon gos tofoner no té preu!

ITINERARI
9 DE MARÇ:  VALÈNCIA - SARRIÓN - RUBIELOS 
DE MORA
Eixida a les 8:00 h del matí des de València fins 
a Sarrión. En aquesta població del Javalambre 
gaudirem d’una experiència única de  “Trufi-
turisme”, per acabar gaudint d’un dinar al 
voltant d’aquest aliment tant preciat com es 
la tòfona negra. A la vesprada anirem a la 
bonica localitat de Rubielos de Mora on ens 
allotjarem

10 DE MARÇ: RUBIELOS DE MORA - MORA DE 
RUBIELOS - VALÈNCIA
De matí gaudirem d’una ruta amb 4x4, que 
ens ofereix la possibilitat d’observar una de 
les espècies més emblemàtiques del sistema 
ibèric: la cabra montesa. Visitarem els priniciplas 
miradors i atalaies on observar-les. Dinar a 
Mora de Rubielos i tornada a València.

EIXIDA: 8:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 8:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de trens).
* Eixides on caldrà un mínim de persones.
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ENS ACOMPANYARÀ: Lluïsa Huguet i 
Rosa Sánchez.
INCLOU:
 · Vols Alacant - Dublin i Dubin -      
   Alacant.
 · Trasllat en autobús València       
   - Alacant - València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotel **** cèntric.
 · Allotjament i desdejuni.
 · Assegurança de viatge.

Saint Patrick’s, Tothom pot sentir-se irlandés!

14 DE MARÇ:  VALÈNCIA - ALACANT - DUBLÍN
Vol des d’Alacant fins a Dublín.

15 DE MARÇ:  DUBLÍN
Visita a Trinity College, la universitat més antiga 
d’Irlanda, i la Old Library, Bank of Ireland, 

ITINERARI

l’estàtua de Molly  Malone, Dame Street, Christ 
Church i Saint Patrick, George Arcade, carrer 
Grafton i el Parc de Saint Stephen’s Green.

16 DE MARÇ:  DUBLÍN
Visita al Castell de Malahide i els seus jardins, 
un dels més antics d’Irlanda. Passarem per 
Newgrange, imponent monument megalític. 

17 DE MARÇ:  DUBLÍN
Visita a les dàrsenes, on els edificis clásics es 
fonen amb l’arquitectura moderna. Recorregut  
per la zona nord de la ciutat, amb els  edifi-
cis que foren testimoni de la rebel·lió del 
1916. Per la vesprada gaudirem de la Cavalcada 
de Saint Patrick pel centre de la ciutat.

18 DE MARÇ:  DUBLÍN
Visita a la presó Kilmainham Gaol. Per la 
vesprada visitarem la zona de Temple Bar.

19 DE MARÇ:  DUBLÍN - VALÈNCIA
Matí lliure. A l’hora indicada eixida cap a 
l’aeroport i tornada a València.

Eixida a les 15:00 h des de Nuevo Centro (València).
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ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Excursió en 4x4.
 · Hotel ****.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Vall del Jerte, efímera bellesa

15 DE MARÇ:  VALÈNCIA - VALL DEL JERTE
Dinar lliure en ruta. Arribada i presa de contac-
te amb la Vall del Jerte, sopar i allotjament.

16 DE MARÇ: VALL DEL JERTE
Farem la ruta dels Cirerers en Flor. Una oportunitat 
única per endinsar-nos i entendre més de 

ITINERARI

prop aquest paisatge agrícola i cultural, fruit 
de la relació humana amb el territori. Després 
de dinar tindrem l'oportunitat de descobrir 
alguns dels pobles de la vall com Cabezuela 
del Valle i Tornavacas.

17 DE MARÇ: VALL DEL JERTE
Excursió en 4x4 per l'ombria i solana de la 
Vall del Jerte, amb visita a zones d'accés 
restringit no autoritzat al públic. Visita a la 
Cascada de Calderón i Los Pilones de la 
Garganta de los Infiernos. Dinarem i ens 
desplaçarem a la comarca de La Vera.

18 DE MARÇ: VALL DEL JERTE
Al matí realitzarem una breu excursió per la 
Garganta de las Nogaledas, una ruta circular 
que ens mostrarà un dels indrets més estimats 
d'aquesta vall i visita al Museu de la Cirera, en 
Navaconcejo. Després de dinar ens dirigirem a 
Plasència.

19 DE MARÇ: VALL DEL JERTE - VALÈNCIA
Tornada a València i dinar lliure en ruta.

Eixida a les 8:00 h des de Nuevo Centro (València).
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ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig i 
un guia local.
INCLOU:
 · Vols directes València - Istanbul -  
   València.
 · Hotel **** sup. pel Gran Basar.
 · Mitja pensió (1 sopar i 4 dinars).
 · Assegurança de viatge.

Istanbul, la cruïlla d’Europa i Àsia

15 DE MARÇ:  VALÈNCIA - ISTANBUL
Arribada a Istanbul, allotjament i sopar.

16 DE MARÇ: SULTANAHMET - SANTA SOFIA - 
GRAN BASAR
Visita panoràmica de la ciutat, passant pels 
barris més importants. Dinar a un restaurant 
local. A la vesprada visitarem el barri Sulta-
nahmet (Hipòdrom Romà, Mesquita Blava, 

ITINERARI

Santa Sofia). Temps lliure pel Gran Basar, 
amb més de 4000 tendes. Tornada a l'hotel.

17 DE MARÇ: ÜSKÜDAR - EYUP
Visita al Palau de Beylerbeyi i el barri Üsküdar. 
Dinar en un restaurant local. Visita al museu 
Kariye i al barri Eyup, que després de la Meca 
i Jerusalem és el tercer lloc sagrat de peregrinació 
del món islàmic. Visita al popular cafè Pierre 
Loti. Tornada a l'hotel.

18 DE MARÇ : BASAR EGIPCI - CREUER PEL 
BÒSFOR - PALAU TOPKAPI
Visita al Basar Egipci i creuer privat pel Bòsfor. 
Dinar a un restaurant local. A la vesprada 
visitarem el Palau de Topkapi. Tornada a 
l’hotel

19 DE MARÇ: TORRE GALATA - LA GRAN CISTERNA
Pujarem a la Torre Galata i visita a la Cisterna 
de Yeberetan. Vesprada lliure.

20 MARÇ:  ISTANBUL - VALÈNCIA
Desdejuni a l’hotel. Temps lliure. Tornada a 
València.

Concentració a les 10:30 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.
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ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotel rural de qualitat.
 · Mitja pensió amb dinars (excepte el  
   dinar d’anada que serà lliure en  
   ruta).
 · Assegurança de viatge.

Urdaibai, el llegat del temps

15 DE MARÇ:  VALÈNCIA - GUERNICA
Dinar en ruta. Arribada a Guernica i visita a les 
Juntes Generals de Biscaia i al seu famós 
Arbre. Després ens desplaçarem fins a la 
platja de Laida per presenciar la posta de sol. 
Arribada a l'hotel, allotjament i sopar.

ITINERARI

16 DE MARÇ:  GAZTELUGATXE - SOLLUBE - BERMEO
Visita a Sant Joan de Gaztelugatxe. Després 
ens acostarem al port de Sollube per menjar 
davant una de les millors panoràmiques 
d'Urdaibai. Visita a Bermeo.

17 DE MARÇ: RIU OKA - EA - LEKEITIO
Recorrerem la Ria de Riu Oka. Després acudirem 
al Urdaibai Bird Center. Suau caminada fins a 
l'ermita de Sant Pere de Atxarre. Dinar en Ea, 
típic poble pesquer biscaí. Per la vesprada 
visita a Lekeitio.

18 DE MARÇ: GUERNICA - BILBAO
Visita al mercat de Guernica, cita dels baserri-
tarras de la zona, que acudeixen allí a 
vendre els seus productes del baserri (case-
riu). Temps lliure. A la vesprada visita a 
Bilbao, recorrent el casc vell i pujant fins al 
famós mirador d'Artxanda.

19 DE MARÇ: URDAIBAI - VALÈNCIA
Visita al Urdaibai Bird Center. Retorn a València. 
Dinar en ruta.

EIXIDA: 8:00 h València (Nuevo Centro) / 8:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de trens).
 * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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ENS ACOMPANYARÀ: Paco B. + Guia local.
INCLOU:
 · Vols des de València amb
   Lufthansa.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Bitllets de tren de l’itinerari en       
   classe turista.
 · Allotjament als hotels indicats o  
   similars.
 · Règim alimentari segons itinerari.
 · Assegurança de viatge.

Japó, gaudir del hanami al país de l’harmonia

28

23 DE MARÇ: VALÈNCIA - FRANKFURT - OSAKA
Vol a Osaka via Frankfurt. Menjars i nit a bord.

24 DE MARÇ: OSAKA
Arribada a Osaka i després del tràmit d’im-
migració i duana trasllat a l’hotel. Temps 
lliure per descansar. A l’hora indicada trasllat 
al barri de Dotombori en transport públic. 
Sopar en restaurant. Retorn i allotjament.

25 DE MARÇ: OSAKA - NARA - FUSHIMI - KYOTO
Desdejunii i eixida per a la visita del Castell 
d’Osaka. Després eixida cap a Kyoto via Nara 
i Fushimi. Dinar en restaurant. Per la vesprada 
visita a Nara, el Temple Todaiji amb la seua 
enorme imatge de Buda i el Parc dels cérvols 
sagrats. Després de la visita continuarem 
cap a Kyoto i en camí visitarem el Santuari 
shintoísta de Fushimi Inari. Allotjament.

26 DE MARÇ: KYOTO
Desdejuni a l’hotel. Visita a Kyoto: Temple 

Kinkakuji (Pavelló Daurat) i el Castell de Nijo. 
Dinar en restaurant. Retorn a l’hotel. Prepararem 
una bossa per a 2 nits a Kanazawa i Takayama. 
Les maletes aniran a l’hotel de Tòquio.

27 DE MARÇ: KYOTO - KANAZAWA
Desdejuni a l’hotel. Trasllat a l’estació a peu 
amb guia de parla espanyola. Eixida en tren 
exprés-limitat de JR “Thunderbird” cap a 
Kanazawa. En arribar visita al Jardí Kenrokuen. 
Dinar en restaurant. Per visita de l’antiga 
residència de Samurais de la família Nomura 
i el Barri Higashichayagai. Trasllat a l’hotel.

28 DE MARÇ: KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - 
TAKAYAMA
Desdejuni a l’hotel. Eixida cap a Shirakawago 
en autocar. Eixida cap a Takayama. Dinar en 
restaurant. A la vesprada visita a Takayama 
on coneixerem el carrer Kami-sannomachi. 
Després de la visita, trasllat a l’ryokan i gaudir 
del “onsen” o aigües termals de Takayama. 
Sopar japonés al ryokan i allotjament.

29 DE MARÇ: TAKAYAMA - TSUMAGO - NAGOYA 
- HAKONE
Desdejuni a l’hotel. Sortida cap a Tsumago, 
on coneixerem l’antiga hostatgeria dels Samurais 
Waki Honjin. Trasllat a l’estació de Nagoya. 
Dinar en un restaurant. Sortida de Nagoya 

cap a Odawara en tren bala de JR “Hikari”. 
Arribada a l’estació de Odawara i trasllat a 
l’hotel a Hakone en autocar. Arribada a 
l’hotel, on podrem gaudir del “onsen” o 
aigües termals de Hakone. Sopar.

30 DE MARÇ: HAKONE - TÒQUIO
Desdejuni a l’hotel. Visita del Parc Nacional 
d’Hakone en autocar. Mini-creuer pel Llac Ashi 
i telefèric fins a la Muntanya Komagatake. 
Dinar en un restaurant. Sortida cap a Tòquio 
per carretera. Arribada i trasllat a l’hotel.

31 DE MARÇ: TÒQUIO
Desdejuni a l’hotel. Visita a Tòquio en autocar. 
Visita a la Plaça del Palau Imperial, el Temple 
Asakusa Kannon i la Torre de Tòquio. Dinar en 
un restaurant. Retorn a l’hotel. A l’hora 
indicada sortirem per gaudir el hanami al 
Chidorigabuch. Trasllat al barri de Chidorigabuchi. 
Retorn a l’hotel i allotjament.

1 D’ABRIL: TÒQUIO
Desdejuni a l’hotel. Eixida en transport 
públic per a passetjar per Shibuya. De 
vesprada, retorn a l’hotel i allotjament.

2 D’ABRIL: TÒQUIO - FRANKFURT - VALÈNCIA
Desdejuni a l’hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l’aeroport i vol de tornada via Frankfurt.
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Concentració a les 5:00 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

3690 €
+ 465 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 950 €
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23 DE MARÇ: VALÈNCIA - FRANKFURT - OSAKA
Vol a Osaka via Frankfurt. Menjars i nit a bord.

24 DE MARÇ: OSAKA
Arribada a Osaka i després del tràmit d’im-
migració i duana trasllat a l’hotel. Temps 
lliure per descansar. A l’hora indicada trasllat 
al barri de Dotombori en transport públic. 
Sopar en restaurant. Retorn i allotjament.

25 DE MARÇ: OSAKA - NARA - FUSHIMI - KYOTO
Desdejunii i eixida per a la visita del Castell 
d’Osaka. Després eixida cap a Kyoto via Nara 
i Fushimi. Dinar en restaurant. Per la vesprada 
visita a Nara, el Temple Todaiji amb la seua 
enorme imatge de Buda i el Parc dels cérvols 
sagrats. Després de la visita continuarem 
cap a Kyoto i en camí visitarem el Santuari 
shintoísta de Fushimi Inari. Allotjament.

26 DE MARÇ: KYOTO
Desdejuni a l’hotel. Visita a Kyoto: Temple 

Kinkakuji (Pavelló Daurat) i el Castell de Nijo. 
Dinar en restaurant. Retorn a l’hotel. Prepararem 
una bossa per a 2 nits a Kanazawa i Takayama. 
Les maletes aniran a l’hotel de Tòquio.

27 DE MARÇ: KYOTO - KANAZAWA
Desdejuni a l’hotel. Trasllat a l’estació a peu 
amb guia de parla espanyola. Eixida en tren 
exprés-limitat de JR “Thunderbird” cap a 
Kanazawa. En arribar visita al Jardí Kenrokuen. 
Dinar en restaurant. Per visita de l’antiga 
residència de Samurais de la família Nomura 
i el Barri Higashichayagai. Trasllat a l’hotel.

28 DE MARÇ: KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - 
TAKAYAMA
Desdejuni a l’hotel. Eixida cap a Shirakawago 
en autocar. Eixida cap a Takayama. Dinar en 
restaurant. A la vesprada visita a Takayama 
on coneixerem el carrer Kami-sannomachi. 
Després de la visita, trasllat a l’ryokan i gaudir 
del “onsen” o aigües termals de Takayama. 
Sopar japonés al ryokan i allotjament.

29 DE MARÇ: TAKAYAMA - TSUMAGO - NAGOYA 
- HAKONE
Desdejuni a l’hotel. Sortida cap a Tsumago, 
on coneixerem l’antiga hostatgeria dels Samurais 
Waki Honjin. Trasllat a l’estació de Nagoya. 
Dinar en un restaurant. Sortida de Nagoya 

cap a Odawara en tren bala de JR “Hikari”. 
Arribada a l’estació de Odawara i trasllat a 
l’hotel a Hakone en autocar. Arribada a 
l’hotel, on podrem gaudir del “onsen” o 
aigües termals de Hakone. Sopar.

30 DE MARÇ: HAKONE - TÒQUIO
Desdejuni a l’hotel. Visita del Parc Nacional 
d’Hakone en autocar. Mini-creuer pel Llac Ashi 
i telefèric fins a la Muntanya Komagatake. 
Dinar en un restaurant. Sortida cap a Tòquio 
per carretera. Arribada i trasllat a l’hotel.

31 DE MARÇ: TÒQUIO
Desdejuni a l’hotel. Visita a Tòquio en autocar. 
Visita a la Plaça del Palau Imperial, el Temple 
Asakusa Kannon i la Torre de Tòquio. Dinar en 
un restaurant. Retorn a l’hotel. A l’hora 
indicada sortirem per gaudir el hanami al 
Chidorigabuch. Trasllat al barri de Chidorigabuchi. 
Retorn a l’hotel i allotjament.

1 D’ABRIL: TÒQUIO
Desdejuni a l’hotel. Eixida en transport 
públic per a passetjar per Shibuya. De 
vesprada, retorn a l’hotel i allotjament.

2 D’ABRIL: TÒQUIO - FRANKFURT - VALÈNCIA
Desdejuni a l’hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l’aeroport i vol de tornada via Frankfurt.

29



ENS ACOMPANYARÀ: Julia Torró i 
Judith Coronado.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel **** en Andorra la Vella.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Andorra, ruta del romànic llombard

De les diverses rutes per Andorra que es 
poden gaudir en destaca especialment una: 
la ruta del Romànic Llombard. Des de 
l’església de Sant Joan de Caselles fins 
l’església de Santa Coloma, Andorra està 
ple de petites esglésies romàniques que 
formen una preciosa ruta que es pot gaudir 
en un dia, o com farem nosaltres, a petits 
glops, durant tres dies.

ITINERARI

19 D’ABRIL: VALÈNCIA - ANDORRA LA VELLA
Eixida cap a Andorra la Vella. Dinar lliure en 
ruta. Visita a l’església de Santa Coloma. Arribada 
a Andorra la Vella, breu passeig, allotjament 
i sopar. 

20 D’ABRIL: ANDORRA LA VELLA
Anirem al llac d’Engolasters per fer el Camí 
de les Pardines (Distància: 3’46 km / Desni-
vell: +19m/-18m). Tot seguít visitarem 
l’esglèsia de Sant Miquel d’Engolaster. Dinar. 
Tornada i vesprada lliure a Andorra la Vella.

21 D’ABRIL: ANDORRA LA VELLA
Des del Pas de la Casa coneixerem el Centre 
d’interpretació de l’Andorra Romànica: Sant Joan 
de Caselles, Sant Romà de les Bons, Sant 
Climent de Pal, Sant Martí de la Cortinada... 

22 D’ABRIL: MONTBLANC - VALÈNCIA
Dinarem de camí. Visita a Montblanc. Retorn 
a València, arribant cap a les 21:30 h.

EIXIDA: 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.
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ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel Ibis a Bayona.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Iparralde, el màgic Pais Basc francés

ITINERARI
19 D’ABRIL: VALÈNCIA - HENDAIA
Eixida des de València cap a Hendaia. Visita 
al Castell de Abadie recorrent la Corniche 
basca.

20 D’ABRIL: MUNTANYES D’IPARRALDE
Excursió al Pirineu per veure les “Gorges” de 
Kauketa, en Zuberoa. Anirem a Aramis, la 
patria d’un dels mosqueters, a Iruri, a Maule 
i a Oloron.

21 D’ABRIL: BENAFARROA
Visita a la Bastida de Clarença, en Benadarroa, 
i a Donibane Garazi. Ruta per poblets com 
Ezpeleta, Hazparne i Itsasu.

22 D’ABRIL: DONIBANE LOHIZUNE - ASTIGARRAGA 
- VALÈNCIA
Recorregut per la marítima Donibane Lohizune 
(San Juan de Luz) i Astigarraga. Retorn a 
València.

EIXIDA: 8:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 8:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de trens).  
                 * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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ENS ACOMPANYARÀ:
Salva Calabuig.
INCLOU:
 · Vols de línea regular València - Venècia  
   - València, via Madrid.
 · Trasllats Venècia - Pàdua i Venècia -       
   Aeroport.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels ****.
 · 2 MP (sopar) i 4 AD.
 · Assegurança de viatge.

Venècia, el Vèneto i una escapada a Lombardia
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21 D’ABRIL: VALÈNCIA - BARCELONA - PÀDUA
Vol des de València. Arribada, allotjament i 
passejada per Pàdua

22 D’ABRIL: PÀDUA
Visitarem la Basilica de San Antonio, la plaça 
del Pratto Della Valle, la Capella dels Scrovegni 
amb els frescos de Giotto, la Piazza delle 
Herbe, la Basilica de Santa Justina, el Palazzo 
Della Ragione, la Chiesa dei Eremiti i la Capella 
Ovetari. Nit a Pàdua.

23 D’ABRIL: MANTOVA
Visitarem Sant Llorenç un edifici pre-romànic 
inspirat en el Sant Sepulcre de Jerusalem. El 
conjunt excepcional del Palazzo Ducale i el 
Castello di San Giorgio  (amb la Camera degli 
Sposi de Mantegna), les esglésies de Sant 
Andreu i Sant Sebastià, obres mestres de 
Alberti, i el Palazzo Te amb els frescos de 
Giulio Roman.  Nit a Pàdua.

24 D’ABRIL: VICENZA
Vicenza és una de les capitals del renaiximent 
amb l’obra d’Andrea Palladio. Visitarem la 
villa Rotonda, la Basilica, el teatre Olimpic, un 
dels més fascinants del món, San Vincenzo i 
el Palazzo Chiecarti i el Palazzo del capitaniato. 
Vesprada a Venècia.

25 D’ABRIL: VENÈCIA
A Venècia visitarem la Basilica de Sant Marc 
amb el museu i el tresor, el Palazzo ducale i 
pujarem al Campanile per gaudir de unes 
vistes maravelloses, també el museu Correr, 
el Arqueològic Nacional i la biblioteca Marciana. 
Passejarem pel Ghetto i veurem el Palazzo 
Fortuny.

26 D’ABRIL: VENÈCIA
Visitarem les grans esglésies venecianes de 
Santa Maria dei Frari, San Giovanni e San 
Paolo i la Salute. També la Scuola grande di 
san Rocco amb els maravellosos Tintorettos 
y un museu excepcional d’art Modern al 
gran canal, la fundació Peggy Guggengehim, 
passejarem pel tradicional barri de  l’Arsenal

27 D’ABRIL: ILLA DE SAN GIORGIO
Visitarem l’illa de San Giorgio, un dels grans 
museus del món, el Museu de l’Accademia.

28 D’ABRIL: VENÈCIA - VALÈNCIA
Tornada cap a València.
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1190 €
+ 90 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 550 €
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Venècia, empori comercial, màgica, única. 
Descobrirem esglesies i palaus i passejarem 
pels seus carrers intrincats i captivadors.  
Pàdua amb la maravillosa capella dels 
Scrovegni de Giotto i la basilica de Sant  
Antoni. Vicenza amb el Teatre Olimpic i les 
obres i villes de Palladio i Mantua.

Concentració a les 11:30 h al hall de l’aeroport de Manises.
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21 D’ABRIL: VALÈNCIA - BARCELONA - PÀDUA
Vol des de València. Arribada, allotjament i 
passejada per Pàdua

22 D’ABRIL: PÀDUA
Visitarem la Basilica de San Antonio, la plaça 
del Pratto Della Valle, la Capella dels Scrovegni 
amb els frescos de Giotto, la Piazza delle 
Herbe, la Basilica de Santa Justina, el Palazzo 
Della Ragione, la Chiesa dei Eremiti i la Capella 
Ovetari. Nit a Pàdua.

23 D’ABRIL: MANTOVA
Visitarem Sant Llorenç un edifici pre-romànic 
inspirat en el Sant Sepulcre de Jerusalem. El 
conjunt excepcional del Palazzo Ducale i el 
Castello di San Giorgio  (amb la Camera degli 
Sposi de Mantegna), les esglésies de Sant 
Andreu i Sant Sebastià, obres mestres de 
Alberti, i el Palazzo Te amb els frescos de 
Giulio Roman.  Nit a Pàdua.

24 D’ABRIL: VICENZA
Vicenza és una de les capitals del renaiximent 
amb l’obra d’Andrea Palladio. Visitarem la 
villa Rotonda, la Basilica, el teatre Olimpic, un 
dels més fascinants del món, San Vincenzo i 
el Palazzo Chiecarti i el Palazzo del capitaniato. 
Vesprada a Venècia.

25 D’ABRIL: VENÈCIA
A Venècia visitarem la Basilica de Sant Marc 
amb el museu i el tresor, el Palazzo ducale i 
pujarem al Campanile per gaudir de unes 
vistes maravelloses, també el museu Correr, 
el Arqueològic Nacional i la biblioteca Marciana. 
Passejarem pel Ghetto i veurem el Palazzo 
Fortuny.

26 D’ABRIL: VENÈCIA
Visitarem les grans esglésies venecianes de 
Santa Maria dei Frari, San Giovanni e San 
Paolo i la Salute. També la Scuola grande di 
san Rocco amb els maravellosos Tintorettos 
y un museu excepcional d’art Modern al 
gran canal, la fundació Peggy Guggengehim, 
passejarem pel tradicional barri de  l’Arsenal

27 D’ABRIL: ILLA DE SAN GIORGIO
Visitarem l’illa de San Giorgio, un dels grans 
museus del món, el Museu de l’Accademia.

28 D’ABRIL: VENÈCIA - VALÈNCIA
Tornada cap a València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Rosa Sánchez i 
un guia local.
INCLOU:
 · Vols València - Tirana i Skopje -   
   València via Istanbul.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Passeig en vaixell / catamarà pel  
   llac d’Ohrid.
 · 3 nits en hotel **** a Tirana, 3 nits  
   en hotel **** a Ohrid i 2 nits a Skopje.
 · Mitja pensió.
 · Entrades segons el programa
 · Assegurança de viatge.

Albània i Macedònia, la unió perfecta entre natura i cultura
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20 D’ABRIL: VALÈNCIA - ISTANBUL - TIRANA
Vol a Tirana via Istanbul. Arribada a Tirana, 
trasllat a l’hotel, sopar i allotjament.
 
21 D’ABRIL: TIRANA
Visita a Tirana que inclou: plaça Skanderberg, 
museu d’Història, palau de la cultura, l'òpera, 
biblioteca Nacional, banc nacional, mesquita 
Et Bey i estàtua de Skanderbeg. Sopar.
 
22 D’ABRIL: TIRANA - BERAT - APOLONIA
Eixida en bus a Berat. Visita a peu de la 
ciutat i entrada al seu Fortalesa. Berat és 
coneguda com "la ciutat de les mil finestres" 
i declarada "ciutat museu". A l'est de la 
ciutat es troba la muntanya Tomorr, amb 
una altitud de 2415 metres. Berat és famós 
pel seu antic establiment il·liri, fundat en els 
segles IV i V abans de Crist. Dinar i eixida 
cap a Apollonia i visita del parc arqueològic. 
L'antiga ciutat de Apollonia està situada a la 
part sud-oest d'Albània, a uns 13 quilòmetres 

de la ciutat Fier. El fascinant paisatge del 
parc arqueològic, conservat en una condició 
excepcionalment intacta, és una combinació 
reeixida entre la bellesa dels monuments i la 
natura i és atractiu i interessant per la seva 
llarga història i ambient relaxant. Visitarem el 
Museu d'Apollonia, les excavacions i els 
monuments d'Apollonia. Retorn a Tirana.
 
23 D’ABRIL: TIRANA - ELBASAN - STRUGA - OHRID
Eixida cap a Elbasan per visitar el castell i la 
mesquita, una fortalesa del segle XV que el 
Sultà Mehmed II va reconstruir. Després de 
creuar la frontera amb Macedònia visita a 
peu de Struga: el pont on les aigües del llac 
Ohrid es desemboca al riu Black Drim i la 
Carshija. Continuació cap a Ohrid. Sopar i 
allotjament.
 
23  D’ABRIL: OHRID
Visita d'Ohrid que inclou: la catedral de 
Santa Sofia, el teatre antic, la Fortalesa de 
Samoil, el monestir de sant Climent Plaoshnik 
i Sant Kaneo. Breu passeig en vaixell / catamarà. 
Dinar i a la vesprada visita del monestir del 
sant Naum que es troba a la part sud del llac.

24 D’ABRIL: OHRID - BITOLA
Eixida cap a Bitola, visitant el centre 
arqueològic Heraclea Lyncestis. Dinar i passeig 

per Shirok Sokak, passant per la torre del 
rellotge, la mesquita Yeni i el vell basar. 
Retorn a Ohrid.
 
25 D’ABRIL: OHRID - MONESTIR BIGORSKI - PN 
MAVROVO - SKOPJE
Eixida cap al parc nacional Mavrovo amb 
visita del monestir Bigorski. Abans d'arribar a 
Skopje, visita del canó Matka. Arribada a 
Skopje. Sopar i Allotjament.
 
26 D’ABRIL: SKOPJE
Visita de Skopje: la Fortalesa Kale, l'església 
de santa salvació, el vell Basar, el pont de 
pedra, la part nova de Skopje amb moltes 
estàtues i monuments, la casa de la Mare 
Teresa. Continuació en bus cap a la muntanya 
Vodno per a una vista panoràmica de 
Skopje. Continuació cap a Narezi per visitar 
el monestir bizantí de Sant Pantelejmon.
 
27 D’ABRIL: SKOPJE - ISTANBUL - VALÈNCIA
Desdejuni i trasllat a l'aeroport. Tornada a 
València, via Istanbul.
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Concentració a les 10:00 h al hall de l’aeroport de Manises.

1395 €
+ 200 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 195 €
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20 D’ABRIL: VALÈNCIA - ISTANBUL - TIRANA
Vol a Tirana via Istanbul. Arribada a Tirana, 
trasllat a l’hotel, sopar i allotjament.
 
21 D’ABRIL: TIRANA
Visita a Tirana que inclou: plaça Skanderberg, 
museu d’Història, palau de la cultura, l'òpera, 
biblioteca Nacional, banc nacional, mesquita 
Et Bey i estàtua de Skanderbeg. Sopar.
 
22 D’ABRIL: TIRANA - BERAT - APOLONIA
Eixida en bus a Berat. Visita a peu de la 
ciutat i entrada al seu Fortalesa. Berat és 
coneguda com "la ciutat de les mil finestres" 
i declarada "ciutat museu". A l'est de la 
ciutat es troba la muntanya Tomorr, amb 
una altitud de 2415 metres. Berat és famós 
pel seu antic establiment il·liri, fundat en els 
segles IV i V abans de Crist. Dinar i eixida 
cap a Apollonia i visita del parc arqueològic. 
L'antiga ciutat de Apollonia està situada a la 
part sud-oest d'Albània, a uns 13 quilòmetres 

de la ciutat Fier. El fascinant paisatge del 
parc arqueològic, conservat en una condició 
excepcionalment intacta, és una combinació 
reeixida entre la bellesa dels monuments i la 
natura i és atractiu i interessant per la seva 
llarga història i ambient relaxant. Visitarem el 
Museu d'Apollonia, les excavacions i els 
monuments d'Apollonia. Retorn a Tirana.
 
23 D’ABRIL: TIRANA - ELBASAN - STRUGA - OHRID
Eixida cap a Elbasan per visitar el castell i la 
mesquita, una fortalesa del segle XV que el 
Sultà Mehmed II va reconstruir. Després de 
creuar la frontera amb Macedònia visita a 
peu de Struga: el pont on les aigües del llac 
Ohrid es desemboca al riu Black Drim i la 
Carshija. Continuació cap a Ohrid. Sopar i 
allotjament.
 
23  D’ABRIL: OHRID
Visita d'Ohrid que inclou: la catedral de 
Santa Sofia, el teatre antic, la Fortalesa de 
Samoil, el monestir de sant Climent Plaoshnik 
i Sant Kaneo. Breu passeig en vaixell / catamarà. 
Dinar i a la vesprada visita del monestir del 
sant Naum que es troba a la part sud del llac.

24 D’ABRIL: OHRID - BITOLA
Eixida cap a Bitola, visitant el centre 
arqueològic Heraclea Lyncestis. Dinar i passeig 

per Shirok Sokak, passant per la torre del 
rellotge, la mesquita Yeni i el vell basar. 
Retorn a Ohrid.
 
25 D’ABRIL: OHRID - MONESTIR BIGORSKI - PN 
MAVROVO - SKOPJE
Eixida cap al parc nacional Mavrovo amb 
visita del monestir Bigorski. Abans d'arribar a 
Skopje, visita del canó Matka. Arribada a 
Skopje. Sopar i Allotjament.
 
26 D’ABRIL: SKOPJE
Visita de Skopje: la Fortalesa Kale, l'església 
de santa salvació, el vell Basar, el pont de 
pedra, la part nova de Skopje amb moltes 
estàtues i monuments, la casa de la Mare 
Teresa. Continuació en bus cap a la muntanya 
Vodno per a una vista panoràmica de 
Skopje. Continuació cap a Narezi per visitar 
el monestir bizantí de Sant Pantelejmon.
 
27 D’ABRIL: SKOPJE - ISTANBUL - VALÈNCIA
Desdejuni i trasllat a l'aeroport. Tornada a 
València, via Istanbul.
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ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixaulí i un 
guia local.
INCLOU:
 · Vols València - Erevan - València via  
   Moscou.
 · Transport segons itinerari.
 · Viatge amb 4x4 pel congost de Garni.
 · 7 nits en hotel **** cèntric a Erevan  
   i 1 a Dilijan.
 · Mitja pensió (7 dinars + 2 sopars).
 · Concert vocal a Garni
 · Assegurança de viatge.

Armènia, seguint la ruta de la seda
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20 D’ABRIL: VALÈNCIA - MOSCOU - EREVAN
Vol cap a Armènia via Moscou.  Arribada a 
Erevan, trasllat a l'hotel i allotjament.

Dia 21 ABRIL: EREVAN 
Visitarem els principals atractius d’Erevan. 
Visita a Matenadaran, institut científic i Museu 
de manuscrits antics, la major col·lecció del 
món. Després visita al Centre d'Art Gafesjian. 
Dinar. Visita a Tsitsernakapert, monument 
dedicat a víctimes del genocidi armeni, i al 
museu del Genocidi. Temps lliure per passejar 
i fer compres pel centre de la ciutat. Sopar 
de benvinguda en un restaurant armeni.

22 D’ABRIL: EREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK
Eixida cap al monestir de Khor Virap d'on 
s'obre una magnífica vista al bíblic Mont Ararat. 
El monestir és el bressol del cristianisme 
armeni. Continuem cap al monestir de 
Noravank situat en una naturalesa imponent. 
Dinar. Visita al celler més antic del món, de 

6.000 anys, a la cova de Areni. Retorn a Erevan. 
Pel camí passarem per diferents zones climàtiques: 
altes muntanyes, semi-deserts, així com la 
vall de Ararat. Sopar lliure.

23 D’ABRIL: EREVAN - GUEGHARD - GARNI
Excursió al Monestir Gueghard. Allí contemplarem 
un impressionant concert vocal. La següent 
parada és el Temple Pagà Garni, l'únic conservat 
en el territori de l'ex-Unió Soviètica. Baixarem 
amb cotxes 4X4 pel congost de Garni. 
Visitarem la casa d'una família armènia rural 
on participarem en la preparació del “lavash”, 
el pà tradicional armeni. Dinar. Tornada a 
Erevan. Visita a la fàbrica del llegendari 
brandi Ararat amb degustació. Sopar lliure.

24 D’ABRIL: EREVAN - ECHMIADZIN - ZVARTNOTS
Viatge a Echmiadzin, centre espiritual dels armenis 
i la primera església cristiana al món. Seguim 
cap a les ruïnes de la catedral de Zvartnots. 
Dinar a la fàbrica de vins. Retorn a Erevan i  
visita al Museu Nacional d'Història d'Armènia. 
La nostra següent parada serà el pintoresc 
mercat de Vernissage, lloc perfecte per admirar 
el gust de la capital i la fusió de la tradició 
armènia. Sopar lliure. Allotjament.

25 D’ABRIL: EREVAN - SEVAN - DILIJAN 
Després de desdejunar a l’hotel, continuem 

cap “La perla de Armenia”: el llac Sevan, el 
segon llac alpí més gran en el món. Excursió 
al monestir Sevanavanq del segle IX. Seguim 
cap a la ciutat de Dilijan anomenada per locals 
“La Suïssa armenia”. Dinar. Seguim cap a dos 
complexos monàstics, Haghartsin i Goshavanq. 
Sopar i allotjament  a Dilijan.

27 D’ABRIL: HAGHPAT - SANAHIN - EREVAN
Eixida per visitar el monestir Sanahin i el de 
Haghpat, únics pel seu valor arquitectònic i 
espiritual. Dinar. Arribada a Erevan. Sopar 
lliure. Allotjament.

28 D’ABRIL: EREVAN - SAGHMOSAVANK - 
KARMAVOR
Excursió al monestir de Saghmosavank. 
Dinar. Continuem cap al Parc de Lletres per 
conèixer l'alfabet únic creat al segle 5. 
Retorn a Erevan. Visita a l'església més 
petita d'Armènia, Karmravor. Retorn a 
Erevan. Sopar lliure i nit a Erevan.

29 D’ABRIL:  EREVAN - MOSCOU - VALÈNCIA
Matinarem per agafer el vol que via Moscou 
ens translladarà a Valencia.
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Concentració a les 12:00 h al hall de l’aeroport de Manises.
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20 D’ABRIL: VALÈNCIA - MOSCOU - EREVAN
Vol cap a Armènia via Moscou.  Arribada a 
Erevan, trasllat a l'hotel i allotjament.

Dia 21 ABRIL: EREVAN 
Visitarem els principals atractius d’Erevan. 
Visita a Matenadaran, institut científic i Museu 
de manuscrits antics, la major col·lecció del 
món. Després visita al Centre d'Art Gafesjian. 
Dinar. Visita a Tsitsernakapert, monument 
dedicat a víctimes del genocidi armeni, i al 
museu del Genocidi. Temps lliure per passejar 
i fer compres pel centre de la ciutat. Sopar 
de benvinguda en un restaurant armeni.

22 D’ABRIL: EREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK
Eixida cap al monestir de Khor Virap d'on 
s'obre una magnífica vista al bíblic Mont Ararat. 
El monestir és el bressol del cristianisme 
armeni. Continuem cap al monestir de 
Noravank situat en una naturalesa imponent. 
Dinar. Visita al celler més antic del món, de 

6.000 anys, a la cova de Areni. Retorn a Erevan. 
Pel camí passarem per diferents zones climàtiques: 
altes muntanyes, semi-deserts, així com la 
vall de Ararat. Sopar lliure.

23 D’ABRIL: EREVAN - GUEGHARD - GARNI
Excursió al Monestir Gueghard. Allí contemplarem 
un impressionant concert vocal. La següent 
parada és el Temple Pagà Garni, l'únic conservat 
en el territori de l'ex-Unió Soviètica. Baixarem 
amb cotxes 4X4 pel congost de Garni. 
Visitarem la casa d'una família armènia rural 
on participarem en la preparació del “lavash”, 
el pà tradicional armeni. Dinar. Tornada a 
Erevan. Visita a la fàbrica del llegendari 
brandi Ararat amb degustació. Sopar lliure.

24 D’ABRIL: EREVAN - ECHMIADZIN - ZVARTNOTS
Viatge a Echmiadzin, centre espiritual dels armenis 
i la primera església cristiana al món. Seguim 
cap a les ruïnes de la catedral de Zvartnots. 
Dinar a la fàbrica de vins. Retorn a Erevan i  
visita al Museu Nacional d'Història d'Armènia. 
La nostra següent parada serà el pintoresc 
mercat de Vernissage, lloc perfecte per admirar 
el gust de la capital i la fusió de la tradició 
armènia. Sopar lliure. Allotjament.

25 D’ABRIL: EREVAN - SEVAN - DILIJAN 
Després de desdejunar a l’hotel, continuem 

cap “La perla de Armenia”: el llac Sevan, el 
segon llac alpí més gran en el món. Excursió 
al monestir Sevanavanq del segle IX. Seguim 
cap a la ciutat de Dilijan anomenada per locals 
“La Suïssa armenia”. Dinar. Seguim cap a dos 
complexos monàstics, Haghartsin i Goshavanq. 
Sopar i allotjament  a Dilijan.

27 D’ABRIL: HAGHPAT - SANAHIN - EREVAN
Eixida per visitar el monestir Sanahin i el de 
Haghpat, únics pel seu valor arquitectònic i 
espiritual. Dinar. Arribada a Erevan. Sopar 
lliure. Allotjament.

28 D’ABRIL: EREVAN - SAGHMOSAVANK - 
KARMAVOR
Excursió al monestir de Saghmosavank. 
Dinar. Continuem cap al Parc de Lletres per 
conèixer l'alfabet únic creat al segle 5. 
Retorn a Erevan. Visita a l'església més 
petita d'Armènia, Karmravor. Retorn a 
Erevan. Sopar lliure i nit a Erevan.

29 D’ABRIL:  EREVAN - MOSCOU - VALÈNCIA
Matinarem per agafer el vol que via Moscou 
ens translladarà a Valencia.
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ENS ACOMPANYARÀ: Pau Marqués i un 
guia local.
INCLOU:
 · Vols Barcelona - Catània - Barcelona.
 · Trasllat València - Barcelona -       
   València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Vaixell ràpid Milazzo - Lipari - Milazzo.
 · Excursió amb vaixell a Vulcano,      
   Panarea i Stromboli.
 · Ferri des de Messina a Reggio       
   Calàbria.
 · Degustació del famós gelat de Pizzo  
   Calabro "Tartufo".
 · Tren turístic a Gerace.
 · Assegurança de viatge.

Calàbria i les illes Eòlies, les illes dels volcans
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21 D’ABRIL: VALÈNCIA - BARCELONA - CATÀNIA 
- ILLA DE LIPARI
Trasllat a Barcelona per a agsfar el vol a Catània. 
Trasllat al port de la fortificada Milazzo des 
d’on navegarem fins a Lipari, la més gran de 
les Illes Eòlies, Patrimoni de la Humanitat. Hi 
descobrirem la vella catedral normanda i 
l'antic castell. Les termes de San Calogero o 
la platja d'Acqua Calda ens recorden que 
sota els nostres peus la terra bull. Des del 
Belvedere de Quattrocchi veiem l'illa de 
Vulcà on, segons Homer, Eol guardava els 
vents. Sopar a l’hotel.

22 D’ABRIL: LIPARI - VULCANO
Eixida en vaixell cap a Vulcano. A la vesprada 
tornem a Lipari. Sopar a l’hotel i allotjament.

23 D’ABRIL: LIPARI - PANAREA - STROMBOLI
Anirem a Panarea i  Stromboli, amb vaixell. 
L'illa és tota negra, però el mar és blau, molt 
blau. Tornada a Lipari, Sopar i allotjament.

24 D’ABRIL: LIPARI - MILAZZO - MASINA - 
REGGIO CALABRIA
Matí a Lipari i eixida cap a Milazzo en vaixell. 
Trasllat a Reggio Calabria, la capital de la 
regió. Trasslat a l’hotel, sopar i allotjament

25 D’ABRIL: COSTA JÒNICA
Visita a la ciutat de Reggio Calabria. Grega, 
romana, bizantina, normanda, catalana… 
Malhauradament els terratrèmols l’han 
destruïda en diverses ocasions, però encara 
es manté en peu el Castello Aragonese i el 
seu Museo Archeologico Nazionale  conserva 
autèntiques meravelles, com els bronzes de 
Riace o el Cap del Filòsof.  De vesprada, 
visitarem Scilla, a la Costa Viola, el lloc on la 
llegenda diu que Ulisses va perdre sis 
mariners devorats per la nimfa transformada 
en monstre.

26 D’ABRIL: TROPEA - PIZZO CALABRO - COSTA 
TIRRENA
Eixida cap a Tropea, la perla tirrena. La ciutat 
situada sobre un penya-segat és en ella 
mateixa un monument de carrers, palaus i 
xicotetes esglésies com la bizantina Santa 
Maria dell´Isola. Les vistes espectaculars 
arriben a Stromboli. Coneixerem Pizzo 
Calabro, amb el seu famós Castell Aragonés. 
Ací tastarem el famós gelat Tartufo Calabro 

(inclòs). Tornada a Reggio Calabria, sopar i 
allotjament

27 D’ABRIL: PENTEDATTILO - GERACE 
Tres tresors ens esperen. Primer Pentedattilo, 
la ciutat fantasma, despoblada per l´alt risc 
d´esllavissades. A continuació Gerace, una 
autèntica joia medieval, la ciutat dels cent 
campanars, amb records de l'època gloriosa 
de la nostra Corona, amb un Duomo 
impressionant bastit sobre vint columnes 
gregues, palazzi i esglésies de totes les 
èpoques. Poques ciutats han resistit tan bé 
el pas del temps, i amb el Belvedere de Sant 
Domeneco que contempla més de 50 km 
de costa jònica. Per acabar la jornada, Stilo, 
a 400 m d´altitud, el centre bizantí més 
important del territori amb les seues famoses 
cúpules de tambor. Allotjament i sopar a 
l’hotel.

28 D’ABRIL: REGGIO CALABRIA - CATÀNIA - 
BARCELONA - VALÈNCIA
Desdejuni i trasllat a l’aeroport de Catania. 
Arribada a Barcelona i trasllat fins a València.
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Eixida a les 5:30 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

1490 €
+ 100 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 200 €
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21 D’ABRIL: VALÈNCIA - BARCELONA - CATÀNIA 
- ILLA DE LIPARI
Trasllat a Barcelona per a agsfar el vol a Catània. 
Trasllat al port de la fortificada Milazzo des 
d’on navegarem fins a Lipari, la més gran de 
les Illes Eòlies, Patrimoni de la Humanitat. Hi 
descobrirem la vella catedral normanda i 
l'antic castell. Les termes de San Calogero o 
la platja d'Acqua Calda ens recorden que 
sota els nostres peus la terra bull. Des del 
Belvedere de Quattrocchi veiem l'illa de 
Vulcà on, segons Homer, Eol guardava els 
vents. Sopar a l’hotel.

22 D’ABRIL: LIPARI - VULCANO
Eixida en vaixell cap a Vulcano. A la vesprada 
tornem a Lipari. Sopar a l’hotel i allotjament.

23 D’ABRIL: LIPARI - PANAREA - STROMBOLI
Anirem a Panarea i  Stromboli, amb vaixell. 
L'illa és tota negra, però el mar és blau, molt 
blau. Tornada a Lipari, Sopar i allotjament.

24 D’ABRIL: LIPARI - MILAZZO - MASINA - 
REGGIO CALABRIA
Matí a Lipari i eixida cap a Milazzo en vaixell. 
Trasllat a Reggio Calabria, la capital de la 
regió. Trasslat a l’hotel, sopar i allotjament

25 D’ABRIL: COSTA JÒNICA
Visita a la ciutat de Reggio Calabria. Grega, 
romana, bizantina, normanda, catalana… 
Malhauradament els terratrèmols l’han 
destruïda en diverses ocasions, però encara 
es manté en peu el Castello Aragonese i el 
seu Museo Archeologico Nazionale  conserva 
autèntiques meravelles, com els bronzes de 
Riace o el Cap del Filòsof.  De vesprada, 
visitarem Scilla, a la Costa Viola, el lloc on la 
llegenda diu que Ulisses va perdre sis 
mariners devorats per la nimfa transformada 
en monstre.

26 D’ABRIL: TROPEA - PIZZO CALABRO - COSTA 
TIRRENA
Eixida cap a Tropea, la perla tirrena. La ciutat 
situada sobre un penya-segat és en ella 
mateixa un monument de carrers, palaus i 
xicotetes esglésies com la bizantina Santa 
Maria dell´Isola. Les vistes espectaculars 
arriben a Stromboli. Coneixerem Pizzo 
Calabro, amb el seu famós Castell Aragonés. 
Ací tastarem el famós gelat Tartufo Calabro 

(inclòs). Tornada a Reggio Calabria, sopar i 
allotjament

27 D’ABRIL: PENTEDATTILO - GERACE 
Tres tresors ens esperen. Primer Pentedattilo, 
la ciutat fantasma, despoblada per l´alt risc 
d´esllavissades. A continuació Gerace, una 
autèntica joia medieval, la ciutat dels cent 
campanars, amb records de l'època gloriosa 
de la nostra Corona, amb un Duomo 
impressionant bastit sobre vint columnes 
gregues, palazzi i esglésies de totes les 
èpoques. Poques ciutats han resistit tan bé 
el pas del temps, i amb el Belvedere de Sant 
Domeneco que contempla més de 50 km 
de costa jònica. Per acabar la jornada, Stilo, 
a 400 m d´altitud, el centre bizantí més 
important del territori amb les seues famoses 
cúpules de tambor. Allotjament i sopar a 
l’hotel.

28 D’ABRIL: REGGIO CALABRIA - CATÀNIA - 
BARCELONA - VALÈNCIA
Desdejuni i trasllat a l’aeroport de Catania. 
Arribada a Barcelona i trasllat fins a València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Leandre
Santonja.
INCLOU:
 · Vols València - São Miguel i Terceira -   
   València via Lisboa.
 · Vol São Miguel - Terceira .
 · Hotels ****/*****.
 · 6 dinars.
 · Visites i excursions detallades amb  
   guies locals i entrades incloses.
 · Assegurança de viatge.

Açores, São Miguel i Terceira 
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22 D’ABRIL: VALÈNCIA - LISBOA - SÃO MIGUEL - 
PONTA DELGADA
Concentració en l’aeroport de Manises a les 
4:00 h del matí. Vol a São Miguel via Lisboa, 
arribada a les 12:25 h. Després d’allotjar-nos 
a l’hotel i dinar farem una visita a les Sete 
Cidades i la Bocca do Inferno en Ponta Delgada.

23 D’ABRIL: SÃO MIGUEL - FURNAS 
Dedicarem el dia a conèixer la "freguesia" 
portuguesa de Furnas. Visitarem el Parc de 
Terra Nostra on podrem admirar els seus 
magnífics arbres centenaris, l'exuberant 
vegetació arribada de tots els indrets del 
món, xicotets estancs, camins serpentejant, 
piscines d'aigües calentes i fangs terapèutics. 
També descobrirem les populars "Caldeiras" 
d'aquesta població, on es cuina amb la calor 
geotèrmica el famós "Cozido das Furnas". 
Després de dinar podrem conèixer les 
plantacions de té de la zona, les úniques en 
tota Europa.

24 D’ABRIL: SÃO MIGUEL - LAGOA DO FOGO
Un dia compet de ruta per una de les mes 
boniques llacunes de São Miguel, la Lagoa 
do Fogo. Rep aquest nom per l’última erupció 
dels tres volcans que formaren São Miguel,  
ja en época de la colonització portuguesa, 
destruint la primitiva capital de l’illa al segle 
XVI. La vegetació adquereix un paisatge 
quasi tropical.  

25 D’ABRIL: SÃO MIGUEL - FAIAL DA TERRA
Aquest dia ens arrimarem a Faial da Terra, 
población del sud-est de São Miguel 
enmarcada entre increíbles penya-segats. 
Descobrirem a través del tour pel Faial da 
Terra l’espectacular Salto do Preço una 
impresionant cascada entre l’exhuberant 
vegetació de l’Illa Açores.

26 D’ABRIL: SÃO MIGUEL - TERCEIRA
Matí lliure a São Miguel, trasllat a l’aeroport 
per agafar vol intern a Terceira, arribada a  
Angra do Heroismo per dinar i allotjar-nos. 
Visita a la ciutat i vesprda lliure. 

27 D’ABRIL: TERCEIRA - BAIAS DE AGUALVA - 
COVES ALGAR DO CARVAO 
Dedicarem el dia a recorrer l’illa de Terceira, 
visitant la Bahia de Agualva, Algar do 
Carcao i Furnes do Enxofre. Gaudirem d’un 

dinar a un restaurant local. 

28 D’ABRIL: TERCEIRA - MONTE DO BRASIL - 
BISCOITOS
Acabarem de descobrir Terceira, desde 
Angra do Heroismo ens desplaçarem a 
Monte do Brasil, el resultat de les restes d’un 
cràter summergit en part o originat per una 
erupció submarina a 1.000 metres en les 
profunditats del mar, un gratificant passeig 
pel seu Castell i praderes amb vistes a la 
bahía i la ciutat. Despres de dinar conèixerem 
la encantadora ciutat de Biscoitos, ciutat 
vinícola per excel·lència que s’esten al peu 
d’un ample riu de llava.

29 D’ABRIL: TERCEIRA - LISBOA - VALÈNCIA
Tornada a València, arribada a les 19:25h.
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Concentració a les 4:00 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

1580 €
+130€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 490 €
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22 D’ABRIL: VALÈNCIA - LISBOA - SÃO MIGUEL - 
PONTA DELGADA
Concentració en l’aeroport de Manises a les 
4:00 h del matí. Vol a São Miguel via Lisboa, 
arribada a les 12:25 h. Després d’allotjar-nos 
a l’hotel i dinar farem una visita a les Sete 
Cidades i la Bocca do Inferno en Ponta Delgada.

23 D’ABRIL: SÃO MIGUEL - FURNAS 
Dedicarem el dia a conèixer la "freguesia" 
portuguesa de Furnas. Visitarem el Parc de 
Terra Nostra on podrem admirar els seus 
magnífics arbres centenaris, l'exuberant 
vegetació arribada de tots els indrets del 
món, xicotets estancs, camins serpentejant, 
piscines d'aigües calentes i fangs terapèutics. 
També descobrirem les populars "Caldeiras" 
d'aquesta població, on es cuina amb la calor 
geotèrmica el famós "Cozido das Furnas". 
Després de dinar podrem conèixer les 
plantacions de té de la zona, les úniques en 
tota Europa.

24 D’ABRIL: SÃO MIGUEL - LAGOA DO FOGO
Un dia compet de ruta per una de les mes 
boniques llacunes de São Miguel, la Lagoa 
do Fogo. Rep aquest nom per l’última erupció 
dels tres volcans que formaren São Miguel,  
ja en época de la colonització portuguesa, 
destruint la primitiva capital de l’illa al segle 
XVI. La vegetació adquereix un paisatge 
quasi tropical.  

25 D’ABRIL: SÃO MIGUEL - FAIAL DA TERRA
Aquest dia ens arrimarem a Faial da Terra, 
población del sud-est de São Miguel 
enmarcada entre increíbles penya-segats. 
Descobrirem a través del tour pel Faial da 
Terra l’espectacular Salto do Preço una 
impresionant cascada entre l’exhuberant 
vegetació de l’Illa Açores.

26 D’ABRIL: SÃO MIGUEL - TERCEIRA
Matí lliure a São Miguel, trasllat a l’aeroport 
per agafar vol intern a Terceira, arribada a  
Angra do Heroismo per dinar i allotjar-nos. 
Visita a la ciutat i vesprda lliure. 

27 D’ABRIL: TERCEIRA - BAIAS DE AGUALVA - 
COVES ALGAR DO CARVAO 
Dedicarem el dia a recorrer l’illa de Terceira, 
visitant la Bahia de Agualva, Algar do 
Carcao i Furnes do Enxofre. Gaudirem d’un 

dinar a un restaurant local. 

28 D’ABRIL: TERCEIRA - MONTE DO BRASIL - 
BISCOITOS
Acabarem de descobrir Terceira, desde 
Angra do Heroismo ens desplaçarem a 
Monte do Brasil, el resultat de les restes d’un 
cràter summergit en part o originat per una 
erupció submarina a 1.000 metres en les 
profunditats del mar, un gratificant passeig 
pel seu Castell i praderes amb vistes a la 
bahía i la ciutat. Despres de dinar conèixerem 
la encantadora ciutat de Biscoitos, ciutat 
vinícola per excel·lència que s’esten al peu 
d’un ample riu de llava.

29 D’ABRIL: TERCEIRA - LISBOA - VALÈNCIA
Tornada a València, arribada a les 19:25h.
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La Vila Joiosa és el bressol del xocolate, com Xixona ho és 
per al torró. L'elaboració de xocolate a La Vila Joiosa és 
remunta al voltant de l'any 1810. Es diu que un mestre 
xocolater que fugia de les tropes napoleòniques es va 
establir a la població introduint una tradició que passa de 
generació en generació. La Vila fa olor de xocolate i quan 
entres a la fàbrica de Chocolates Valor quedes embriagat/da 
per complet…

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del 
Carrer Xàtiva de València. Arribada a la Vila Joiosa, visita a la 
fabrica xocolates Valor. Dinar i visita a la población. Tornada 
a València.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Visita a “Chocolates Valor”
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ENS ACOMPANYARÀ: Júlia Torró INCLOU: autobús des 
de València i assegurança de viatge. Opció de dinar 
per 16 €.

DISSABTE 27 D’ABRIL

45 €

Durant tres dies Vilafamés es transforma i les cases dels 
veïns s'obren als visitants per mostrar la vida quotidiana i els 
oficis tradicionals d'èpoques passades. Així es recreen diversos 
àmbits del 1900 tals com el molí d'oli, el celler, la taverna, la 
barberia, la farmàcia, l'escola, el forn de coure pa, la sabateria, la 
fusteria o el taller del ceramista. Passejarem pels carrers 
d'un poble detingut en el temps, mentre observem les 
exhibicions i gaudim, com no, de la gastronomia tradicional.

 

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer 
de Xàtiva de València. En Vilafamés gaudirem de la festa i d’un 
dinar tradicional. Després visita al poblat ibèric Coll de Rata.
Degut a l’antelació de la confecció d’aquest catàleg, encara  no 
tenim confirmada la data exacta d’aquest esdeveniment. Pel 
que el dia podria variar.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Vilafamés 1900

DIUMENGE 21 D’ABRIL

45 €

ENS ACOMPANYARÀ: Júlia Torró INCLOU: autobús des 
de València, dinar tradicional i assegurança de viatge.

ITINERARI
ITINERARI



ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel rural de qualitat.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Les Merindades, l’herència del passat

27 D’ABRIL: VALÈNCIA - VILLARCAYO
Dinar lliure en ruta. Arribada i allotjament.

28 D’ABRIL: FRIAS - PEROSA DE TOBALINA
Visita a Frias, la ciutat més xicoteta d’Espanya. 
Tot seguit a Toberas, visitarem l’ermita de 
Santa María de Hoz, l’altar dels caminants, 
el calvari del Santo Cristo de los Remedios i 
el pont romà sobre el riu Molinar. Dinar en 
Pedrosa de Tobalina, on gaudirem de la 

ITINERARI

cascada del riu Jerea. A la vesprada anirem 
a Herrán, on es trova el Desfilador del riu Purón.

29 D’ABRIL: SALLENT DE NERVIÓN - S. PANTALEON 
DE LOSA - MEDINA DE POMAR
A Monte Santiago, veurem el Sallent del 
Nervión. En San Pantaleón de Losa veurem la 
seua ermita. Dinar i visita a Medina de Pomar.

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

1 DE MAIG: VILLARCAYO - PUENTEDEY - VALÈNCIA
De bon matí visitarem Puentedey, un lloc 
únic, el riu de Nela ha construït un impressionant 
pont natural. Ens desviarem a la cascada de 
La Mena. Dinar lliure en la tornada a València.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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490 €
Supl. hab. indiv. 150€

43

4 4

SA
LL

EN
T 

DE
L N

ER
VI

ÓN

Fo
to

: P
in

ta
fo

nt
es

 / 
C

C
 B

Y-
SA

 2
.0

 



ENS ACOMPANYARÀ:Júlia Torró.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Allotjament rural de qualitat en
   La Sènia
 · 2 menjars.
 · Assegurança de viatge.

La Tinença de Benifassà: natura salvatge

27 D’ABRIL: VALÈNCIA - PANTÀ D’ULLDECONA
Eixida des de València, arribada al pantà 
d’Ulldecona, inici de la ruta ascendent (3h. 30’, 
dif.: mitja) cap al Portell de l’Infern i Fredes. Dinar 
(no inclòs). Visita a El Boixar i a El Bellestar. 
Allotjament a La Sènia, temps lliure i sopar.

ITINERARI

28 D’ABRIL: EL BOIXAR - CORATXÀ - CASTELL 
DE CABRES
Visita per l'antic patrimoni romànic de la Tinença 
de Benifassà. Descobrirem el poble de Coratxà, 
amb l’enorme Til·ler presidint la plaça i 
l’església romànica. Seguirem cap a l'ermita 
de Sant Cristóbal, lloc d'oració i assossec 
habitada antigament per ermitans. Els 
passos ens portaràn fins a Castell de Cabres, 
lloc de descans de la 1a etapa. 04:30 hores 
caminant; 13 kilòmetres i 700 m d'altitud.

29 D’ABRIL:  RUTA CIRCULAR FREDES - TOSSAL 
DELS TRES REIS - FREDES
Desdejuni a l’hostal, inici de la ruta des de 
Fredes cap al Tossal dels Tres Reis, arribada 
a Fredes i eixida en bus cap a La Pobla de 
Benifassà. Dinar a la Pobla de Benifassà (no 
inclòs), després de dinar visita a La Pobla i 
temps lliure, Eixida cap a València.

EIXIDA: 8:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 9:00 h Castelló* (Estació de autobusos).
* Eixides on caldrà un mínim de persones.
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220 €
Supl. hab. indiv. 30 €
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Pesents a tot el món, els aiguamolls estan entre els hàbitats 
més fecunds del planeta. Són autèntics generadors de 
biodiversitat, de recursos i de cultura. A l’Albufera la nit és 
màgica, ens regala altres colors. En un parell d’hores 
sabrem més dels pirates que rondinaven la costa valenciana, 
coneixerem la historia de Sanxa, la serp gegant de l’Albufera, 
i on té el seu cau el Gat Verd, que té un costum molt particular…
T’apuntes?

Eixida a les 19:30 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del 
Carrer Xàtiva de València. 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.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

L’Albufera per la nit

45

ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli INCLOU: autobús 
des de València, passeig en barca, beguda, coques i 
assegurança de viatge.NOOBLIDEU:  l’entrepà.

DISSABTE 11 DE MAIG

40 €

La Serra d’Irta és una serra litoral, aquesta es prolonga 
paral·lelament a la costa, formant així un paisatge de 
contrast entre la serra-mar. Es tracta d’un dels últims 
racons verges del litoral mediterrani, on durant 14 km de 
costa no existeixen urbanitzacions, tot un luxe. En aquesta 
ruta descobrirem a vora del mar d’un indret poc conegut i 
únic, on podrem gaudir d’un espai litoral intacte.

 

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer 
de Xàtiva de València. Ruta circular per la Serra d’Irta, des 
de l’inici del Parc Natural a l’urbanització de la Font Nova. 
Ens porta per racons com l’àrea de Mas del Senyor, el Clot 
de Maig o Torre Badum. Distància de 9km i desnivell de 171m.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Passeig per la costa: Serra d’Irta

DISSABTE 18 DE MAIG

29 €

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

ITINERARI
ITINERARI
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AVANÇ JUNY / DESEMBRE 2019

El Transsiberià:
de Moscou
a Pekín
Atravessant Rússia, Mongòlia i Xina en tren
Amb Paco Baixauli

Informa’t en



ENS ACOMPANYARÀ: Pau Marqués.
INCLOU:
 · Autobús des de València.
 · Allotjament de qualitat.
 · Mitja pensió (Desdejuni i dinar del       
   dia16).
 · Pujada en globus
 · Assegurança de viatge.

La Serra de Mariola des de l’aire

18 DE MAIG: VALÈNCIA - BOCAIRENT - AGRES
Eixida des de València. Dinar lliure de camp 
(Portar l'entrepà de casa, la beguda és cosa 
d’Esplai Viatges). Allotjament a la Pensió 
Mariola d’Agres. Passejada pel nucli urbà de 
Bocairent (Cava Sant Blai, Covetes dels 
Moros....) Temps i sopar lliures.
 

ITINERARI

19 DE MAIG: BOCAIRENT - COCENTAINA - 
VALÈNCIA
Ens alçarem  de bon matí per participar de 
manera activa en la preparació del vol. 
Viatge amb globus per la Serra de Mariola. 
Brindis amb cava a la Font de l’Alboret i 
esmorzar per recuperar forces. Passejada 
fins al Santuari d'Agres. Dinar a la Pensió 
Mariola. Passejada per Cocentaina, terra de 
moros i cristians, pàtria de "Paquito el xocolatero": 
el Raval, el palau comtal, Pla de la Font... 
Arribada a València cap a les 20 h.

NOTA: Al tractars-se d’una activitat amb unes 
característiques especials, les condicions 
meteorològiques poden fer modificar la data. 
L'hora d'alçar-se el diumenge per pujar amb 
globus es determinarà en funció del temps i 
el vent. 

EIXIDA: 8:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 8:45 h Xàtiva (Avinguda del País Valencià).
 * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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350 €
Supl. hab. indiv. 0 €
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ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixaulí.
INCLOU:
 · Vols directes Barcelona - Atenes i  
   Atenes València amb Aegean       
   Airlines (equipatge inclòs).
 · Trasllat en autobús València -      
   Barcelona.
 · Vaixell de línea Patras - Kefalonia i  
   Kefalonia - Lefcada (segons el       
   programa).
 · Hotels **** (1 nit a Patras, 2 nits a  
   Argostoli, 3 nits a Preveza i 1 nit a  
   Itea)
 · Mitja pensió amb dinars.
 · Assegurança de viatge.

Itaca, viatge als oracles 
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26 DE MAIG: VALÈNCIA - BARCELONA - ATENES - 
PATRES
Eixida des de València cap a Barcelona on 
agafarem l'avió destinació Atenes, on 
començarem el viatge direcció Patres. En el 
camí ens aturarem per conèixer el canal de 
Corinti. Una vegada en Patres, temps lliure, 
allotjament i sopar a l'hotel.

27 DE MAIG: PATRES - CEFALÒNIA
Després del desdejuni ens desplaçarem al 
port de Patres on agafarem el ferri en destinació 
a l'illa de Cefalònia, tot seguit farem un tour 
panoràmic a l'illa. A la vesprada allotjament 
a l'hotel per sopar.

28 DE MAIG: CEFALÒNIA 
Dedicarem tot el dia a visitar al detall l'illa 
"d'Ítaca", Cefalònia.

29 DE MAIG: CEFALÒNIA - LEFCADA - PREVEZA
De bon matí ens traslladem al port de Fiscardo, 

on navegarem cap a l'illa de Lefcada. Tour 
per l'illa de Lefcada, travessarem el pont 
que uneix l'illa de Lefcada amb la Grècia 
Central. Tornada a Preveza. Arribada a 
l'hotel, allotjament i sopar.

30 DE MAIG: PREVEZA 
Visita a l'Oracle de Dodona i la ciutat de 
Ioannina. Allotjament en Prevenza.

31 DE MAIG: PREVEZA
Dedicarem tot el dia a la ciutat romana de 
Nikopolis, a Necromantio, l'entrada segons 
la mitologia a l'inframón. A la vesprada 
visitarem el temple d'Afrodita. Allotjament en 
Preveza.

1 DE JUNY: PREVEZA - LEPANTO - DELFOS
Iniciarem el viatge cap a Delfos, i ens aturarem 
a passar el dia a Nafpaktos (Lepanto). Arribada 
a Delfos, sopar i allotjament.

2 DE MAIG: DELFOS - ATENES - VALÈNCIA
Dedicarem el matí per visitar Delfos, a continuació 
eixida cap Atenes amb parada al Monestir de 
Ossios Loukas. A la nit emprendrem la tornada 
cap a València.

ITINERARI
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EIXIDA: 5:30 h València (Inst. Lluís Vives) / 6:30 h Castelló* (Estació de autobusos).
                  * Eixides on caldrà un mínim de persones.

7 7

1525 €
+130€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 390 €
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26 DE MAIG: VALÈNCIA - BARCELONA - ATENES - 
PATRES
Eixida des de València cap a Barcelona on 
agafarem l'avió destinació Atenes, on 
començarem el viatge direcció Patres. En el 
camí ens aturarem per conèixer el canal de 
Corinti. Una vegada en Patres, temps lliure, 
allotjament i sopar a l'hotel.

27 DE MAIG: PATRES - CEFALÒNIA
Després del desdejuni ens desplaçarem al 
port de Patres on agafarem el ferri en destinació 
a l'illa de Cefalònia, tot seguit farem un tour 
panoràmic a l'illa. A la vesprada allotjament 
a l'hotel per sopar.

28 DE MAIG: CEFALÒNIA 
Dedicarem tot el dia a visitar al detall l'illa 
"d'Ítaca", Cefalònia.

29 DE MAIG: CEFALÒNIA - LEFCADA - PREVEZA
De bon matí ens traslladem al port de Fiscardo, 

on navegarem cap a l'illa de Lefcada. Tour 
per l'illa de Lefcada, travessarem el pont 
que uneix l'illa de Lefcada amb la Grècia 
Central. Tornada a Preveza. Arribada a 
l'hotel, allotjament i sopar.

30 DE MAIG: PREVEZA 
Visita a l'Oracle de Dodona i la ciutat de 
Ioannina. Allotjament en Prevenza.

31 DE MAIG: PREVEZA
Dedicarem tot el dia a la ciutat romana de 
Nikopolis, a Necromantio, l'entrada segons 
la mitologia a l'inframón. A la vesprada 
visitarem el temple d'Afrodita. Allotjament en 
Preveza.

1 DE JUNY: PREVEZA - LEPANTO - DELFOS
Iniciarem el viatge cap a Delfos, i ens aturarem 
a passar el dia a Nafpaktos (Lepanto). Arribada 
a Delfos, sopar i allotjament.

2 DE MAIG: DELFOS - ATENES - VALÈNCIA
Dedicarem el matí per visitar Delfos, a continuació 
eixida cap Atenes amb parada al Monestir de 
Ossios Loukas. A la nit emprendrem la tornada 
cap a València.
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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 € (no reemborsables), 
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
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