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Sot de Xera es troba en el preciós Parc Natural i Geològic 
de Xera - Sot de Xera. El seu entorn de muntanya és ideal 
per a practicar inumerables i diferents rutes de senderisme.
En aquest cas realitzarem la ruta de les Mines de les Fonts. 
Consisteix en un itinerari d'anada i tornada, que parteix del 
poble de Sot de Xera i arriba al paratge de l'antic Molí de les 
Fonts, situat a uns 3’5 quilòmetres riu amunt. Es tracta 
d'una variant de la ruta PN6 que arriba fins a Xera. La ruta 
passa per diversos punts on podrem veure la restes de la 
relació de l'home amb la natura.

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

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Ruta de les Mines de les Fonts
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ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja INCLOU: autobús 
des de València i assegurança de viatge. Opció de 
dinar per 17 €.

DISSABTE 8 DE JUNY

29 €

Als voltants de Xàtiva es troba la Cova Negra, declarat 
Paratge Natural Municipal el 2006, de visita imprescindible. 
Situat en l’estreta vall que recorre el riu Albaida, les seues 
57 hectàrees ens revelen un espai d’alt valor ecològic i 
patrimonial. Un paisatge privilegiat que ens portarà fins el 
jaciment de la Cova Negra, declarat Bé d’Interès Cultural, 
bàsic per comprendre la prehistòria europea i la vida de 
l’home de Neandertal.

 

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer 
de Xàtiva de València. Arribada a Xàtiva i ruta fins la Cova 
Negra, dinar a Xativa i visita a la ciutat.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

La Cova Negra

DISSABTE 15 DE JUNY

29 €

ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja INCLOU: autobús 
des de València i assegurança de viatge. Opció de 
dinar per 17 €.

ITINERARI
ITINERARI

Foto: JLPorti / CC BY-SA 4.0



22 DE JULIOL: VALÈNCIA - BILBAO
Vol directe a Bilbao. Ens desplaçarem fins 
Getxo, on dinarem. Suau passeig pel port. 
Ens acostarem fins Les Arenes per muntar 
en el famós pont penjant, declarat des de 
2006 Patrimoni de la Humanitat, amb el qual 
creuarem la Ria de Bilbao fins a la vila de 
Portugalete. Després anirem fins a Murgia.

23 DE JULIOL: AIAKO HARRIAK - HONDARRIBIA
Desdejuni a l’hotel. Ens traslladarem fins al 
Parc Natural de Penyes d'Aya (Aiako 
Harriak), a Guipúscoa. Allà farem una ruta 
circular de 10 km per la qual pujarem fins a 
aquestes cims emblemàtics. Després de 
dinar visita a la bella Hondarribia, sens dubte 
una de les localitats més boniques d'Euskadi.

24 DE JULIOL: DEBA - ZUMAIA - COSTA BASCA
Desdejuni. Després ens dirigirem fins al petit 
poble de Deba, d'on surt el sender que entre 
agrestes penya-segats s'interna en el famós 

Flych del geoparc de la costa basca. Ens 
esperen 14 quilòmetres d'una de les més 
espectaculars rutes costaneres fins a Zumaia. 
Per la vesprada, després de dinar, farem un 
passeig en vaixell en què coneixerem millor 
aquest lloc i entendrem per què va ser 
declarat d'importància geològica mundial 
per la Comissió Internacional de Estatigrafia.

25 DE JULIOL: PARC NATURAL DEL URKIOLA - 
VITORIA/GASTEIZ 
Desdejuni a l’hotel. Gairebé a la porta de 
l'hotel comença el Parc Natural del Urkiola. El 
seu cim més prominent és la muntanya Amboto, 
on habitava Mari, la deïtat més important en 
la mitologia basca. Recorrerem fagedes i 
pastures en una suau i preciosa ruta de 
senderisme. Dinarem en un restaurant de la 
zona. Per la vesprada ens aproparem a 
Vitòria / Gasteiz. La capital celebra un dels 
seus dies grans, el Dia del Brusa i de la 
Neska. És el preludi de les festes en honor a 
la Verge Blanca que comencen dies més 
tard, el 4 d'agost.

26 DE JULIOL: DONOSTIA
Desdejuni a l’hotel. Hui ens anem a Passatges 
de Sant Joan / Pasai Donibane on, després de 
creuar la ria en una petita embarcació, 
seguirem el traçat del Camí del Nord cap a 

Santiago de Compostel·la. Entrarem a 
Donostia des de la Muntanya Ulía, un dels 
millors miradors de la ciutat. Temps lliure per 
dinar de pintxos pels bars de la ciutat. 
Posteriorment creuarem tota la Badia de la 
Kontxa per acostar-nos a "El Peine del Viento" 
d'Eduardo Chillida, i finalment a la Muntanya 
Igueldo amb el funicular que ens acostarà a 
l’hotel situat en el seu cim. Temps lliure per 
refrescar-se a les platges donostiarres. Sopar 
inclòs i allotjament.

27 DE JULIOL: GETARIA - ZARAUTZ
En Getaria començarem una ruta circular 
que ens portarà fins Zarautz. Durant la ruta 
creuarem praderies i vinyes de raïm amb la 
qual s'elabora el prestigiós vi Txakoli. 
Després de dinar temps lliure a Getaria.

28 DE JULIOL: SERRA D’ARALAR
Desdejuni a l’hotel. Ens desplaçarem fins a 
la Serra d'Aralar, cor de la mitologia basca. 
Ruta per aquestes muntanyes.

29 DE JULIOL: BILBAO - VALÈNCIA
Desdejuni i trasllat a l'aeroport de Bilbao per 
tornar en vol directe a València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel **** cèntric a Pamplona.
 · Mitja pensió amb dinars.
 · Desdejunis bufet.
 · Assegurança de viatge.

La Navarra afable

17 DE JUNY: VALÈNCIA - BARDENAS REALES - 
OLITE - PAMPLONA
Visita al Parc Natural i Reserva Mundial de la 
Biosfera de les Bardenas Reales. Dinar i visita 
al Palau d'Olite. Allotjament a  Pamplona.

18 DE JUNY: VALL DE BAZTAN 
Anirem a la Navarra més verda, a la Vall de 
Baztan. Ens detindrem en el Mirador del 

ITINERARI

Baztan. Visitarem el Parc Natural de Bertiz, on 
passejarem pel seu famós Jardí Històric Artístic.

19 DE JUNY: AURITZ - OTSAGABIA
Des del port de Ibañeta farem un passeig de 
2 km cap a la Col·legiata de Roncesvalles. 
Després farem els tres primers quilòmetres 
del Camí de Santiago fins a Auritz/Burguete. 
Dinarem i per la vesprada ens dirigirem al 
Mirador de Pikatua. Més tard visitarem el 
poble de Otsagabia.

20 DE JUNY: SERRA D’URBASA
Ens anem a la Serra d'Urbasa, quallada de 
fagedes i prades on pasturen gran quantitat 
d'ovelles, vaques, cavalls i porcs. Suau 
passeig per la seua plana. Visitarem el Balcó 
de Pilat. Menjar i visita a l’Estella/Lizarra.

21 DE JUNY: 
De retorn a València ens detindrem en 
Tudela, on visitarem la catedral. Menjar en un 
restaurant de la zona. 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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El Corpus ha estat des de 1355 la festa grossa de la ciutat.  
En honor al cos de Jesucrist tots els estaments ciutadans 
participen de una de les processons més esplendides que 
es puga vore. Al voltant del día gran es fan multiples actes, 
escenificació de obres teatrals: els Misteris, desfilada de les  
Roques, cavalcades de la Degollà, processoneta del matí o 
cavalcada del convit. Partint de les torres de Serrans, visita-
rem la Casa de les Roques i Casa Insa. Des d'ací a la plaça 
de la Mare de Deu on coneixerem el significat de les 
diferents roques i els gegants.

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

PASSEIG PER VALÈNCIA

La Festa del Corpus a València
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ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig

DIUMENGE 23 DE JUNY

8 €

ITINERARI

ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli INCLOU: autobús 
des de València, passeig en barca privada, beguda, 
mistela, coques tradicionals de Silla i assegurança de 
viatge NO OBLIDEU: l’entrepà per sopar. 

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

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

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Nit de Sant Joan a l'Albufera

DISSABTE 22 DE JUNY

40 €

ITINERARI



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

“Baztandarren Biltzarra”, festa de la Vall de Baztan

18 DE JULIOL: VALÈNCIA - ELIZONDO
Dinar lliure en ruta. Arribaba a Elizondo i 
passeig per la Via Verda del Bidasoa, una ruta 
senzilla que discorre seguint el traçat de 
l'antic "Tren Txikito".

19 DE JULIOL: VALL DE BAZTAN
Desdejuni. Tranquil i senzill passeig (Distància: 
8,430 km / Desnivell: 150 m). Trobarem barris, 

ITINERARI

cases aïllades, paisatges recòndits i oberts. 
Dinar a Elizondo (inclòs). Per la vesprada, 
visitarem Elizondo, trasllat a l’hotel i allotjament.

20 DE JULIOL: VALL DE BAZTAN
Desdejuni a l’hotel. Estem en el cordal de 
Belate, zona molt humida plagada de fagedes 
i pasturatges. Farem un recorregut de 13 
km i 350 m de desnivell. Des del cim de 
Txaruta tindrem unes extraordinàries vistes a 
les Valls Cantàbriques navarreses i al 
vessant mediterrani del nord navarrés. Dinar 
en restaurant (inclòs). A la vesprada ens 
acostarem a la platja d'Hendaia (Lapurdi), a 
donar-nos un bon capbussó. Trasllat a 
l’hotel i allotjament.

21 DE JULIOL: ELIZONDO - VALÈNCIA
A Elizondo gaudirem de la festa de la Vall de 
Baztan. Cadascun dels quinze pobles que 
conformen el municipi presenta una carrossa 
en la desfilada representant la vida rural de 
la vall. Dinar de comiat (inclòs) i 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: Jon Goñi i Judith 
Coronado.
INCLOU:
 · Vols directes València - Bilbao -     
   València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotel *** sup. en Murgia.
 · Mitja pensió.
 · 7 desdejunis, 6 dinars i 1 sopar.
 · Assegurança de viatge.

Euskadi amb “botas y cuchara”

ITINERARI
22 DE JULIOL: VALÈNCIA - BILBAO
Vol directe a Bilbao. Ens desplaçarem fins 
Getxo, on dinarem. Suau passeig pel port. 
Ens acostarem fins Les Arenes per muntar 
en el famós pont penjant, declarat des de 
2006 Patrimoni de la Humanitat, amb el qual 
creuarem la Ria de Bilbao fins a la vila de 
Portugalete. Després anirem fins a Murgia.

23 DE JULIOL: AIAKO HARRIAK - HONDARRIBIA
Desdejuni a l’hotel. Ens traslladarem fins al 
Parc Natural de Penyes d'Aya (Aiako 
Harriak), a Guipúscoa. Allà farem una ruta 
circular de 10 km per la qual pujarem fins a 
aquestes cims emblemàtics. Després de 
dinar visita a la bella Hondarribia, sens dubte 
una de les localitats més boniques d'Euskadi.

24 DE JULIOL: DEBA - ZUMAIA - COSTA BASCA
Desdejuni. Després ens dirigirem fins al petit 
poble de Deba, d'on surt el sender que entre 
agrestes penya-segats s'interna en el famós 

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

DE
L 2

2 A
L 2

9 
DE

 JU
LI

OL

ES
TI

U

8

7 7

990 €
+ 85 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 275 €

Flych del geoparc de la costa basca. Ens 
esperen 14 quilòmetres d'una de les més 
espectaculars rutes costaneres fins a Zumaia. 
Per la vesprada, després de dinar, farem un 
passeig en vaixell en què coneixerem millor 
aquest lloc i entendrem per què va ser 
declarat d'importància geològica mundial 
per la Comissió Internacional de Estatigrafia.

25 DE JULIOL: PARC NATURAL DEL URKIOLA - 
VITORIA/GASTEIZ 
Desdejuni a l’hotel. Gairebé a la porta de 
l'hotel comença el Parc Natural del Urkiola. El 
seu cim més prominent és la muntanya Amboto, 
on habitava Mari, la deïtat més important en 
la mitologia basca. Recorrerem fagedes i 
pastures en una suau i preciosa ruta de 
senderisme. Dinarem en un restaurant de la 
zona. Per la vesprada ens aproparem a 
Vitòria / Gasteiz. La capital celebra un dels 
seus dies grans, el Dia del Brusa i de la 
Neska. És el preludi de les festes en honor a 
la Verge Blanca que comencen dies més 
tard, el 4 d'agost.

26 DE JULIOL: DONOSTIA
Desdejuni a l’hotel. Hui ens anem a Passatges 
de Sant Joan / Pasai Donibane on, després de 
creuar la ria en una petita embarcació, 
seguirem el traçat del Camí del Nord cap a 

Santiago de Compostel·la. Entrarem a 
Donostia des de la Muntanya Ulía, un dels 
millors miradors de la ciutat. Temps lliure per 
dinar de pintxos pels bars de la ciutat. 
Posteriorment creuarem tota la Badia de la 
Kontxa per acostar-nos a "El Peine del Viento" 
d'Eduardo Chillida, i finalment a la Muntanya 
Igueldo amb el funicular que ens acostarà a 
l’hotel situat en el seu cim. Temps lliure per 
refrescar-se a les platges donostiarres. Sopar 
inclòs i allotjament.

27 DE JULIOL: GETARIA - ZARAUTZ
En Getaria començarem una ruta circular 
que ens portarà fins Zarautz. Durant la ruta 
creuarem praderies i vinyes de raïm amb la 
qual s'elabora el prestigiós vi Txakoli. 
Després de dinar temps lliure a Getaria.

28 DE JULIOL: SERRA D’ARALAR
Desdejuni a l’hotel. Ens desplaçarem fins a 
la Serra d'Aralar, cor de la mitologia basca. 
Ruta per aquestes muntanyes.

29 DE JULIOL: BILBAO - VALÈNCIA
Desdejuni i trasllat a l'aeroport de Bilbao per 
tornar en vol directe a València.



22 DE JULIOL: VALÈNCIA - BILBAO
Vol directe a Bilbao. Ens desplaçarem fins 
Getxo, on dinarem. Suau passeig pel port. 
Ens acostarem fins Les Arenes per muntar 
en el famós pont penjant, declarat des de 
2006 Patrimoni de la Humanitat, amb el qual 
creuarem la Ria de Bilbao fins a la vila de 
Portugalete. Després anirem fins a Murgia.

23 DE JULIOL: AIAKO HARRIAK - HONDARRIBIA
Desdejuni a l’hotel. Ens traslladarem fins al 
Parc Natural de Penyes d'Aya (Aiako 
Harriak), a Guipúscoa. Allà farem una ruta 
circular de 10 km per la qual pujarem fins a 
aquestes cims emblemàtics. Després de 
dinar visita a la bella Hondarribia, sens dubte 
una de les localitats més boniques d'Euskadi.

24 DE JULIOL: DEBA - ZUMAIA - COSTA BASCA
Desdejuni. Després ens dirigirem fins al petit 
poble de Deba, d'on surt el sender que entre 
agrestes penya-segats s'interna en el famós 

Flych del geoparc de la costa basca. Ens 
esperen 14 quilòmetres d'una de les més 
espectaculars rutes costaneres fins a Zumaia. 
Per la vesprada, després de dinar, farem un 
passeig en vaixell en què coneixerem millor 
aquest lloc i entendrem per què va ser 
declarat d'importància geològica mundial 
per la Comissió Internacional de Estatigrafia.

25 DE JULIOL: PARC NATURAL DEL URKIOLA - 
VITORIA/GASTEIZ 
Desdejuni a l’hotel. Gairebé a la porta de 
l'hotel comença el Parc Natural del Urkiola. El 
seu cim més prominent és la muntanya Amboto, 
on habitava Mari, la deïtat més important en 
la mitologia basca. Recorrerem fagedes i 
pastures en una suau i preciosa ruta de 
senderisme. Dinarem en un restaurant de la 
zona. Per la vesprada ens aproparem a 
Vitòria / Gasteiz. La capital celebra un dels 
seus dies grans, el Dia del Brusa i de la 
Neska. És el preludi de les festes en honor a 
la Verge Blanca que comencen dies més 
tard, el 4 d'agost.

26 DE JULIOL: DONOSTIA
Desdejuni a l’hotel. Hui ens anem a Passatges 
de Sant Joan / Pasai Donibane on, després de 
creuar la ria en una petita embarcació, 
seguirem el traçat del Camí del Nord cap a 

Santiago de Compostel·la. Entrarem a 
Donostia des de la Muntanya Ulía, un dels 
millors miradors de la ciutat. Temps lliure per 
dinar de pintxos pels bars de la ciutat. 
Posteriorment creuarem tota la Badia de la 
Kontxa per acostar-nos a "El Peine del Viento" 
d'Eduardo Chillida, i finalment a la Muntanya 
Igueldo amb el funicular que ens acostarà a 
l’hotel situat en el seu cim. Temps lliure per 
refrescar-se a les platges donostiarres. Sopar 
inclòs i allotjament.

27 DE JULIOL: GETARIA - ZARAUTZ
En Getaria començarem una ruta circular 
que ens portarà fins Zarautz. Durant la ruta 
creuarem praderies i vinyes de raïm amb la 
qual s'elabora el prestigiós vi Txakoli. 
Després de dinar temps lliure a Getaria.

28 DE JULIOL: SERRA D’ARALAR
Desdejuni a l’hotel. Ens desplaçarem fins a 
la Serra d'Aralar, cor de la mitologia basca. 
Ruta per aquestes muntanyes.

29 DE JULIOL: BILBAO - VALÈNCIA
Desdejuni i trasllat a l'aeroport de Bilbao per 
tornar en vol directe a València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig.
INCLOU:
 · Vols València - Paris - València en  
   línea regular.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels ***/**** amb bona situació.
 · Allotjament, desdejunis i 2 sopars.
 · Assegurança de viatge.

Catedrals del nord de França,  l’esclat del gòtic

10

22 DE JULIOL: VALÈNCIA - AMIENS
Arribada a Paris i trasllat a Amiens, ciutat 
envoltada de canals. De camí visitarem 
Beauvais. La catedral de Sant Pere és un 
dels models paradigmàtics del gòtic clàssic, 
inacabada, té el cor gòtic més alt del món. 
Sopar i allotjment a Amiens.

23 DE JULIOL: AMIENS
Desdejuni. Visitarem la catedral d’Amiens, 
l’església gòtica més alta de França. També 
visitarem el museu Jules Verne, els jardins 
flotants dels Hortillonnages i gaudirem de 
l’espectacle de llum i so: La Catedral en 
colors. Allotjament a Amiens.

24 DE JULIOL: SENLIS - CHANTILLY - AMIENS
Després del desdejuni visita a Senlis, ciutat 
remarcable pel seu conjunt únic, d’origen 
romà. Per la vesprada recorrerem Chantilly i 
el seu castell, on visitarem el Museu Condé. 
Tornada a Amiens, allotjament.

25 DE JULIOL: ROUEN - AMIENS
Desdejuni. Anirem a Rouen la capital de 
Normandia, coneguda com la ciutat dels 
cent campanars. La catedral és una de les 
més impresionants de França, pintada 
moltes vegades per Monet. També l’abadia 
de Sant Ouen i l’esglesia de Sant Maclou, el 
palau de Justícia i la plaça del mercat i un 
dels conjunts mes grans de cases amb 
entramats de fusta de tota França. Tornada 
a Amiens i allotjament.

26 DE JULIOL: SAINT QUENTIN - SOISSONS - 
REIMS
Partirem cap a Reims, on s’allotjarem els tres 
darrers dies.  Visitarem Saint Quentin, capital 
de l’Alta Picardia, on visitarem la Basilica de 
Sant Quintí, una de les mes grans esglesies 
gótiques de França i l’ajuntament gòtic.  
Anirem a Soissons, destruida a la segona guerra 
mundial, que conserva les impactants restes 
de l’Abadia de Sant Joan de Vinyes i la 
Catedral de Sant Gervasi i Sant Protàs. 
Arribada a Reims, sopar i allotjament.

27 DE JULIOL: REIMS
A Reims, capital de la Champagne, visitarem 
l’impresionant catedral de Notre Dame, on 
es coronaven els reis de França, també el 
Palau de Tau, que alberga les estances on 

els reis es preparaben per a la coronació i 
moltes de les escultures originals de les 
façanes i l’interior de la catedral. Farem una 
passejada per carrers i places com la Place 
d’Erlón i visitarem l’espectacular celler del 
Champagne Pommery.

28 DE JULIOL: LAON - NOYON - REIMS
Desdejuni. Visitarem Laon, edificada sobre 
un turó. Visitarem les muralles i la Catedral, 
una de les primeres catedrals gòtiques, el 
castell i l’espectacular Abadia de Sant Martí. 
Per la vesprada visitarem Noyon. La catedral, 
on es coronaren Carlemany i Hug Capeto, 
és un exemple notable del gòtic primitiu. Al 
seu voltant el barri del canonges i l’episcopal 
amb notables edificis medievals.

29 DE JULIOL: REIMS - SAINT DENIS - PARIS - 
VALÈNCIA
Visitarem Saint Denis. A l’abadia, ara catedral, 
estan soterrats els reis de França. Recentment 
restaurada, podem apreciar tot el seu esplendor. 
Saint Denis és la primera església gótica del 
món. Des d’ací partirem cap a l’aeroport de  
tornada a València.
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Concentració a les 10:00 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

1195 €
+ 95€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 390 €
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22 DE JULIOL: VALÈNCIA - AMIENS
Arribada a Paris i trasllat a Amiens, ciutat 
envoltada de canals. De camí visitarem 
Beauvais. La catedral de Sant Pere és un 
dels models paradigmàtics del gòtic clàssic, 
inacabada, té el cor gòtic més alt del món. 
Sopar i allotjment a Amiens.

23 DE JULIOL: AMIENS
Desdejuni. Visitarem la catedral d’Amiens, 
l’església gòtica més alta de França. També 
visitarem el museu Jules Verne, els jardins 
flotants dels Hortillonnages i gaudirem de 
l’espectacle de llum i so: La Catedral en 
colors. Allotjament a Amiens.

24 DE JULIOL: SENLIS - CHANTILLY - AMIENS
Després del desdejuni visita a Senlis, ciutat 
remarcable pel seu conjunt únic, d’origen 
romà. Per la vesprada recorrerem Chantilly i 
el seu castell, on visitarem el Museu Condé. 
Tornada a Amiens, allotjament.

25 DE JULIOL: ROUEN - AMIENS
Desdejuni. Anirem a Rouen la capital de 
Normandia, coneguda com la ciutat dels 
cent campanars. La catedral és una de les 
més impresionants de França, pintada 
moltes vegades per Monet. També l’abadia 
de Sant Ouen i l’esglesia de Sant Maclou, el 
palau de Justícia i la plaça del mercat i un 
dels conjunts mes grans de cases amb 
entramats de fusta de tota França. Tornada 
a Amiens i allotjament.

26 DE JULIOL: SAINT QUENTIN - SOISSONS - 
REIMS
Partirem cap a Reims, on s’allotjarem els tres 
darrers dies.  Visitarem Saint Quentin, capital 
de l’Alta Picardia, on visitarem la Basilica de 
Sant Quintí, una de les mes grans esglesies 
gótiques de França i l’ajuntament gòtic.  
Anirem a Soissons, destruida a la segona guerra 
mundial, que conserva les impactants restes 
de l’Abadia de Sant Joan de Vinyes i la 
Catedral de Sant Gervasi i Sant Protàs. 
Arribada a Reims, sopar i allotjament.

27 DE JULIOL: REIMS
A Reims, capital de la Champagne, visitarem 
l’impresionant catedral de Notre Dame, on 
es coronaven els reis de França, també el 
Palau de Tau, que alberga les estances on 

els reis es preparaben per a la coronació i 
moltes de les escultures originals de les 
façanes i l’interior de la catedral. Farem una 
passejada per carrers i places com la Place 
d’Erlón i visitarem l’espectacular celler del 
Champagne Pommery.

28 DE JULIOL: LAON - NOYON - REIMS
Desdejuni. Visitarem Laon, edificada sobre 
un turó. Visitarem les muralles i la Catedral, 
una de les primeres catedrals gòtiques, el 
castell i l’espectacular Abadia de Sant Martí. 
Per la vesprada visitarem Noyon. La catedral, 
on es coronaren Carlemany i Hug Capeto, 
és un exemple notable del gòtic primitiu. Al 
seu voltant el barri del canonges i l’episcopal 
amb notables edificis medievals.

29 DE JULIOL: REIMS - SAINT DENIS - PARIS - 
VALÈNCIA
Visitarem Saint Denis. A l’abadia, ara catedral, 
estan soterrats els reis de França. Recentment 
restaurada, podem apreciar tot el seu esplendor. 
Saint Denis és la primera església gótica del 
món. Des d’ací partirem cap a l’aeroport de  
tornada a València.
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22 DE JULIOL: VALÈNCIA - BILBAO
Vol directe a Bilbao. Ens desplaçarem fins 
Getxo, on dinarem. Suau passeig pel port. 
Ens acostarem fins Les Arenes per muntar 
en el famós pont penjant, declarat des de 
2006 Patrimoni de la Humanitat, amb el qual 
creuarem la Ria de Bilbao fins a la vila de 
Portugalete. Després anirem fins a Murgia.

23 DE JULIOL: AIAKO HARRIAK - HONDARRIBIA
Desdejuni a l’hotel. Ens traslladarem fins al 
Parc Natural de Penyes d'Aya (Aiako 
Harriak), a Guipúscoa. Allà farem una ruta 
circular de 10 km per la qual pujarem fins a 
aquestes cims emblemàtics. Després de 
dinar visita a la bella Hondarribia, sens dubte 
una de les localitats més boniques d'Euskadi.

24 DE JULIOL: DEBA - ZUMAIA - COSTA BASCA
Desdejuni. Després ens dirigirem fins al petit 
poble de Deba, d'on surt el sender que entre 
agrestes penya-segats s'interna en el famós 

ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli.
INCLOU:
 · Vols València - Zagreb -       
   València (via Madrid).
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels ****.
 · Mitja pensió amb 6 dinars.
 · Vaixell per a Kopacki Rit.
 · Assegurança de viatge.

Nord de Croàcia, descobrint l’antiga Panònia

12
Concentració a les 8:40 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

22 DE JULIOL: VALÈNCIA - ZAGREB
Arribada a Zagreb i trasllat a l'hotel.

23 DE JULIOL: ZAGREB
Visita a Zagreb. Passeig per la part històrica: 
l'església de Sant Marc, la catedral, l'església de 
Santa Caterina, el Parlament i el Palau de Govern.

24 DE JULIOL: ZAGREB - VARAZDIN - OSIJEK
Eixida cap al nord, a la ciutat de Varazdin, 
una ciutat contemporània. La seua històrica 
Stari grad (ciutat vella), palaus, esglésies i 
monestirs d'època barroca, secessionista i 
rococó, i un dels ajuntaments més antics 
d'Europa. Després ens dirigim cap a Osijek.

25 DE JULIOL: OSIJEK - DJAKOVO - OSIJEK
Descobrirem la ciutat Osijek; la seua fortalesa, 
la Gornji Grad o ciutat alta, la Catedral de 
Sant Padro i Sant Pau, el Teatre Nacional, la 
Plaça Davant Starčević, l'Ajuntament, l'avinguda 
d'Europa, tota una exposició d'edificis d'estil 

Art Novou. Passejarem pel passeig al costat 
del riu ("osiječka Promenada"). La Tvrđa bastió 
al costat del riu Drava, la Porta de l'Aigua 
(Vodena vrata) i restes de la muralla i del fortí. 
Dins del que era el recinte emmurallat visitarem 
l'Església de Sant Miquel (Sveti Mihovil, i la 
plaça de la Santíssima Trinitat (Trg Svetog 
Trojstva). Després de dinar anirem a Djakovo: 
el cor d'Eslavònia, famosa per la seua Catedral 
de Sant Pere. A prop es troba el Palau 
Episcopal. Aquesta ciutat posseeix un passeig 
anomenat Korzo, punt de trobada per gaudir 
d'un café o un dolç. Visitarem l'església Svih 
Svetih o de Tots Sants.

26 DE JULIOL: OSIJEK - VUKOVAR - ILOK - OSIJEK
Ens dirigirem cap al comtat de Vukovar i 
Srijem, la ciutat dels herois, la Dresden 
croat, Vukovar, i també la ciutat al costat del 
Danubi, Ilok. Vukovar és tot un símbol del 
sentiment patriota. Reconstruïda gairebé per 
complet, tot i que encara queden restes del 
conflicte. Coneixerem el centre històric barroc. 
El famós Grand Hotel, "casa dels treballa-
dors". Continuant arribem fins a la casa 
natal del premi Nobel Lavoslav Rurižčki, el 
Castell barroc Eltz. Riu avall de la ciutat de 
Vukovar es troba la localitat arqueològica de 
Vucedol. Després continuem el viatge fins a 
un poble vinícola des de fa més de 200 

anys. Principovac i Stare Iločki. Després del 
passeig i la degustació tornarem a Osijek.

27 DE JULIOL: OSIJEK - BARANJA - KOPAČKI RIT
Anirem al Parc Nacional d'Kopački, reserva 
ornitològica, en la confluència del Drava i del 
Danubi. Navegarem pels canals d'aquests 
rius i ens dirigirem a Tikveš, en direcció a Osijek.

28 DE JULIOL: OSIJEK - POŽEGA - ZAGREB
Direcció a Zagreb arribarem a la Zlatna Dolina 
o Vall Daurat, envoltada pels turons de 
Psunj, Papuk, Krndija i la cimera de Požega.
A Požega tots els camins conflueixen a la 
plaça principal, la Santíssima Trinitat, on es 
troba el "Kužni pil". Davant aquest trobarem 
l'església del Sant Esperit. Si ens movem 
només un poc, veurem ràpidament la casa 
que alberga el museu de la ciutat i la Cate-
dral de Santa Teresa, l’església de Sant 
Llorenç. Després de dinar, retorn a Zagreb.

29 DE JULIOL: ZAGREB - VALÈNCIA
Matí lliure i a primera hora de la vesprada, 
trasllat a l'aeroport i tornada a València (via 
Madrid). Arribada a València a última hora 
de la nit.
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Flych del geoparc de la costa basca. Ens 
esperen 14 quilòmetres d'una de les més 
espectaculars rutes costaneres fins a Zumaia. 
Per la vesprada, després de dinar, farem un 
passeig en vaixell en què coneixerem millor 
aquest lloc i entendrem per què va ser 
declarat d'importància geològica mundial 
per la Comissió Internacional de Estatigrafia.

25 DE JULIOL: PARC NATURAL DEL URKIOLA - 
VITORIA/GASTEIZ 
Desdejuni a l’hotel. Gairebé a la porta de 
l'hotel comença el Parc Natural del Urkiola. El 
seu cim més prominent és la muntanya Amboto, 
on habitava Mari, la deïtat més important en 
la mitologia basca. Recorrerem fagedes i 
pastures en una suau i preciosa ruta de 
senderisme. Dinarem en un restaurant de la 
zona. Per la vesprada ens aproparem a 
Vitòria / Gasteiz. La capital celebra un dels 
seus dies grans, el Dia del Brusa i de la 
Neska. És el preludi de les festes en honor a 
la Verge Blanca que comencen dies més 
tard, el 4 d'agost.

26 DE JULIOL: DONOSTIA
Desdejuni a l’hotel. Hui ens anem a Passatges 
de Sant Joan / Pasai Donibane on, després de 
creuar la ria en una petita embarcació, 
seguirem el traçat del Camí del Nord cap a 

Santiago de Compostel·la. Entrarem a 
Donostia des de la Muntanya Ulía, un dels 
millors miradors de la ciutat. Temps lliure per 
dinar de pintxos pels bars de la ciutat. 
Posteriorment creuarem tota la Badia de la 
Kontxa per acostar-nos a "El Peine del Viento" 
d'Eduardo Chillida, i finalment a la Muntanya 
Igueldo amb el funicular que ens acostarà a 
l’hotel situat en el seu cim. Temps lliure per 
refrescar-se a les platges donostiarres. Sopar 
inclòs i allotjament.

27 DE JULIOL: GETARIA - ZARAUTZ
En Getaria començarem una ruta circular 
que ens portarà fins Zarautz. Durant la ruta 
creuarem praderies i vinyes de raïm amb la 
qual s'elabora el prestigiós vi Txakoli. 
Després de dinar temps lliure a Getaria.

28 DE JULIOL: SERRA D’ARALAR
Desdejuni a l’hotel. Ens desplaçarem fins a 
la Serra d'Aralar, cor de la mitologia basca. 
Ruta per aquestes muntanyes.

29 DE JULIOL: BILBAO - VALÈNCIA
Desdejuni i trasllat a l'aeroport de Bilbao per 
tornar en vol directe a València.
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22 DE JULIOL: VALÈNCIA - BILBAO
Vol directe a Bilbao. Ens desplaçarem fins 
Getxo, on dinarem. Suau passeig pel port. 
Ens acostarem fins Les Arenes per muntar 
en el famós pont penjant, declarat des de 
2006 Patrimoni de la Humanitat, amb el qual 
creuarem la Ria de Bilbao fins a la vila de 
Portugalete. Després anirem fins a Murgia.

23 DE JULIOL: AIAKO HARRIAK - HONDARRIBIA
Desdejuni a l’hotel. Ens traslladarem fins al 
Parc Natural de Penyes d'Aya (Aiako 
Harriak), a Guipúscoa. Allà farem una ruta 
circular de 10 km per la qual pujarem fins a 
aquestes cims emblemàtics. Després de 
dinar visita a la bella Hondarribia, sens dubte 
una de les localitats més boniques d'Euskadi.

24 DE JULIOL: DEBA - ZUMAIA - COSTA BASCA
Desdejuni. Després ens dirigirem fins al petit 
poble de Deba, d'on surt el sender que entre 
agrestes penya-segats s'interna en el famós 
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22 DE JULIOL: VALÈNCIA - ZAGREB
Arribada a Zagreb i trasllat a l'hotel.

23 DE JULIOL: ZAGREB
Visita a Zagreb. Passeig per la part històrica: 
l'església de Sant Marc, la catedral, l'església de 
Santa Caterina, el Parlament i el Palau de Govern.

24 DE JULIOL: ZAGREB - VARAZDIN - OSIJEK
Eixida cap al nord, a la ciutat de Varazdin, 
una ciutat contemporània. La seua històrica 
Stari grad (ciutat vella), palaus, esglésies i 
monestirs d'època barroca, secessionista i 
rococó, i un dels ajuntaments més antics 
d'Europa. Després ens dirigim cap a Osijek.

25 DE JULIOL: OSIJEK - DJAKOVO - OSIJEK
Descobrirem la ciutat Osijek; la seua fortalesa, 
la Gornji Grad o ciutat alta, la Catedral de 
Sant Padro i Sant Pau, el Teatre Nacional, la 
Plaça Davant Starčević, l'Ajuntament, l'avinguda 
d'Europa, tota una exposició d'edificis d'estil 

Art Novou. Passejarem pel passeig al costat 
del riu ("osiječka Promenada"). La Tvrđa bastió 
al costat del riu Drava, la Porta de l'Aigua 
(Vodena vrata) i restes de la muralla i del fortí. 
Dins del que era el recinte emmurallat visitarem 
l'Església de Sant Miquel (Sveti Mihovil, i la 
plaça de la Santíssima Trinitat (Trg Svetog 
Trojstva). Després de dinar anirem a Djakovo: 
el cor d'Eslavònia, famosa per la seua Catedral 
de Sant Pere. A prop es troba el Palau 
Episcopal. Aquesta ciutat posseeix un passeig 
anomenat Korzo, punt de trobada per gaudir 
d'un café o un dolç. Visitarem l'església Svih 
Svetih o de Tots Sants.

26 DE JULIOL: OSIJEK - VUKOVAR - ILOK - OSIJEK
Ens dirigirem cap al comtat de Vukovar i 
Srijem, la ciutat dels herois, la Dresden 
croat, Vukovar, i també la ciutat al costat del 
Danubi, Ilok. Vukovar és tot un símbol del 
sentiment patriota. Reconstruïda gairebé per 
complet, tot i que encara queden restes del 
conflicte. Coneixerem el centre històric barroc. 
El famós Grand Hotel, "casa dels treballa-
dors". Continuant arribem fins a la casa 
natal del premi Nobel Lavoslav Rurižčki, el 
Castell barroc Eltz. Riu avall de la ciutat de 
Vukovar es troba la localitat arqueològica de 
Vucedol. Després continuem el viatge fins a 
un poble vinícola des de fa més de 200 

anys. Principovac i Stare Iločki. Després del 
passeig i la degustació tornarem a Osijek.

27 DE JULIOL: OSIJEK - BARANJA - KOPAČKI RIT
Anirem al Parc Nacional d'Kopački, reserva 
ornitològica, en la confluència del Drava i del 
Danubi. Navegarem pels canals d'aquests 
rius i ens dirigirem a Tikveš, en direcció a Osijek.

28 DE JULIOL: OSIJEK - POŽEGA - ZAGREB
Direcció a Zagreb arribarem a la Zlatna Dolina 
o Vall Daurat, envoltada pels turons de 
Psunj, Papuk, Krndija i la cimera de Požega.
A Požega tots els camins conflueixen a la 
plaça principal, la Santíssima Trinitat, on es 
troba el "Kužni pil". Davant aquest trobarem 
l'església del Sant Esperit. Si ens movem 
només un poc, veurem ràpidament la casa 
que alberga el museu de la ciutat i la Cate-
dral de Santa Teresa, l’església de Sant 
Llorenç. Després de dinar, retorn a Zagreb.

29 DE JULIOL: ZAGREB - VALÈNCIA
Matí lliure i a primera hora de la vesprada, 
trasllat a l'aeroport i tornada a València (via 
Madrid). Arribada a València a última hora 
de la nit.
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EB Flych del geoparc de la costa basca. Ens 
esperen 14 quilòmetres d'una de les més 
espectaculars rutes costaneres fins a Zumaia. 
Per la vesprada, després de dinar, farem un 
passeig en vaixell en què coneixerem millor 
aquest lloc i entendrem per què va ser 
declarat d'importància geològica mundial 
per la Comissió Internacional de Estatigrafia.

25 DE JULIOL: PARC NATURAL DEL URKIOLA - 
VITORIA/GASTEIZ 
Desdejuni a l’hotel. Gairebé a la porta de 
l'hotel comença el Parc Natural del Urkiola. El 
seu cim més prominent és la muntanya Amboto, 
on habitava Mari, la deïtat més important en 
la mitologia basca. Recorrerem fagedes i 
pastures en una suau i preciosa ruta de 
senderisme. Dinarem en un restaurant de la 
zona. Per la vesprada ens aproparem a 
Vitòria / Gasteiz. La capital celebra un dels 
seus dies grans, el Dia del Brusa i de la 
Neska. És el preludi de les festes en honor a 
la Verge Blanca que comencen dies més 
tard, el 4 d'agost.

26 DE JULIOL: DONOSTIA
Desdejuni a l’hotel. Hui ens anem a Passatges 
de Sant Joan / Pasai Donibane on, després de 
creuar la ria en una petita embarcació, 
seguirem el traçat del Camí del Nord cap a 

Santiago de Compostel·la. Entrarem a 
Donostia des de la Muntanya Ulía, un dels 
millors miradors de la ciutat. Temps lliure per 
dinar de pintxos pels bars de la ciutat. 
Posteriorment creuarem tota la Badia de la 
Kontxa per acostar-nos a "El Peine del Viento" 
d'Eduardo Chillida, i finalment a la Muntanya 
Igueldo amb el funicular que ens acostarà a 
l’hotel situat en el seu cim. Temps lliure per 
refrescar-se a les platges donostiarres. Sopar 
inclòs i allotjament.

27 DE JULIOL: GETARIA - ZARAUTZ
En Getaria començarem una ruta circular 
que ens portarà fins Zarautz. Durant la ruta 
creuarem praderies i vinyes de raïm amb la 
qual s'elabora el prestigiós vi Txakoli. 
Després de dinar temps lliure a Getaria.

28 DE JULIOL: SERRA D’ARALAR
Desdejuni a l’hotel. Ens desplaçarem fins a 
la Serra d'Aralar, cor de la mitologia basca. 
Ruta per aquestes muntanyes.

29 DE JULIOL: BILBAO - VALÈNCIA
Desdejuni i trasllat a l'aeroport de Bilbao per 
tornar en vol directe a València.



ENS ACOMPANYARÀ: Rosa Vila.
INCLOU:
 · Vol directe València - Bucarest.
 · Vol directe Cluj Napoca - València. 
  · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels ***/****.
 · Mitja pensió amb dinars.
 · Entrades de l’itinerari.
 · Assegurança de viatge.

Bucarest, Transsilvània, Bucovina i Maramures 

14
Concentració a les 8:00 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

3 D’AGOST: VALÈNCIA - BUCAREST
Arribada i visita panoràmica a Bucarest, la 
capital romanesa, descobrirem, entre altres 
llocs, la Plaça de la Premsa Lliure, l'Arc del 
Triomf, la Plaça Victòria, l'Ateneu Romanès, 
la Plaça de la Revolució, l'Església Creţulescu, 
la Plaça de la Constitució, la Plaça de la 
Universitat, la Plaça de la Unió, el Parc 
Cismigiu, l'Òpera Romanesa, el Palau 
Cotroceni.... 

4 D‘AGOST: BUCAREST - SINAINA - BRASOV
Eixida cap a l'estació de Sinaia, la "Perla dels 
Carpats", on visitarem el Monestir de Sinaia, 
construït pel príncep Miguel Cantacuzino, 
arran d'una visita a la famosa muntanya, a Terra 
Santa. Continuem el passeig pel meravellós 
Palau de Peles. Més tard, ens dirigirem cap al 
poble de Bran, on es troba el castell homònim, 
més conegut com “castell de Dràcula”. Visita 
a Brasov, punt fronterer de les tres regions 
històriques: Valàquia, Moldàvia i Transsilvània. 

5 D’AGOST: BRASOV - SIBIU - SIGHISOARA
Partim cap a Sibiu. Començarem amb la visita 
d'aquesta bonica ciutat gaudint de la seua 
arquitectura medieval. Recorrerem la Plaça 
Major i la Plaça Menor, la Catedral Evangèlica, 
les Catedrals Ortodoxa i Romana-Catòlica, 
així com el Pont dels Mentiders i el Museu 
Brukenthal (opcional) que atresora una de 
les més grans pinacoteques del país. A la 
vesprada anirem a Sighisoara, l'única ciutadella 
medieval habitada d'Europa, patrimoni UNESCO 
i lloc on va nàixer Vlad Tepes, el príncep de 
Valàquia, que va inspirar la figura de Dràcula 
en la novel·la de Bram Stoker.

6 D‘AGOST: SIGHISOARA - BISTRITA - GURA 
HUMORULUI
Completem la visita de Sighisoara i ens dirigim 
cap a Bucovina passant per Targu Mures, la 
ciutat de les roses i per Bistrita, punt de partida 
de la novel·la de Dràcula. Creuem els Carpats 
Orientals de Transsilvània a Moldàvia pel Pas 
Borgo. A la vesprada, visitarem el Monestir 
Voronet, anomenat "La Capella Sixtina de 
l'Orient". 

7 D’AGOST: BUCOVINA
Es trobem a la zona dels Monestirs pintats 
de Bucovina, patrimoni UNESCO, i visitarem 
el Monestir Moldovita, construït durant el 
regnat de Petru Rares, fill d'Esteban el Gran. 

A continuació el Monestir Sucevita. Els seus 
murs pintats d'un verd intens fan d’ell un poema 
de llum. Les pintures exteriors estan molt ben 
conservades. A la vesprada continuarem 
amb la visita a un taller de ceràmica negra 
de Marginea. 

8 D’AGOST: BUCOVINA - MARAMURES
Eixida cap a la zona més bonica i antiga del 
nord de Transsilvània, Maramures, creuant els 
Carpats Orientals pel pas Prislop. Aquesta zona 
és famosa pels seus objectes d'artesania, 
les grans portes tallades en fusta i per les 
seues esglésies també de fusta, la majoria 
patrimoni UNESCO. De camí cap a Baia 
Mare visitarem l'església de fusta Surdesti.

9 D’AGOST: MARAMURES
Hui gaudim de Maramures. Descobrirem l'insòlit 
Cementiri Alegre de Sapanta i  l'església de 
fusta. A la vesprada continuarem amb la visita 
de les esglésies, patrimoni de la Humanitat, 
com Budesti, Rozavlea i Barsana. 

10 D’AGOST: BAIA MARE - CLUJ NAPOCA
Ens dirigirem cap a Cluj, on visitarem les seues 
Catedrals, Ortodoxa i Romana Catòlica. 
Farem un passeig per la part antiga de la 
ciutat i, després de dinar en un restaurant 
local, anirem directament a l'aeroport. Vol 
directe a València.
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3 D’AGOST: VALÈNCIA - BUCAREST
Arribada i visita panoràmica a Bucarest, la 
capital romanesa, descobrirem, entre altres 
llocs, la Plaça de la Premsa Lliure, l'Arc del 
Triomf, la Plaça Victòria, l'Ateneu Romanès, 
la Plaça de la Revolució, l'Església Creţulescu, 
la Plaça de la Constitució, la Plaça de la 
Universitat, la Plaça de la Unió, el Parc 
Cismigiu, l'Òpera Romanesa, el Palau 
Cotroceni.... 

4 D‘AGOST: BUCAREST - SINAINA - BRASOV
Eixida cap a l'estació de Sinaia, la "Perla dels 
Carpats", on visitarem el Monestir de Sinaia, 
construït pel príncep Miguel Cantacuzino, 
arran d'una visita a la famosa muntanya, a Terra 
Santa. Continuem el passeig pel meravellós 
Palau de Peles. Més tard, ens dirigirem cap al 
poble de Bran, on es troba el castell homònim, 
més conegut com “castell de Dràcula”. Visita 
a Brasov, punt fronterer de les tres regions 
històriques: Valàquia, Moldàvia i Transsilvània. 

5 D’AGOST: BRASOV - SIBIU - SIGHISOARA
Partim cap a Sibiu. Començarem amb la visita 
d'aquesta bonica ciutat gaudint de la seua 
arquitectura medieval. Recorrerem la Plaça 
Major i la Plaça Menor, la Catedral Evangèlica, 
les Catedrals Ortodoxa i Romana-Catòlica, 
així com el Pont dels Mentiders i el Museu 
Brukenthal (opcional) que atresora una de 
les més grans pinacoteques del país. A la 
vesprada anirem a Sighisoara, l'única ciutadella 
medieval habitada d'Europa, patrimoni UNESCO 
i lloc on va nàixer Vlad Tepes, el príncep de 
Valàquia, que va inspirar la figura de Dràcula 
en la novel·la de Bram Stoker.

6 D‘AGOST: SIGHISOARA - BISTRITA - GURA 
HUMORULUI
Completem la visita de Sighisoara i ens dirigim 
cap a Bucovina passant per Targu Mures, la 
ciutat de les roses i per Bistrita, punt de partida 
de la novel·la de Dràcula. Creuem els Carpats 
Orientals de Transsilvània a Moldàvia pel Pas 
Borgo. A la vesprada, visitarem el Monestir 
Voronet, anomenat "La Capella Sixtina de 
l'Orient". 

7 D’AGOST: BUCOVINA
Es trobem a la zona dels Monestirs pintats 
de Bucovina, patrimoni UNESCO, i visitarem 
el Monestir Moldovita, construït durant el 
regnat de Petru Rares, fill d'Esteban el Gran. 

A continuació el Monestir Sucevita. Els seus 
murs pintats d'un verd intens fan d’ell un poema 
de llum. Les pintures exteriors estan molt ben 
conservades. A la vesprada continuarem 
amb la visita a un taller de ceràmica negra 
de Marginea. 

8 D’AGOST: BUCOVINA - MARAMURES
Eixida cap a la zona més bonica i antiga del 
nord de Transsilvània, Maramures, creuant els 
Carpats Orientals pel pas Prislop. Aquesta zona 
és famosa pels seus objectes d'artesania, 
les grans portes tallades en fusta i per les 
seues esglésies també de fusta, la majoria 
patrimoni UNESCO. De camí cap a Baia 
Mare visitarem l'església de fusta Surdesti.

9 D’AGOST: MARAMURES
Hui gaudim de Maramures. Descobrirem l'insòlit 
Cementiri Alegre de Sapanta i  l'església de 
fusta. A la vesprada continuarem amb la visita 
de les esglésies, patrimoni de la Humanitat, 
com Budesti, Rozavlea i Barsana. 

10 D’AGOST: BAIA MARE - CLUJ NAPOCA
Ens dirigirem cap a Cluj, on visitarem les seues 
Catedrals, Ortodoxa i Romana Catòlica. 
Farem un passeig per la part antiga de la 
ciutat i, després de dinar en un restaurant 
local, anirem directament a l'aeroport. Vol 
directe a València.
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ENS ACOMPANYARAN: Óscar Hernández 
i Leandre Santonja.
INCLOU:
 · Vols directes València - Zuric -     
   València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotel rural de qüalitat en Bad         
   Herrenalb.
 · Mitja pensió amb 7 desdejunis i 7  
   sopars.
 · Assegurança de viatge amb cobertura  
   especial per a viatges de natura.

El nord de la Selva Negra, un tresor per descobrir
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4 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC - BAD HERRENALB
Vol directe a Zuric. Arribada i trasllat a Bad 
Herrenalb. Allotjament.

5 D’AGOST: BAD HERRENALB
Desdejuni a l’hotel. Farem una ruta senzilla 
de 5 h, 14 km i un desnivell de 530 m. Bad 
Herrenalb, lloc balneari declarat lloc sanatori 
per la qualitat de les seues aigües i la puresa 
del seu aire, és una preciosa localitat on 
conflueixen 5 rierols en una àmplia vall, on 
es situava un antic monestir cistercenc del 
segle XII. Els voltants d'aquesta localitat 
estan poblats de densos boscos i es poden 
aconseguir a peu, diferents miradors

6 D’AGOST: ALPIRSBACH - FREUENSTADT
Farem una ruta de 5 h i 10 km, de nivell 
baix/mitjà, amb un  desnivell de pujada de 
100 m i de 300 m de baixada. Interessant 
activitat que combina una bonica ruta de 
senderisme pel curs alt del Riu Kinzig, amb la 

visita al monestir de Alpirsbach, on podrem 
veure en primera mà com vivien les primeres 
poblacions humanes en del massís. A la 
tarda, visita a la Plaça del Mercat de la ciutat 
de Freundenstadt. Va ser una ciutat clau a 
nivell comercial a la Selva Negra, a l'edat 
mitjana, i és la ciutat més poblada de l'inte-
rior del massís.

7 D’AGOST: OCHESENKOPF - GERNSBACH
Farem una ruta de 4’5 h i 13 km, de nivell 
mitjà, amb un  desnivell de pujada i baixada 
de 450 m. Una de les parts més desconegu-
des i aïllades del Parc Nacional i estrella dels 
hàbitats conservats és on habita el gall fer.  
De tornada a l'hotel visitarem la ciutat de 
Gernsbach. La realització d'aquesta ruta està 
supeditada a la confirmació per part del 
Parc Nacional de la petició del permís 
corresponent. En cas de no obtenir el 
permís corresponent se substituirà per una 
altra de similars característiques.

8 D’AGOST:  KARLSRUHERGRAT - SACHBACHWALDEN
Ruta de 4 h i 8 km, de nivell baix/mitjà, amb 
un  desnivell de pujada i baixada de 540 m.  
La Selva Negra, i més en la seua part nord, 
no gaudeix de massa llocs on la roca mare 
aflore de la terra i ens permeti gaudir de 
paisatges i rutes més alpines. La cresta per 

on avui anem a caminar, a la vora del Parc 
Nacional, és una d'aquestes excepcions la 
qual ens regalarà precioses vistes de la vall 
del Rin i els Vosges. De tornada a l'hotel, 
tindrem temps lliure a Sachbachwalden.

9 D’AGOST: EL LLAC HUZENBACHERSEE
Ruta de 6 h i 15 km, de nivell mitjà, amb un  
desnivell de pujada i baixada de 500 m.   Preciosa 
ruta en una altra de les zones de màxima 
protecció del Parc Nacional, en aquesta 
ocasió a més ens ofereix la possibilitat d'observar 
les característiques un petit circ glacial. La 
realització d'aquesta ruta està supeditada a 
la confirmació per part del Parc Nacional de la 
petició del permís corresponent. En cas de no 
obtenir el permís corresponent se substituirà 
per una altra de similars característiques.

10 D’AGOST:  BADEN BADEN
Ruta de 4 h i 8 km, de nivell baix/mitjà, amb 
un  desnivell de pujadade 250 m i 400 m de 
baixada. Interessant ruta pels meravellosos 
boscos centenaris propers a Baden Baden. 
Després visitarem Baden Baden, amb temps 
lliure per gaudir d'algun dels seus Balnearis 
d'aigües termals.

11 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Desdejuni i trasllat a l’aeroport de Zuric per  
tornar a València.

ES
TI

U

DE
L 4

 A
L 1

1 
D’

AG
OS

T

ITINERARI

Concentració a les 7:30 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

1250 €
+ 100€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 385 €

77
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4 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC - BAD HERRENALB
Vol directe a Zuric. Arribada i trasllat a Bad 
Herrenalb. Allotjament.

5 D’AGOST: BAD HERRENALB
Desdejuni a l’hotel. Farem una ruta senzilla 
de 5 h, 14 km i un desnivell de 530 m. Bad 
Herrenalb, lloc balneari declarat lloc sanatori 
per la qualitat de les seues aigües i la puresa 
del seu aire, és una preciosa localitat on 
conflueixen 5 rierols en una àmplia vall, on 
es situava un antic monestir cistercenc del 
segle XII. Els voltants d'aquesta localitat 
estan poblats de densos boscos i es poden 
aconseguir a peu, diferents miradors

6 D’AGOST: ALPIRSBACH - FREUENSTADT
Farem una ruta de 5 h i 10 km, de nivell 
baix/mitjà, amb un  desnivell de pujada de 
100 m i de 300 m de baixada. Interessant 
activitat que combina una bonica ruta de 
senderisme pel curs alt del Riu Kinzig, amb la 

visita al monestir de Alpirsbach, on podrem 
veure en primera mà com vivien les primeres 
poblacions humanes en del massís. A la 
tarda, visita a la Plaça del Mercat de la ciutat 
de Freundenstadt. Va ser una ciutat clau a 
nivell comercial a la Selva Negra, a l'edat 
mitjana, i és la ciutat més poblada de l'inte-
rior del massís.

7 D’AGOST: OCHESENKOPF - GERNSBACH
Farem una ruta de 4’5 h i 13 km, de nivell 
mitjà, amb un  desnivell de pujada i baixada 
de 450 m. Una de les parts més desconegu-
des i aïllades del Parc Nacional i estrella dels 
hàbitats conservats és on habita el gall fer.  
De tornada a l'hotel visitarem la ciutat de 
Gernsbach. La realització d'aquesta ruta està 
supeditada a la confirmació per part del 
Parc Nacional de la petició del permís 
corresponent. En cas de no obtenir el 
permís corresponent se substituirà per una 
altra de similars característiques.

8 D’AGOST:  KARLSRUHERGRAT - SACHBACHWALDEN
Ruta de 4 h i 8 km, de nivell baix/mitjà, amb 
un  desnivell de pujada i baixada de 540 m.  
La Selva Negra, i més en la seua part nord, 
no gaudeix de massa llocs on la roca mare 
aflore de la terra i ens permeti gaudir de 
paisatges i rutes més alpines. La cresta per 

on avui anem a caminar, a la vora del Parc 
Nacional, és una d'aquestes excepcions la 
qual ens regalarà precioses vistes de la vall 
del Rin i els Vosges. De tornada a l'hotel, 
tindrem temps lliure a Sachbachwalden.

9 D’AGOST: EL LLAC HUZENBACHERSEE
Ruta de 6 h i 15 km, de nivell mitjà, amb un  
desnivell de pujada i baixada de 500 m.   Preciosa 
ruta en una altra de les zones de màxima 
protecció del Parc Nacional, en aquesta 
ocasió a més ens ofereix la possibilitat d'observar 
les característiques un petit circ glacial. La 
realització d'aquesta ruta està supeditada a 
la confirmació per part del Parc Nacional de la 
petició del permís corresponent. En cas de no 
obtenir el permís corresponent se substituirà 
per una altra de similars característiques.

10 D’AGOST:  BADEN BADEN
Ruta de 4 h i 8 km, de nivell baix/mitjà, amb 
un  desnivell de pujadade 250 m i 400 m de 
baixada. Interessant ruta pels meravellosos 
boscos centenaris propers a Baden Baden. 
Després visitarem Baden Baden, amb temps 
lliure per gaudir d'algun dels seus Balnearis 
d'aigües termals.

11 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Desdejuni i trasllat a l’aeroport de Zuric per  
tornar a València.
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ENS ACOMPANYARAN: Rosa Sánchez
INCLOU:
 · Vols Alacant - Cardiff i Londres -  
   València.
 · Trasllat en autobús València - Alacant.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels ***/**** (4 nits en Bath i 3 nits  
   en Oxford)
 · 2 sopars i 7 desdejunis.
 · Assegurança de viatge.

Sud d’Anglaterra, seguint els passos de Jane Austen
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10 D’AGOST: VALÈNCIA - ALACANT - CARDIFF 
Trasllat a Alacant. Eixida cap a Cardiff. Arribada 
i trasllat a la ciutat romana de Bath. Breu 
passeig per la ciutat, trasllat a l’hotel, sopar 
i allotjament.

11 D’AGOST: BATH
Desdejuni a l’hotel i dia dedicat a la escriptora 
Jane Austen i a la ciutat de Bath. Visitarem 
Jane Austen Centre, Royal Crescent, situat en 
una casa d'estil gregorià, un viatge al Bath 
del segle XVIII i a la vida i obra de l'escriptora. 
Després farem una visita als famosos banys 
romans, un exemple museístic del pas de 
l'imperi per terres britàniques, i la seua 
abadía, una església anglicana consagrada 
als sants Pere i Pablo que és un exquisit 
exemple de gòtic anglés.

12 D’AGOST: BATH - WELLS
Desdejuni a l’hotel i excursió a  Wells,  la 
ciutat més xicoteta d’Anglaterra amb la 
seua imponent catedral gòtica. Wells dona 

la impresió de sortir de les aigües (el seu 
nom surt de tres antics pous) i visitarem els 
romantics jardins i la finca de Stourhead 
Gardens. De vesprada, tornada a Bath. 
Allotjament.

13 D’AGOST: BATH - AVEBURY - STONEHENGE - BATH
Desdejuni i eixida cap a Avebury (cercle de 
pedra) i Stonehenge (el monument megalític 
més fotografiat i impactant que es conserva). 
En acabar la visita tornem a Bath.

14 D’AGOST: BATH - WINCHESTER - OXFORD
Desdejuni a l’hotel. Hui farem una excursió a 
Winchester (lloc on morí Jane Asten i on esta 
soterrada), on pasarem el dia visitant la 
capital del comptat de Hampshire amb la 
catedral, una de les més grans d’Anglaterra,  
i els seu Castell del famòs Rei Artur, al Great 
Hall on es troba la seua famosa taula 
rodona. De vesprada, anirem a Oxford, 
sopar i allotjament.

15 D’AGOST: OXFORD
Desdejuni a l’hotel. Dedicarem el dia a visitar 
Oxford, la famosa ciutat amb la universitat 
més antiga del món anglòfon. Una de les 
ciutats més famoses d'Europa. Coneguda 
com "la ciutat de les agulles d'ensomni", 
relacionada amb grans personatges de la 
història, pel·lícules, novel·les, poesia, mons 

imaginaris, autors, músics, científics, lingüistes... 
Oxford és una experiència màgica i fantàstica 
que no et deixarà indiferents.

16 D’AGOST: OXFORD - STRATFORD UPON AVON 
Desdejuni i eixida per a visitar Stratford upon 
Avon, ciutat on nasqué i passà la seua joventut 
William Shakespeare, i que encara conserva 
tota l’esència de la època dels Tudor. De 
vesprada, tornada a Oxford i allotjament.

17 D’AGOST: OXFORD - COTSWOLDS - LONDRES  
- VALÈNCIA
Desdejuni a l’hotel. Hui dedicarem el dia a 
visitar els Cotswolds (l’Anglaterra més rural) 
amb pintorescs pobles, alguns d’ells utilitzats 
como a localitzacions de series i cine. 
Trasllat a l’aeroport de Londres i vol directe 
a València.
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1495 €
+ 150€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 400 € EIXIDA: 6:00 h València (Ins. Lluís Vives) / 7:00 h Xàtiva (Avinguda del País Valencià).
  * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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10 D’AGOST: VALÈNCIA - ALACANT - CARDIFF 
Trasllat a Alacant. Eixida cap a Cardiff. Arribada 
i trasllat a la ciutat romana de Bath. Breu 
passeig per la ciutat, trasllat a l’hotel, sopar 
i allotjament.

11 D’AGOST: BATH
Desdejuni a l’hotel i dia dedicat a la escriptora 
Jane Austen i a la ciutat de Bath. Visitarem 
Jane Austen Centre, Royal Crescent, situat en 
una casa d'estil gregorià, un viatge al Bath 
del segle XVIII i a la vida i obra de l'escriptora. 
Després farem una visita als famosos banys 
romans, un exemple museístic del pas de 
l'imperi per terres britàniques, i la seua 
abadía, una església anglicana consagrada 
als sants Pere i Pablo que és un exquisit 
exemple de gòtic anglés.

12 D’AGOST: BATH - WELLS
Desdejuni a l’hotel i excursió a  Wells,  la 
ciutat més xicoteta d’Anglaterra amb la 
seua imponent catedral gòtica. Wells dona 

la impresió de sortir de les aigües (el seu 
nom surt de tres antics pous) i visitarem els 
romantics jardins i la finca de Stourhead 
Gardens. De vesprada, tornada a Bath. 
Allotjament.

13 D’AGOST: BATH - AVEBURY - STONEHENGE - BATH
Desdejuni i eixida cap a Avebury (cercle de 
pedra) i Stonehenge (el monument megalític 
més fotografiat i impactant que es conserva). 
En acabar la visita tornem a Bath.

14 D’AGOST: BATH - WINCHESTER - OXFORD
Desdejuni a l’hotel. Hui farem una excursió a 
Winchester (lloc on morí Jane Asten i on esta 
soterrada), on pasarem el dia visitant la 
capital del comptat de Hampshire amb la 
catedral, una de les més grans d’Anglaterra,  
i els seu Castell del famòs Rei Artur, al Great 
Hall on es troba la seua famosa taula 
rodona. De vesprada, anirem a Oxford, 
sopar i allotjament.

15 D’AGOST: OXFORD
Desdejuni a l’hotel. Dedicarem el dia a visitar 
Oxford, la famosa ciutat amb la universitat 
més antiga del món anglòfon. Una de les 
ciutats més famoses d'Europa. Coneguda 
com "la ciutat de les agulles d'ensomni", 
relacionada amb grans personatges de la 
història, pel·lícules, novel·les, poesia, mons 

imaginaris, autors, músics, científics, lingüistes... 
Oxford és una experiència màgica i fantàstica 
que no et deixarà indiferents.

16 D’AGOST: OXFORD - STRATFORD UPON AVON 
Desdejuni i eixida per a visitar Stratford upon 
Avon, ciutat on nasqué i passà la seua joventut 
William Shakespeare, i que encara conserva 
tota l’esència de la època dels Tudor. De 
vesprada, tornada a Oxford i allotjament.

17 D’AGOST: OXFORD - COTSWOLDS - LONDRES  
- VALÈNCIA
Desdejuni a l’hotel. Hui dedicarem el dia a 
visitar els Cotswolds (l’Anglaterra més rural) 
amb pintorescs pobles, alguns d’ells utilitzats 
como a localitzacions de series i cine. 
Trasllat a l’aeroport de Londres i vol directe 
a València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Carlos Fuster
INCLOU:
 · Vols València - Berlin i Dresden -  
   València (via Frankfurt).
 · Trasllats en autobús Aeroport -      
   Hotel - Aeroport.
 · Trasllat en autobús Berlín - Dresden.
 · Hotels ****.
 · 7 desdejunis + 1 sopar en Berlín +  
   1 sopar en Dresden.
 · Assegurança de viatge.

Berlín i Dresden, ciutats fascinants d’Alemanya
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12 D’AGOST: VALÈNCIA - BERLÍN 
Eixida del vol a Berlín (via Frankfurt). Arribada 
a les 18:00 a la capital alemanya. Trasllat a 
l’hotel fent una panoràmica de la ciutat. 
Passeig de contacte per la zona de l’avinguda 
Kurfürstendamm, el Zoo i l’Esglèsia Memo-
rial Kaiser Wilhelm. Sopar inclòs a l’hotel.

13 D’AGOST: BERLÍN
Passeig a peu pel Tiergarden, Berolina, 
Cancilleria, monument del soldat soviètic. 
Museu del Holocaust i de la Gestapo-Topo-
grafia del Terror. Visita al Check Point Charlie 
així com la plaça de la Gendarmenmarkt amb 
les dues catedrals i el Konzerthaus. Seguirem 
per Unter Den Linden, l’avinguda més cone-
guda de Berlín: Museu d’Història Alemanya, 
Nova Guàrdia, Universitat, Opera, 
Bebel-platz, Café Einstein. En creuar el 
Spree, Efrain Palais / Font del Neptú /  Ajun-
tament Roig / Monument a Marx i Engels. 
Acabarem el dia a l’Alexander Platz, sempre 

plena de vida, on pujarem a la torre de 
comunicacions, l’edifici més alt de tota la 
ciutat on gaudirem de la posta de sol. 

14 D’AGOST: BERLÍN
Hui dedicarem ell dia a conéixer més la 
ciutat i els seus monuments més famosos 
com ara la  Sinagoga...  Monbijou Park, 
Hachescker Markt. Ruta dels patis modernistes 
(Hackesche Höfe), Postdamer Platz, 1er 
semàfor de Berlin, la Berlinale.  Després de 
sopar visitarem el Prater Biergarten (el jardí 
de la cervesa), antic cinema d’estiu reconvertit 
en terrassa d’estiu.  

15 D’AGOST: BERLÍN 
Visita a la Catedral de Berlín i a l’Illa dels 
Museus, on visitarem el Pergamon, el 
museu més grandiós de la ciutat, amb la 
Porta d’Ishtar de Babilònia i la porta del 
Mercat de Mileto i moltes més antiguitats. 
També passarem pel Neus Museum on 
saludarem a Nefertiti.

16 D’AGOST: BERLÍN 
Excursió a Potsdam, conjunt de palaus i 
jardins prussians, amb el Palau Reial de 
Sanssouci, residència estiuenca de Frederic 
el Gran, Pont dels Espies, Església de Sant 
Nicolau, antic Ajuntament. A la tornada a Berlín, 

visita del East Side Gallery, amb els seus mítics 
grafittis. Temps lliure per gaudir dels grans 
magatzems Kadewe i la Kurfürstendamm.

17 D’AGOST: BERLIN - DRESDEN
Eixida en bus cap a Dresden (a 195 km). 
Arribada a l’hotel i allotjament. De vesprada 
tour per la ciutat, ens endinsarem en el casc 
antic, on passejarem per les seues places 
Altmarkt i Neumarkt les esglésies de  
Frauenkirche i la Hofkirche; el famós mosaic 
de Fürstenzug; el palau de l’òpera Sempe-
roper, la fàbrica Yedzine, veurem el riu Elba 
des del mirador  Brühlsche i després ens 
aproparem fins a l’original sinagoga nova.

18 D’AGOST: DRESDEN 
Visites al Palau Zwinger i Residenzschloss, 
els dos museus més emblemàtics de Dresden. 
De vesprada visita als espectaculars jardins 
de Grosser Garten i la fàbrica Volswagen.

19 D’AGOST: DRESDEN 
Visita del barri del Aussere Neustadt amb el 
Palau japonès, la façana de l’estació de tren 
i el Cavaller d’or. Temps lliure pel centre. De 
vesprada transport fins l’aeroport i tornada  
en vol a Valencia (via Frankfurt).
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Concentració a les 11:00 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

890 €
+ 130 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 280 €
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12 D’AGOST: VALÈNCIA - BERLÍN 
Eixida del vol a Berlín (via Frankfurt). Arribada 
a les 18:00 a la capital alemanya. Trasllat a 
l’hotel fent una panoràmica de la ciutat. 
Passeig de contacte per la zona de l’avinguda 
Kurfürstendamm, el Zoo i l’Esglèsia Memo-
rial Kaiser Wilhelm. Sopar inclòs a l’hotel.

13 D’AGOST: BERLÍN
Passeig a peu pel Tiergarden, Berolina, 
Cancilleria, monument del soldat soviètic. 
Museu del Holocaust i de la Gestapo-Topo-
grafia del Terror. Visita al Check Point Charlie 
així com la plaça de la Gendarmenmarkt amb 
les dues catedrals i el Konzerthaus. Seguirem 
per Unter Den Linden, l’avinguda més cone-
guda de Berlín: Museu d’Història Alemanya, 
Nova Guàrdia, Universitat, Opera, 
Bebel-platz, Café Einstein. En creuar el 
Spree, Efrain Palais / Font del Neptú /  Ajun-
tament Roig / Monument a Marx i Engels. 
Acabarem el dia a l’Alexander Platz, sempre 

plena de vida, on pujarem a la torre de 
comunicacions, l’edifici més alt de tota la 
ciutat on gaudirem de la posta de sol. 

14 D’AGOST: BERLÍN
Hui dedicarem ell dia a conéixer més la 
ciutat i els seus monuments més famosos 
com ara la  Sinagoga...  Monbijou Park, 
Hachescker Markt. Ruta dels patis modernistes 
(Hackesche Höfe), Postdamer Platz, 1er 
semàfor de Berlin, la Berlinale.  Després de 
sopar visitarem el Prater Biergarten (el jardí 
de la cervesa), antic cinema d’estiu reconvertit 
en terrassa d’estiu.  

15 D’AGOST: BERLÍN 
Visita a la Catedral de Berlín i a l’Illa dels 
Museus, on visitarem el Pergamon, el 
museu més grandiós de la ciutat, amb la 
Porta d’Ishtar de Babilònia i la porta del 
Mercat de Mileto i moltes més antiguitats. 
També passarem pel Neus Museum on 
saludarem a Nefertiti.

16 D’AGOST: BERLÍN 
Excursió a Potsdam, conjunt de palaus i 
jardins prussians, amb el Palau Reial de 
Sanssouci, residència estiuenca de Frederic 
el Gran, Pont dels Espies, Església de Sant 
Nicolau, antic Ajuntament. A la tornada a Berlín, 

visita del East Side Gallery, amb els seus mítics 
grafittis. Temps lliure per gaudir dels grans 
magatzems Kadewe i la Kurfürstendamm.

17 D’AGOST: BERLIN - DRESDEN
Eixida en bus cap a Dresden (a 195 km). 
Arribada a l’hotel i allotjament. De vesprada 
tour per la ciutat, ens endinsarem en el casc 
antic, on passejarem per les seues places 
Altmarkt i Neumarkt les esglésies de  
Frauenkirche i la Hofkirche; el famós mosaic 
de Fürstenzug; el palau de l’òpera Sempe-
roper, la fàbrica Yedzine, veurem el riu Elba 
des del mirador  Brühlsche i després ens 
aproparem fins a l’original sinagoga nova.

18 D’AGOST: DRESDEN 
Visites al Palau Zwinger i Residenzschloss, 
els dos museus més emblemàtics de Dresden. 
De vesprada visita als espectaculars jardins 
de Grosser Garten i la fàbrica Volswagen.

19 D’AGOST: DRESDEN 
Visita del barri del Aussere Neustadt amb el 
Palau japonès, la façana de l’estació de tren 
i el Cavaller d’or. Temps lliure pel centre. De 
vesprada transport fins l’aeroport i tornada  
en vol a Valencia (via Frankfurt).
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ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig.
INCLOU:
 · Vol directe València - Moscou.
 · Vol Sant Petersburg - València (via  
   Amsterdam).
 · Tren d’alta velocitat Moscou - Sant  
   Petersburg.
 · Hotels **** amb bona situació.
 · Mitja pensió (8 desdejunis i 7 dinars).
 · Entrades de l’itinerari.
 · Creuer pels canals.
 · Assegurança de viatge.

Rússia: Moscou i Sant Petersburg, segle XXI

22

17 D’AGOST: VALÈNCIA - MOSCOU
Vol directe a Moscou. Trasllat a l’hotel.

18 D’AGOST: MOSCOU
Visita pel centre històric de Moscou i els 
principals monuments de la ciutat. Set 
germanes ens seguiran de prop. Visita  “ en 
femení” del convent de Novodévichi i del 
curiós cementeri, el més gran de la ciutat. 
Dinar. Visita de l’impressionant conjunt del 
Kremlin amb les seues catedrals. Passejada  
a peu pel centre històric.

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

el seu tresor és la magnífica col·lecció d’icones. 
Visita del metro de Moscou.

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

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

22 D‘AGOST: SANT PETERSBURG   
Desdejuni. Visita del Monestir de Smolny i els 
despatxos de Lenin. Visita de les esglésies 
més representatives de la ciutat: San Salvador 

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

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

24 D‘AGOST: SANT PETERSBURG 
Desdejuni. Excursió a Peterhof en bus. 
Tornada  a Sant Petersburgo en hidròfil. 
Dinar. Vesprada lliure.

25 D’AGOST: SANT PETERSBURG - VALÈNCIA 
Desdejuni i trasllat a l’aeroport.
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Concentració a les 11:30 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

1695 €

+ 95 € (Visa)

Supl. hab. indiv. 475 €

+ 190€ (Taxes d’aeroport)
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17 D’AGOST: VALÈNCIA - MOSCOU
Vol directe a Moscou. Trasllat a l’hotel.

18 D’AGOST: MOSCOU
Visita pel centre històric de Moscou i els 
principals monuments de la ciutat. Set 
germanes ens seguiran de prop. Visita  “ en 
femení” del convent de Novodévichi i del 
curiós cementeri, el més gran de la ciutat. 
Dinar. Visita de l’impressionant conjunt del 
Kremlin amb les seues catedrals. Passejada  
a peu pel centre històric.

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

el seu tresor és la magnífica col·lecció d’icones. 
Visita del metro de Moscou.

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

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

22 D‘AGOST: SANT PETERSBURG   
Desdejuni. Visita del Monestir de Smolny i els 
despatxos de Lenin. Visita de les esglésies 
més representatives de la ciutat: San Salvador 

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

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

24 D‘AGOST: SANT PETERSBURG 
Desdejuni. Excursió a Peterhof en bus. 
Tornada  a Sant Petersburgo en hidròfil. 
Dinar. Vesprada lliure.

25 D’AGOST: SANT PETERSBURG - VALÈNCIA 
Desdejuni i trasllat a l’aeroport.
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ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli.
INCLOU:
 · Vols directes Barcelona - Kiev -  
   Barcelona.
 · Vol Kiev - Odessa.
 · Trasllat en autobús València -      
   Barcelona - València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Tren ràpid en 2ª classe Lviv - Kiev.
 · Hotels ****.
 · Mitja pensió amb dinars (excepte el  
  17 i el 20 d’agost que serà amb sopar).
 · Assegurança de viatge.

Ucraïna, descobrint tres joies als Carpats

ITINERARI
17 D’AGOST: VALÈNCIA - BARCELONA - KIEV - 
LVIV
Eixida cap a Barcelona. Vol a Lviv via Kiev. 
Arribada i sopar a l'hotel.

18 D’AGOST: LVIV
Visita panoràmica de la ciutat coneixent 
l'antiga part medieval del centre de la ciutat: 
la Catedral de Sant Georgio, el Castell Alt, el 
complex d'Universitats de Lviv, el Palau de 
família de Pototskyi, l'avinguda de Llibertat... 
A la vesprada descobrirem el Lviv austríac, 
passejant pels carrers del temps de l'Imperi 
dels Habsburg: la plaça Mariiskaia, el 
museu-farmàcia i galeria d'Mikolyash, Castell 
de Pototskii, la Universitat de Franko...

19 D’AGOST: LVIV
Visitarem la sorprenent Necròpolis Lychakiv, 
una de les més antigues d'Europa. A la 
vesprada coneixerem i degustarem els productes 
d'una fàbrica de cervesa local.

EIXIDA: 6:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 6:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de trens).
 * Eixides on caldrà un mínim de persones / **Consultar opcions des de Castelló
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1490 €
+ 150€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 330€

20 D’AGOST: LVIV - ZHOVKVA - KIEV
Visita del Castell Zhovkva, la principal atracció 
turística de la xicoteta vila de Zhovkva, 
localitzada als afores de Lviv. Actualment és 
l'únic monument arquitectònic d'estil renaixentista 
a Ucraïna. Trasllat a l'estació per prendre el 
tren amb destinació Kíev.

21 D’AGOST: KIEV
Al matí visita panoràmica de la ciutat de 
Kiev; l'avinguda Kreschátik, la Catedral de 
Sant Vladímir, la Porta d'Or, l'Església de 
Sant Andreu i la Catedral de Santa Sofia... 
Visita de Pirogovo. Museu a l'aire lliure 
d'Arquitectura Popular i Etnografia d'Ucraïna.

22 D’AGOST: KIEV
Eixida cap a Lavra Kievo-Pecherska. Visita del 
Monestir de les Coves, monestir cristià 
ortodox en Kyiv, el monestir més antic 
d'Ucraïna i un dels llocs sants de la religió 
ortodoxa oriental. El 1990 va ser declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, 
juntament amb la Catedral de Santa Sofia. 
Tornada a Kiev.

23 D’AGOST: KIEV - ODESSA
Trasllat a l'estació per embarcar en vol regular 
amb destinació Odessa. Arribada i visita de la 
ciutat, projectada segons el pla clàssic amb 

amples avingudes que surten des del Boulevard 
Primorsky, atorgant-li un encant màgic gràcies 
als seus edificis antics, envoltats d'arbres, el 
parc estés cap al mar i l'espaiosa escala del 
"cuirassat Potemkin," que descendeix cap 
al mar fins l'estàtua de Duc de Rishelieu. 
Visitarem els edificis de la residència del 
Governador d'Odessa, el comte Vorontsov, 
el Teatre d'Opera, l'ajuntament, Bouleward 
Prymorsky etc.

24 D’AGOST: ODESSA
Aquest matí comença amb la visita de la 
xarxa dels túnels al poble de Nerubajske al 
nord-oest d'Odessa on es van refugiar el 
grup de guerrillers durant la Segona Guerra 
Mundial, aquest lloc es va convertir després 
al Museu de la Fama dels Guerrillers, també 
conegut pel seu Museu de les Catacumbes.
A la vesprada, visitarem el Museu de Belles 
Arts d'Odessa. La col·lecció constituïda als 
segles XVIII i XIX presenta la història de la 
pintura de les icones de l'antiga Rússia i el 
desenvolupament de les tendències realistes 
i avantguardistes.

25 D’AGOST: ODESSA - KIEV - BARCELONA - 
VALÈNCIA
Matí lliure a Kiev. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i vol amb destinació Barcelona.



17 D’AGOST: VALÈNCIA - BARCELONA - KIEV - 
LVIV
Eixida cap a Barcelona. Vol a Lviv via Kiev. 
Arribada i sopar a l'hotel.

18 D’AGOST: LVIV
Visita panoràmica de la ciutat coneixent 
l'antiga part medieval del centre de la ciutat: 
la Catedral de Sant Georgio, el Castell Alt, el 
complex d'Universitats de Lviv, el Palau de 
família de Pototskyi, l'avinguda de Llibertat... 
A la vesprada descobrirem el Lviv austríac, 
passejant pels carrers del temps de l'Imperi 
dels Habsburg: la plaça Mariiskaia, el 
museu-farmàcia i galeria d'Mikolyash, Castell 
de Pototskii, la Universitat de Franko...

19 D’AGOST: LVIV
Visitarem la sorprenent Necròpolis Lychakiv, 
una de les més antigues d'Europa. A la 
vesprada coneixerem i degustarem els productes 
d'una fàbrica de cervesa local.

20 D’AGOST: LVIV - ZHOVKVA - KIEV
Visita del Castell Zhovkva, la principal atracció 
turística de la xicoteta vila de Zhovkva, 
localitzada als afores de Lviv. Actualment és 
l'únic monument arquitectònic d'estil renaixentista 
a Ucraïna. Trasllat a l'estació per prendre el 
tren amb destinació Kíev.

21 D’AGOST: KIEV
Al matí visita panoràmica de la ciutat de 
Kiev; l'avinguda Kreschátik, la Catedral de 
Sant Vladímir, la Porta d'Or, l'Església de 
Sant Andreu i la Catedral de Santa Sofia... 
Visita de Pirogovo. Museu a l'aire lliure 
d'Arquitectura Popular i Etnografia d'Ucraïna.

22 D’AGOST: KIEV
Eixida cap a Lavra Kievo-Pecherska. Visita del 
Monestir de les Coves, monestir cristià 
ortodox en Kyiv, el monestir més antic 
d'Ucraïna i un dels llocs sants de la religió 
ortodoxa oriental. El 1990 va ser declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, 
juntament amb la Catedral de Santa Sofia. 
Tornada a Kiev.

23 D’AGOST: KIEV - ODESSA
Trasllat a l'estació per embarcar en vol regular 
amb destinació Odessa. Arribada i visita de la 
ciutat, projectada segons el pla clàssic amb 

amples avingudes que surten des del Boulevard 
Primorsky, atorgant-li un encant màgic gràcies 
als seus edificis antics, envoltats d'arbres, el 
parc estés cap al mar i l'espaiosa escala del 
"cuirassat Potemkin," que descendeix cap 
al mar fins l'estàtua de Duc de Rishelieu. 
Visitarem els edificis de la residència del 
Governador d'Odessa, el comte Vorontsov, 
el Teatre d'Opera, l'ajuntament, Bouleward 
Prymorsky etc.

24 D’AGOST: ODESSA
Aquest matí comença amb la visita de la 
xarxa dels túnels al poble de Nerubajske al 
nord-oest d'Odessa on es van refugiar el 
grup de guerrillers durant la Segona Guerra 
Mundial, aquest lloc es va convertir després 
al Museu de la Fama dels Guerrillers, també 
conegut pel seu Museu de les Catacumbes.
A la vesprada, visitarem el Museu de Belles 
Arts d'Odessa. La col·lecció constituïda als 
segles XVIII i XIX presenta la història de la 
pintura de les icones de l'antiga Rússia i el 
desenvolupament de les tendències realistes 
i avantguardistes.

25 D’AGOST: ODESSA - KIEV - BARCELONA - 
VALÈNCIA
Matí lliure a Kiev. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i vol amb destinació Barcelona.
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ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INCLOU:
 · Vols directes València - Oviedo i  
   Bilbao - València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotel rural de qualitat (2 nits a     
   Potes i 5 nits a Santillana del Mar).
 · Mitja pensió amb dinars.
 · Entrades a la Cueva del Soplao,  
   telefèric de Fuente Dé i passeig en  
   barca per Santoña.
 · Assegurança de viatge.

Cantàbria amb “botas y cuchara” 

26

19 D’AGOST: VALÈNCIA - OVIEDO - POTES
Arribada a l'aeroport d'Oviedo. Des d'allí 
ens desplaçarem fins a Muñorrodero des 
d'on començarem la famosa Ruta Fluvial del 
Nansa, de 7 km amb desnivell inapreciable. 
Visita a Comillas. Allotjament en Potes.

20 D’AGOST: PICS D’EUROPA
Desdejuni. Hui pujarem als cims dels Pics 
d'Europa amb el Telefèric de Fuente Dé, 
salvant 750 metres en tan sols 4 minuts. 
Des d'allí realitzarem la ruta de Lloroza i els 
Ports d'Àliva, de 10’5 km i un desnivell de  
100 m de pujada i 1050 m de baixada. Una 
ruta sense dificultat. A la vesprada visitarem 
Mogrovejo i Potes. Sopar i allotjament.

21 D’AGOST: COVA DEL SOPLAO -
SANTILLANA DEL MAR
Després del desdejuni emprendrem una 
aventura subterrània per la Cova del Soplao, 
una de les més espectaculars d'Europa  (2 km 

sense desnivell). Atenció! La temperatura dins 
de la cova és de 12 - 13 ºC. És necessari 
abrigar-se i anar ben calçat per la humitat. 
Després de dinar ens desplaçarem fins al 
Museu Nacional i Centre de Recerca d'Altamira, 
on podrem conèixer de primera mà aquesta 
"Capella Sixtina de la Prehistòria", Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO. Descans 
en Santillana del Mar.

22 D’AGOST:  PARC NATURAL SAJA-BESAYA - 
FONTIBRE - BÁRCENA MAYOR
Desdejuni. Anirem fins al Parc Natural de 
Saja-Besaya, espectacular espai dominat per 
boscos de fajos i roures. Farem una senzilla 
ruta de 8 km i 300 m de desnivell sense cap 
dificultat. A la vesprada visitarem Fontibre  i 
Bárcena Mayor, un poblet ben conservat. 
Temps lliure en Santillana del Mar.

23 D’AGOST: SANTANDER.
Desdejuni i visita a la ciutat de Santander, les 
seues platges, els seus jardins i monuments 
bé mereixen una visita. Santander i la seua 
badia, un dels més bells paisatges de tot el 
Cantàbric. Tornada a Santillana del Mar.

24 D’AGOST:  VALLES PASIEGOS
Desdejuni i excursió als Valles Pasiegos. 
Realitzarem una ruta que ens portarà a 

conèixer un faraònic projecte que es va 
abandonar: la línia fèrria que anava a unir 
Santander amb Sagunt. Des de la destartalada 
estació de Yera fins a la boca nord del Túnel 
de l'Engaña, i d'ací fins a la localitat de Vega 
del Pas.

25 D’AGOST: VALL DE LIENDO - SANTOÑA
Desdejuni. Hui ens acostem a la Vall de 
Liendo, on, entre mar i muntanya, realitzarem 
una ruta en la qual envoltarem la Muntanya 
Buciero, al costat de Santoña (12 km i 500 
m de desnivell. Visita opcional al Faro del 
Cavall). Ací trobem la colònia de voltors més 
al nord de la Península, habitada pel falcó 
pelegrí i altres aus rupícoles. A la tarda 
visitarem Santoña i farem una passejada 
amb vaixell per la seua badia, un dels estuaris 
més extensos i bells de Cantàbria i protegits 
com a Parc Natural de les Marismas de 
Santoña, Victoria i Joyel, la principal zona 
humida de tota la Cornisa Cantàbrica.

26 D’AGOST: SANTILLANA DEL MAR - BILBAO - 
VALÈNCIA 
Desdejuni i trasllat a l’aeroport de Bilbao. 
Tornada en vol directe a València.
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Concentració a les 11:00 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

990 €
+ 90 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 295 €
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19 D’AGOST: VALÈNCIA - OVIEDO - POTES
Arribada a l'aeroport d'Oviedo. Des d'allí 
ens desplaçarem fins a Muñorrodero des 
d'on començarem la famosa Ruta Fluvial del 
Nansa, de 7 km amb desnivell inapreciable. 
Visita a Comillas. Allotjament en Potes.

20 D’AGOST: PICS D’EUROPA
Desdejuni. Hui pujarem als cims dels Pics 
d'Europa amb el Telefèric de Fuente Dé, 
salvant 750 metres en tan sols 4 minuts. 
Des d'allí realitzarem la ruta de Lloroza i els 
Ports d'Àliva, de 10’5 km i un desnivell de  
100 m de pujada i 1050 m de baixada. Una 
ruta sense dificultat. A la vesprada visitarem 
Mogrovejo i Potes. Sopar i allotjament.

21 D’AGOST: COVA DEL SOPLAO -
SANTILLANA DEL MAR
Després del desdejuni emprendrem una 
aventura subterrània per la Cova del Soplao, 
una de les més espectaculars d'Europa  (2 km 

sense desnivell). Atenció! La temperatura dins 
de la cova és de 12 - 13 ºC. És necessari 
abrigar-se i anar ben calçat per la humitat. 
Després de dinar ens desplaçarem fins al 
Museu Nacional i Centre de Recerca d'Altamira, 
on podrem conèixer de primera mà aquesta 
"Capella Sixtina de la Prehistòria", Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO. Descans 
en Santillana del Mar.

22 D’AGOST:  PARC NATURAL SAJA-BESAYA - 
FONTIBRE - BÁRCENA MAYOR
Desdejuni. Anirem fins al Parc Natural de 
Saja-Besaya, espectacular espai dominat per 
boscos de fajos i roures. Farem una senzilla 
ruta de 8 km i 300 m de desnivell sense cap 
dificultat. A la vesprada visitarem Fontibre  i 
Bárcena Mayor, un poblet ben conservat. 
Temps lliure en Santillana del Mar.

23 D’AGOST: SANTANDER.
Desdejuni i visita a la ciutat de Santander, les 
seues platges, els seus jardins i monuments 
bé mereixen una visita. Santander i la seua 
badia, un dels més bells paisatges de tot el 
Cantàbric. Tornada a Santillana del Mar.

24 D’AGOST:  VALLES PASIEGOS
Desdejuni i excursió als Valles Pasiegos. 
Realitzarem una ruta que ens portarà a 

conèixer un faraònic projecte que es va 
abandonar: la línia fèrria que anava a unir 
Santander amb Sagunt. Des de la destartalada 
estació de Yera fins a la boca nord del Túnel 
de l'Engaña, i d'ací fins a la localitat de Vega 
del Pas.

25 D’AGOST: VALL DE LIENDO - SANTOÑA
Desdejuni. Hui ens acostem a la Vall de 
Liendo, on, entre mar i muntanya, realitzarem 
una ruta en la qual envoltarem la Muntanya 
Buciero, al costat de Santoña (12 km i 500 
m de desnivell. Visita opcional al Faro del 
Cavall). Ací trobem la colònia de voltors més 
al nord de la Península, habitada pel falcó 
pelegrí i altres aus rupícoles. A la tarda 
visitarem Santoña i farem una passejada 
amb vaixell per la seua badia, un dels estuaris 
més extensos i bells de Cantàbria i protegits 
com a Parc Natural de les Marismas de 
Santoña, Victoria i Joyel, la principal zona 
humida de tota la Cornisa Cantàbrica.

26 D’AGOST: SANTILLANA DEL MAR - BILBAO - 
VALÈNCIA 
Desdejuni i trasllat a l’aeroport de Bilbao. 
Tornada en vol directe a València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotel rural de qualitat.
 · Mitja pensió amb dinars en pícnic  
   excepte el del primer i últim dia.
 · Assegurança de viatge.

El Camí de Sant Jaume baztanès 

28

El camí de Sant Jaume baztanès segueix el 
ramal que des de Baiona (París - Bordeaux 
- Bayonne) arriba fins a Pamplona, on s’uneix 
al Camí de Sant Jaume francès que arriba 
des de Roncesvalles. Aquesta és la primera 
ruta jacobea de la qual hi ha constància escrita. 
És est un ramal més curt i més agradable 
que el de Roncesvalles per la suavitat dels 
seus ports i pel seu clima més benigne. A 
més la dolçor dels seus afables paisatges 
naturals fa d’aquest “Camí de Santiago” un 
dels més bells i plàcids. Realitzarem una 
part d’aquest camí, abordant diàriament 
una etapa assequible (màxim 15 km). Ens 
allotjarem en hotels, per la qual cosa no farà 
falta implicar motxilles pesades. Es tracta 
doncs que qualsevol puga gaudir d’aquestes 
tranquil·les i accessibles rutes històriques i 
naturals.

1 DE SETEMBRE: VALÈNCIA - ORONOZ
Concentració a les 9:00 del matí a l’Institut 
Lluís Vives, vorera del Carrer Xàtiva de 
València. Dinar llire en ruta. Arribada a 
Urgain.
 
2 DE SETEMBRE: AINHOA - URDAX - OTSONDO - 
AMAIUR
Pujada al port de Otsondo, amb 470 metres 
de desnivell positiu i 300 metres desnivell 
negatiu. Una caminada de 14 km.
 
3 DE SEPTIEMBRE:  AMAIUR - ELIZONDO - 
IRURITA
Suau i continu descens amb 100 metres de 
desnivell negatiu. Una caminada de 12’6 
km.
 
4 DE SETEMBRE: IRUITA - ZIGA - BERROETA - 
VENTA SAN BLAS
Pujada al port de Belate, amb 500 metres 
de desnivell. Una caminada de 11’6 km.
 
5 DE SETEMBRE: VENTA SAN BLAS - BELATE - 
LANTZ - OLAGÜE (16 KM)
Finalització del port de Belate i descens 
amb 450 metres de desnivell positiu i 350 
metres de desnivell negatiu. Uma caminada 
amb 16 km.
 

6 DE SETEMBRE:  OLAGÜE - OSTIZ - SORAUREN 
Pujada i baixada suau amb un desnivell 
negatiu de 100 metres. Una caminada de 
14’1 km.
 
7 DE SETEMBRE: SORAUREN - ARRE -
PAMPLONA/IRUÑA
Etapa pràcticament plana vorejant el riu 
Ultzama. Una caminada de 10’9 km.
 
8 DE SETEMBRE: PAMPLONA/IRUÑA - VALÈNCIA
Descans i tornada a València.

ES
TI

U

DE
 L’

1 A
L 8

  D
E 

SE
TE

M
BR

E

ITINERARI

750 €
Supl. hab. indiv. 180 € 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.

7 7
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El camí de Sant Jaume baztanès segueix el 
ramal que des de Baiona (París - Bordeaux 
- Bayonne) arriba fins a Pamplona, on s’uneix 
al Camí de Sant Jaume francès que arriba 
des de Roncesvalles. Aquesta és la primera 
ruta jacobea de la qual hi ha constància escrita. 
És est un ramal més curt i més agradable 
que el de Roncesvalles per la suavitat dels 
seus ports i pel seu clima més benigne. A 
més la dolçor dels seus afables paisatges 
naturals fa d’aquest “Camí de Santiago” un 
dels més bells i plàcids. Realitzarem una 
part d’aquest camí, abordant diàriament 
una etapa assequible (màxim 15 km). Ens 
allotjarem en hotels, per la qual cosa no farà 
falta implicar motxilles pesades. Es tracta 
doncs que qualsevol puga gaudir d’aquestes 
tranquil·les i accessibles rutes històriques i 
naturals.

1 DE SETEMBRE: VALÈNCIA - ORONOZ
Concentració a les 9:00 del matí a l’Institut 
Lluís Vives, vorera del Carrer Xàtiva de 
València. Dinar llire en ruta. Arribada a 
Urgain.
 
2 DE SETEMBRE: AINHOA - URDAX - OTSONDO - 
AMAIUR
Pujada al port de Otsondo, amb 470 metres 
de desnivell positiu i 300 metres desnivell 
negatiu. Una caminada de 14 km.
 
3 DE SEPTIEMBRE:  AMAIUR - ELIZONDO - 
IRURITA
Suau i continu descens amb 100 metres de 
desnivell negatiu. Una caminada de 12’6 
km.
 
4 DE SETEMBRE: IRUITA - ZIGA - BERROETA - 
VENTA SAN BLAS
Pujada al port de Belate, amb 500 metres 
de desnivell. Una caminada de 11’6 km.
 
5 DE SETEMBRE: VENTA SAN BLAS - BELATE - 
LANTZ - OLAGÜE (16 KM)
Finalització del port de Belate i descens 
amb 450 metres de desnivell positiu i 350 
metres de desnivell negatiu. Uma caminada 
amb 16 km.
 

6 DE SETEMBRE:  OLAGÜE - OSTIZ - SORAUREN 
Pujada i baixada suau amb un desnivell 
negatiu de 100 metres. Una caminada de 
14’1 km.
 
7 DE SETEMBRE: SORAUREN - ARRE -
PAMPLONA/IRUÑA
Etapa pràcticament plana vorejant el riu 
Ultzama. Una caminada de 10’9 km.
 
8 DE SETEMBRE: PAMPLONA/IRUÑA - VALÈNCIA
Descans i tornada a València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli + 
Guia local.
INCLOU:
 · Vols València - Bakú - València (via  
   Istanbul).
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels ****.
 · Desdejunis + 6 dinars + 6 sopars.
 · Entrades.
 · Assegurança de viatge.

Azerbaidjan, la porta oriental de la ruta de la seda

ITINERARI
3 DE SETEMBRE: VALÈNCIA - ISTANBUL - BAKÚ
Vol a Bakú via Istanbul.

4 DE SETEMBRE: BAKÚ
Visita de Highland Park. Farem una panoràmica 
de Bakú per la seua part muntanyosa, donant-nos 
una idea dels contrastos d'aquesta ciutat en 
forma d'amfiteatre que descendeix fins al 
mar Caspi. Visitarem el palau Shirvanshah i 
Maiden. Recorrerem el centre històric (Icheri 
Sheher). Passejarem pel passeig marítim i el 
seu Boulevard. Ens desplacem a Atashgah, 
al temple de Worshipers Fire, situat a prop de 
Baku. Atashgah significa el lloc del foc, lloc 
d'adoració dels creients zoroàstrics. 'Azer' 
significa foc, i cap altre nom sembla tan 
apropiat per a Azerbaidjan.

5 DE SETEMBRE: BAKU - GOBUSTAN
Ens desplaçarem a la reserva de Gobustan, 
on es conserven perfectament les pintures 
rupestres, els carrers i els objectes d'habitatge 

Concentració a les 10:00 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.
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1390 €
+ 190€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 290€

datats des del segle XIII aC a l'Edat Mitjana. 
Molt a prop hi ha la Gaval Chalan. La visita 
de Gobustan ens traspassarà a un altre 
món, i ens permetrà sentir l'ambient de mil 
anys d'història d'aquest lloc.

6 DE SETEMBRE: BAKÚ - SHEMAKHA - LAHIJ - 
SHEKI
Eixida cap a les muntanyes del Caucas. El 
paisatge sec sobre Bakú dóna pas a una 
zona de muntanya boscosa. Visita a la ciutat 
de Shamakhy amb la mesquita més gran del 
Caucas, Juma Mosque, i Shirvanshah Tombs, 
Yeddi Gumbez. Després contiunarem a Sheki, 
un dels llocs més famosos i antics del país. 
Aquesta antiga ciutat va ser famosa per ser 
un centre de seda i una important parada a 
la Gran Ruta de la Seda. De camí pararem a 
Lahij, una de les ciutats més conegudes del 
Caucas, famosa per la fabricació d'utensilis 
d'acer fred i coure decorats amb gravats. La 
ciutat està inclosa en la ruta turística internacional 
de la Gran Ruta de la Seda. Una vegada 
arribem Sheki visitarem el palau d'estiu de 
Khan, un taller Shebeke i un taller Pakhlava. 
Visitarem l'església albanesa de Kish i per 
finalitzar el dia coneixerem una de les cases 
del poble amb la preparació i degustació de 
la cuina local més popular, pilaf.

7 DE SETEMBRE: SHEKI - GAH - KISH
Ens desplacem a Gah, on visitarem el Museu 
d'Història i la mesquita i Ilisu (caiguda d'aigua), 
tot seguit coneixerem Kish, amb la seua 
imponent església dedicada Sant Elishe.

8 DE SETEMBRE: SHEKI - GANJA
Des de Sheki anirem a Ganja, segona ciutat 
d'Azerbaidjan. En el camí visitarem Mingyacevir, 
ciutat industrial. Ja en Ganja visitarem la 
mesquita de Shah Abbas, el museu de 
miniatura, Bottle house, i el mausoleu de la 
gran poetitza azerbaiyana Nizami Ganjavi.

9 DE SETEMBRE: GANJA - LANKARAN
Desdejuni. Visitarem Lankaran. Aquesta 
bonica ciutat té molt que oferir: belles mun-
tanyes, verds boscos i mar blau. A més, 
Lankaran compta amb una arquitectura 
molt peculiar, per la qual cosa els seus 
monuments són de gran interés.

10 DE SETEMBRE: LANKARAN - BAKÚ
Després del desdejuni en desplaçarem cap 
a Bakú. De camí ens aturarem per visitar el 
Parc Nacional de Shirvan.

11 DE SETEMBRE: BAKÚ - ISTANBUL - VALÈNCIA
A primera hora del matí trasllat a l'aeroport i 
vol cap a València via Istanbul.



3 DE SETEMBRE: VALÈNCIA - ISTANBUL - BAKÚ
Vol a Bakú via Istanbul.

4 DE SETEMBRE: BAKÚ
Visita de Highland Park. Farem una panoràmica 
de Bakú per la seua part muntanyosa, donant-nos 
una idea dels contrastos d'aquesta ciutat en 
forma d'amfiteatre que descendeix fins al 
mar Caspi. Visitarem el palau Shirvanshah i 
Maiden. Recorrerem el centre històric (Icheri 
Sheher). Passejarem pel passeig marítim i el 
seu Boulevard. Ens desplacem a Atashgah, 
al temple de Worshipers Fire, situat a prop de 
Baku. Atashgah significa el lloc del foc, lloc 
d'adoració dels creients zoroàstrics. 'Azer' 
significa foc, i cap altre nom sembla tan 
apropiat per a Azerbaidjan.

5 DE SETEMBRE: BAKU - GOBUSTAN
Ens desplaçarem a la reserva de Gobustan, 
on es conserven perfectament les pintures 
rupestres, els carrers i els objectes d'habitatge 

datats des del segle XIII aC a l'Edat Mitjana. 
Molt a prop hi ha la Gaval Chalan. La visita 
de Gobustan ens traspassarà a un altre 
món, i ens permetrà sentir l'ambient de mil 
anys d'història d'aquest lloc.

6 DE SETEMBRE: BAKÚ - SHEMAKHA - LAHIJ - 
SHEKI
Eixida cap a les muntanyes del Caucas. El 
paisatge sec sobre Bakú dóna pas a una 
zona de muntanya boscosa. Visita a la ciutat 
de Shamakhy amb la mesquita més gran del 
Caucas, Juma Mosque, i Shirvanshah Tombs, 
Yeddi Gumbez. Després contiunarem a Sheki, 
un dels llocs més famosos i antics del país. 
Aquesta antiga ciutat va ser famosa per ser 
un centre de seda i una important parada a 
la Gran Ruta de la Seda. De camí pararem a 
Lahij, una de les ciutats més conegudes del 
Caucas, famosa per la fabricació d'utensilis 
d'acer fred i coure decorats amb gravats. La 
ciutat està inclosa en la ruta turística internacional 
de la Gran Ruta de la Seda. Una vegada 
arribem Sheki visitarem el palau d'estiu de 
Khan, un taller Shebeke i un taller Pakhlava. 
Visitarem l'església albanesa de Kish i per 
finalitzar el dia coneixerem una de les cases 
del poble amb la preparació i degustació de 
la cuina local més popular, pilaf.

7 DE SETEMBRE: SHEKI - GAH - KISH
Ens desplacem a Gah, on visitarem el Museu 
d'Història i la mesquita i Ilisu (caiguda d'aigua), 
tot seguit coneixerem Kish, amb la seua 
imponent església dedicada Sant Elishe.

8 DE SETEMBRE: SHEKI - GANJA
Des de Sheki anirem a Ganja, segona ciutat 
d'Azerbaidjan. En el camí visitarem Mingyacevir, 
ciutat industrial. Ja en Ganja visitarem la 
mesquita de Shah Abbas, el museu de 
miniatura, Bottle house, i el mausoleu de la 
gran poetitza azerbaiyana Nizami Ganjavi.

9 DE SETEMBRE: GANJA - LANKARAN
Desdejuni. Visitarem Lankaran. Aquesta 
bonica ciutat té molt que oferir: belles mun-
tanyes, verds boscos i mar blau. A més, 
Lankaran compta amb una arquitectura 
molt peculiar, per la qual cosa els seus 
monuments són de gran interés.

10 DE SETEMBRE: LANKARAN - BAKÚ
Després del desdejuni en desplaçarem cap 
a Bakú. De camí ens aturarem per visitar el 
Parc Nacional de Shirvan.

11 DE SETEMBRE: BAKÚ - ISTANBUL - VALÈNCIA
A primera hora del matí trasllat a l'aeroport i 
vol cap a València via Istanbul.
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El territori del Caroig és un dels espais de la Península Ibèrica 
més rics en manifestacions rupestres postpaleolítiques. La 
seua importància radica en l'elevat nombre de conjunts, en 
la seua singularitat i en el seu valor documental per a 
conéixer les primeres societats agrícoles i ramaderes. El 
conjunt més conegut és, sens dubte, el de les coves de 
l’Aranya, localitzades en el marge esquerre del barranc 
d'Hongares, afluent del Cazuma, abans de precipitar-se en 
el salt de la Rebolla.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del 
Carrer Xàtiva de València. Ens desplaçarem a Bicorb per 
iniciar una ruta senderista pel riu i el barranc Moreno, nivell 
baix (són sols 2 km).

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Les coves de l’Aranya
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ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja INCLOU: autobús 
des de València i assegurança de viatge. Opció de 
dinar per 16 €.

DISSABTE 14 DE SETEMBRE

29 €

Un museu a l'aire lliure i viu: blanc i negre, o color; abstractes, 
caricaturescos, de ciència-ficció o realistes; bellesa o denúncia; 
amb esprai, amb aerògraf, amb pinzell o, encara que queden 
fora de la categoria de grafitis, fins i tot lones amb fotografies. Les 
obres –grafitis– es van degradant amb el pas del temps i van 
canviant. És un museu sense dipòsit: l'art es crea, s'exposa i es 
canvia. Poca gent sap que València és una ciutat reconeguda 
pels seus grafitis artístics, realitzats en moltes ocasions per 
creadors de renom internacional. Vens a descobrir-la?

 

Concentració a les 10:00 h a les Torres de Quart de València.

PASSEIG PER VALÈNCIA

La ruta dels grafitis

DISSABTE 14 DE SETEMBRE

8 €

ENS ACOMPANYARÀ: Marta Berlanga 

ITINERARI

ITINERARI

Foto: r2hox / CC BY-SA 2.0Foto: Superchilum / CC BY-SA 4.0
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La història de la ciutat de València, va lligada sense dubte a 
la d'aquest barri marítim. Encara hui és un barri de pescadors, 
protagonista de les estampes més costumistes, on la vida té 
un altre ritme. Al Cabanyal hi ha barraques, cases de pescadors, 
façanes de rajoles, edificis de colors i estructures modernistes. 
Des de la Llotja de Pescadors al Mercat del Grau; passant 
pels habitatges del carrer de Sant Pere, La Reina o Escalant; 
i fins i tot la zona del Progrés i Amparo Guillem. Us convidem 
a endinsar-nos en un estil de vida molt autèntic... on Sorolla 
va pintar les seues grans obres i que va se font d’inspiració 
per al genial escriptor Vicent Blasco Ibáñez, del qual visitarem 
la seua casa natal. (entrades no incloses)

Concentració a les 10:00 h a l’estació de Renfe del Cabanyal.

PASSEIG PER VALÈNCIA

El Barri del Cabanyal
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DISSABTE 21 DE SETEMBRE

8 €

Situat en un carreró estret d’Albaida, trovem la Casa Museu 
del pintor Segrelles. La casa la va dissenyar i construir ell 
mateix en 1943. La decoració de gran part de la casa amb 
motius àrabs és idea del pintor i està igual que quan hi vivia. 
Al llarg de la casa es pot descobrir la manera de viure i la 
manera de ser de Segrelles, el seu univers: com pintava, 
què feia quotidianament, quins llibres llegia, quina música 
escoltava...

Eixida a les 8:00 h des de des de l’Institut Lluís Vives, vorera 
del Carrer Xátiva. Visita al Museu Segrelles, tot seguit el 
MITA (Museu de Titelles de la Vall d’Albaida). Dinarem i ens 
acostarem al Pou Clar d’Ontinyent per fer un tast d’herbero.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Segrelles: un món de fantasia

DISSABTE 28 DE SETEMBRE

29 €

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

ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli 

ITINERARI

ITINERARI



ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · 5 nits a l’alberg Mendilatz
 · Pensió completa excepte el sopar  
   del primer dia, amb 5 dinars de pícnic 
 · Assegurança de viatge.

La Selva d'Irati de “cabo a rabo”

4 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - IRATI
Eixida cap a l'alberg Mendilatz, enmig de la 
Selva d’Irati. Sopar lliure en ruta.

5 D’OCTUBRE: IRATI
Ruta de 6’5 km i 75 m de desnivell pels 
boscos d’Aezkoa. Després de farem una 
suau passeig de 6 km i 190 m de desnivell 
fins al monumental "Hi hagi dels tres braços".

ITINERARI

6 D’OCTUBRE: IRATI
Ens anem fins a la Vall de Salazar, a recórrer 
l'històric sender de Gartxot eixint d’Izaltzu. 
12 km i 670 m de desnivell. Dinarem i ens 
dirigirem a la localitat de Otsagabia.

7 D’OCTUBRE: IRATI
Ens endinsem en el més profund de la Selva 
d'Irati, durant 11 km i 250 m de desnivell. A 
la vesprada visitarem la zona d’Azpegui.

8 D’OCTUBRE: IRATI
Des de l'ermita de la Mare de Déu de les 
Neus anirem cap al Bosc de Zabaleta, 
durant 8’2 k i 250 m de desnivell. Després 
del dinar ens acostarem fins a la Cascada 
del Cub - Itsuosin, amb un suau passeig de 
1’3 km i 60 metres de desnivell.

9 D’OCTUBRE: IRATI - VALÈNCIA
Pujada al mirador de Zamariain des de la 
localitat de Garaioa. Ruta de 7 km i 330 m 
de desnivell. Després de dinar tornada a 
València.

EIXIDA: 16:30 h València (Institut Lluís Vives) / 17:00 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de trens).   
   * Eixides on caldrà un mínim de persones
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550 €
Supl. hab. indiv. 80 €
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Com feien els peripatètics, caminarem per una ciutat prodigiosa, 
una ciutat opulenta, que al segle XV va estar a punt de ser 
una Res Pública, una República de comerciants regida per 
un rei. Descobrirem la nostra pròpia Lady Godiva, passejarem 
per un lloc on la gent s’administrava LSD, visitarem el lloc dels 
duels a què tan afeccionat era el Joan Martorell, escoltarem 
un consultori radiofònic on descobrirem misèries humanes... 
Curiosament, la València decadent d’un regne decadent 
dins d’una Corona que tenia els dies comptats. Al capdavall, 
algú ens contarà en secret que Nova York s’inundà de 
Tirants el 1984, al costat dels primers joguets electrònics, 
muscleres i cabells cardats. Tot això i més, en una proposta 
del tot provocadora...No veniu. Després, res serà igual.

 

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

PASSEIG PER VALÈNCIA

Una ruta indecent: la del Tirant

35

ENS ACOMPANYARÀ: Vicent Moreno 

DIMECRES 9 D’OCTUBRE

8 €

El Tren dels Anglesos és una antiga línia de tren que 
connectava Alcoi amb el Grau de Gandia per embarcar el 
tèxtil produït a Alcoi i desembarcar carbó anglès. Aquest 
tren seguia el canó del riu Serpis per travessar les Muntanyes 
entre Lorxa (El Comtat) i Vilallonga (La Safor). Aquest canó 
sinuós i estret entre grans parets calcàries és conegut com 
l’Estret de l’Infern. 

Eixida a les 8:00 h des de des de l’Institut Lluís Vives, vorera 
del Carrer Xátiva, cap a Lorxa seguint la Via dels Anglesos. 
Acompanyarem al Serpis, gaudint de paisatges abruptes i 
vegetació de ribera.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

L’infern dels anglesos

DIMECRES 9 D’OCTUBRE

29 €

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

ITINERARI

ITINERARI

Foto: Visentico/Sento / CC BY-SA 2.0



ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig.
INCLOU:
 · Vols Barcelona - Bari i Brindisi -  
   Barcelona.
 · Trasllats en autobús València -      
   Barcelona - València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels **** cèntrics a Bari i Lecce.
 · 7 desdejunis + 2 sopars.
 · Assegurança de viatge.

Viatge a la Puglia basilicata, el tacó d’Itàlia

36

5 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA - BARI
Trasllat a l’aeroport de Barcelona i vol directe 
a Bari. Arribada i allotjament. Sopar.

6 D’OCTUBRE: BARI - TRANI
Desdejuni i visita de Bari, capital de Puglia, 
amb dues parts, d'una banda la ciutat 
"Vechia" (antiga), origen de Bari, i la ciutat 
"Nova" que es va anar estenent al voltant 
del nucli antic i al llarg de la costa i del 
passeig marítim. Actualment el nucli històric 
ha quedat encaixat entre els dos ports de 
Bari, l'antic i el modern. Anirem a Trani, a la 
costa Adriàtica, que  atresora des de l'Edat 
Mitjana una fecunda història que ha deixat 
un patrimoni digne de conèixer-se. 

7 D’OCTUBRE: BARI - ALBEROBELLO -
LOCOROTONDO - MARTINA FRANCA
Desdejuni. Al sud de Bari s'obre la Vall d'Itria. 
L'arquitectura rural ha creat un sorprenent i 
única manera de construcció reconegut per 

la UNESCO. Són els "trulli", edificacions de pedra 
de maçoneria col·locada sense argamassa 
o morter per unir, de manera que són 
edificacions lleugeres. Alberobello és el 
poble amb major nombre de "trulli" conser-
va. Anirem també a Lacorotondo, preciós 
poble blanc situat sobre un turó.

8 D’OCTUBRE: BARI - MATERA - LECCE 
Desdejuni i visita de Matera. Passejar per 
Matera és com tornar al passat, per alguna 
cosa li diuen la segona Betlem. A la zona 
més antiga està al barri Civita. La part 
medieval i renaixentista es troba al llarg de "il 
Piano", a la vora dels "Sassi"; i per finalitzar hi 
ha una ciutat nova, amb elegants i moderns 
edificis. Continuem fins a Lecce. Arribada a 
l’hotel, sopar i allotjament.

9 D’OCTUBRE: POLIGNANO A MARE - OSTUNI
Desdejuni. Eixida al pintoresc poble de 
Polignano que treu el cap sobre un 
penya-segat al mar Adriàtic. En aquesta 
part del litoral la mar ha excavat nombroses 
grutes i coves de gran bellesa que deixen petites 
cales entremig. En un turó, destacant sobre 
els camps d'oliveres que l'envolten, Ostuni 
és una bonica ciutat propera a la costa 
adriàtica coneguda com la "Ciutat Blanca" 
pel color de les façanes de les seues cases. 

10 D’OCTUBRE: LECCE - GALLIPOLLI
Desdejuni. Es pot dir que Lecce és una 
ciutat única per la quantitat d'edificis 
barrocs del segle XVII al que per les seves 
peculiaritats se l'anomena barroc leccese. 
Conserva el teatre i l'amfiteatre d'època 
romana i l'Església-basílica de la Santa 
Croce. Continuem fins a Gallipolli, la "Perla 
de Salento", que ja era apreciada pels grecs 
que van arribar a aquestes costes i la van 
cridar Kale Poli, ciutat bonica.

11 D’OCTUBRE: LECCE – OTRANTO 
Desdejuni i visita a Otranto amb ruta panoràmica 
fins a Santa Maria di Leuca. En el passat el 
port d'Otranto va tindre gran importància 
estratègica pel que va ser atacat, destruït i 
reconstruït de nou. Tornada a l’hotel i allotja-
ment.

12 D’OCTUBRE: BRINDISI - BARCELONA - 
VALÈNCIA
Desdejuni a l’hotel i trassllat a l’aeroport de 
Brindisi. Vol directe a Barcelona i trasllat a 
València.
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1350 €
+ 90 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 310 €

2 7

EIXIDA: 6:00 h València (Institut Lluís Vives) / 6:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de trens).   
   * Eixides on caldrà un mínim de persones / ** Consultar opcions des de Castelló
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5 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA - BARI
Trasllat a l’aeroport de Barcelona i vol directe 
a Bari. Arribada i allotjament. Sopar.

6 D’OCTUBRE: BARI - TRANI
Desdejuni i visita de Bari, capital de Puglia, 
amb dues parts, d'una banda la ciutat 
"Vechia" (antiga), origen de Bari, i la ciutat 
"Nova" que es va anar estenent al voltant 
del nucli antic i al llarg de la costa i del 
passeig marítim. Actualment el nucli històric 
ha quedat encaixat entre els dos ports de 
Bari, l'antic i el modern. Anirem a Trani, a la 
costa Adriàtica, que  atresora des de l'Edat 
Mitjana una fecunda història que ha deixat 
un patrimoni digne de conèixer-se. 

7 D’OCTUBRE: BARI - ALBEROBELLO -
LOCOROTONDO - MARTINA FRANCA
Desdejuni. Al sud de Bari s'obre la Vall d'Itria. 
L'arquitectura rural ha creat un sorprenent i 
única manera de construcció reconegut per 

la UNESCO. Són els "trulli", edificacions de pedra 
de maçoneria col·locada sense argamassa 
o morter per unir, de manera que són 
edificacions lleugeres. Alberobello és el 
poble amb major nombre de "trulli" conser-
va. Anirem també a Lacorotondo, preciós 
poble blanc situat sobre un turó.

8 D’OCTUBRE: BARI - MATERA - LECCE 
Desdejuni i visita de Matera. Passejar per 
Matera és com tornar al passat, per alguna 
cosa li diuen la segona Betlem. A la zona 
més antiga està al barri Civita. La part 
medieval i renaixentista es troba al llarg de "il 
Piano", a la vora dels "Sassi"; i per finalitzar hi 
ha una ciutat nova, amb elegants i moderns 
edificis. Continuem fins a Lecce. Arribada a 
l’hotel, sopar i allotjament.

9 D’OCTUBRE: POLIGNANO A MARE - OSTUNI
Desdejuni. Eixida al pintoresc poble de 
Polignano que treu el cap sobre un 
penya-segat al mar Adriàtic. En aquesta 
part del litoral la mar ha excavat nombroses 
grutes i coves de gran bellesa que deixen petites 
cales entremig. En un turó, destacant sobre 
els camps d'oliveres que l'envolten, Ostuni 
és una bonica ciutat propera a la costa 
adriàtica coneguda com la "Ciutat Blanca" 
pel color de les façanes de les seues cases. 

10 D’OCTUBRE: LECCE - GALLIPOLLI
Desdejuni. Es pot dir que Lecce és una 
ciutat única per la quantitat d'edificis 
barrocs del segle XVII al que per les seves 
peculiaritats se l'anomena barroc leccese. 
Conserva el teatre i l'amfiteatre d'època 
romana i l'Església-basílica de la Santa 
Croce. Continuem fins a Gallipolli, la "Perla 
de Salento", que ja era apreciada pels grecs 
que van arribar a aquestes costes i la van 
cridar Kale Poli, ciutat bonica.

11 D’OCTUBRE: LECCE – OTRANTO 
Desdejuni i visita a Otranto amb ruta panoràmica 
fins a Santa Maria di Leuca. En el passat el 
port d'Otranto va tindre gran importància 
estratègica pel que va ser atacat, destruït i 
reconstruït de nou. Tornada a l’hotel i allotja-
ment.

12 D’OCTUBRE: BRINDISI - BARCELONA - 
VALÈNCIA
Desdejuni a l’hotel i trassllat a l’aeroport de 
Brindisi. Vol directe a Barcelona i trasllat a 
València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Ruth López i
Leandre Santonja
INCLOU:
 · Vols València - Menorca - València.
 · Autobús per a totes les excursions.
 · Hotel de qualitat a Maó.
 · Allotjament i desdejuni
 · Assegurança de viatge.

Menorca: història, cultura i camí de cavalls

9 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - MAÓ
Vol directe fins a Maó. Trasllat a l’hotel i 
allotjament. Després de dinar visita al casc 
antic, el port i la fàbrica de Gin Xoriguer.

10 D’OCTUBRE: NORD SALVATGE
OPCIÓ CULTURAL: Far de Favàritx, s’Albufera 
des Grau i Mercadal.
OPCIÓ CAMÍ DE CAVALLS: Ruta pel Camí dels 

ITINERARI

Cavalls des del Far de Favàritx fins al port 
d’Addaia (11 km).
Les dues opcions ens reunirem a Fornells per 
dinar. Després de dinar recorrerem amb 
autobús part del camí de Tramuntana fins al 
far del Cap de Cavalleria.

11 D’OCTUBRE: CIUTADELLA
Visita a Ciutadella. Dinar i visita a les Pedreres 
de s'Hostal. Visita a la Naveta des Tudons.

12 D’OCTUBRE: EL SUD
OPCIÓ CULTURAL: Torre d'en Galmés, formatgeria 
Subaida, Monte Toro.
OPCIÓ CAMÍ DE CAVALLS: ruta des de Cala 
Galdana, fins a Sant Tomàs.
Les dues opcions ens reunirem en Sant Tomàs, 
on dinarem vora mar. Visita a Trepucó. 

13 D’OCTUBRE: MAÓ - VALÈNCIA.
Visita a una de les bodegues de vi de l'illa, 
després d'haver fet un xicotet recorregut 
amb bus per les cales de l’est. Després de 
dinar anirem directament a l’aeroport de 
Maó.

DE
L 

9 A
L 

13
 D

’O
CT

UB
RE

PO
NT

 D
’O

CT
UB

RE

460 €
+ 60 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 130 €

38
Concentració a les 9:00 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

3 4
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ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · 5 nits a l’alberg Mendilatz
 · Pensió completa excepte el dinar 
   del primer dia, amb 4 dinars de pícnic 
 · Assegurança de viatge.

La Selva d'Irati de “cabo a rabo” 2.0

9 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - IRATI
Eixida cap a l'alberg Mendilatz, enmig de la Selva 
d’Irati. Dinar lliure en ruta. Sopar a l’alberg.

10 D’OCTUBRE: IRATI
Des de l'embassament d’Irabia farem una 
ruta que ens portarà fins a l'ermita de la 
Mare de Déu de les Neus. Distància: 10 km. 
Desnivell: 200 m. Visitarem Otsagabia.

ITINERARI

11 D’OCTUBRE: IRATI
Sender d’Errekaidorra. Dinar de pícnic. Distància: 
9.8 km. Desnivell acumulat: 390 m. Després 
del passeig emprendrem el retorn a l'alberg 
no sense abans aturar-nos en l'Alt de Tapla, 
on podrem gaudir les seues impressionants 
panorames.

12 D’OCTUBRE: IRATI
Des de l'antiga Fàbrica d'Armes de Orbaizeta 
caminarem per un sender que puja per un 
impressionant fageda. Després de 3 quilò-
metres desemboca a la regata de Itolatz que 
remuntarem fins que, després d'un bonic 
coll en què pasta el bestiar baixarem cap a 
la localitat de Ària. Des d'allà baixarem fins a 
la localitat de Aribe on finalitzarà la nostra 
ruta. Distància: 16 km. Desnivell: 450 m.

13 D’OCTUBRE: IRATI - VALÈNCIA
Emprendrem el "Camí de les Bruixes" partint 
des de Villanueva de Aezkoa. Distància: 4 
km. Desnivell: 300 m. Dinar en un petit 
restaurant familiar. Després de dinar tornada 
a València.

EIXIDA: 8:00 h València (Institut Lluís Vives) / 8:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de trens).   
   * Eixides on caldrà un mínim de persones
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Supl. hab. indiv. 50 €
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ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli + 
Guia local.
INCLOU:
 · Vol des de Barcelona.
 · Trasllat en autobús València -      
   Barcelona - València.
 · Trasllats privats i guia de parla hispana  
   a Corea del Sur i a Hong Kong.
 · Hotels ***/****.
 · Règim alimentari segons itinerari.
 · Visites indicades a l'itinerari amb 
entrades.
 · Assegurança bàsica de viatge.

Corea del Sud i Hong Kong, les fronteres del cor

ITINERARI
13 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA - HONG 
KONG - SEÜL
Trasllat a Barcelona i vol a Seül via Hong Kong.

14 D’OCTUBRE: HONG KONG - SEÜL
Arribada a Seül i trasllat a l'hotel. Passejada 
pel Rierol Cheonggyecheon.

15 D’OCTUBRE: SEÜL
Desdejuni. Visita al Temple Jogyesa, un dels 
més importants de la ciutat. Seguirem amb 
El Palau de Changdeokgung. Caminarem 
pel "Jardí Secret". A continuació, passeig 
per Bukchon "Hanok". Dinar. Passeig pel 
mercat de Gwangjang. A continuació pren-
drem el telefèric fins a la Torre Namsan.

16 OCTUBRE:  SEÜL- SUWON - ANDONG
Desdejuni. Eixida cap a Suwon i visita a la 
Fortalesa de Hwaseong. Dinar en un restaurant 
local. De vesprada, eixida cap a Andong i 
visita de l'Acadèmia confuciana de Dosan.

EIXIDA: 6:00 h València (Institut Lluís Vives)
          * Consultar eixides des de Sagunt i Castelló
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2795 €
+ 280€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 795 €

17 D’OCTUBRE: ANDONG - DAEGU
Desdejuni. Passeig per Andong Hahoe i visita 
del museu de les màscares. Dinar i sortida 
cap a Daegu. Visita del Museu Nacional.

18 D’OCTUBRE: DAEGU - PARC NACIONAL DE 
GAYA - GYEONGJU
Desdejuni. Excursió al Parc Nacional de Gaya. 
Visita al temple Haeinsa. Dinar vegetarià al 
temple. De vesprada, visita al Museu de 
Medicina oriental Yangyeongsi i al Mercat 
Seomun. Sortida cap a Gyeongju.
 
19 D’OCTUBRE: GYEONGJU
Desdejuni. Visita a la ciutat, incloent l'Observatori 
Astronòmic de Cheomseongdae i passeig 
pel Parc dels Túmuls la tomba del "Cavall 
Celestial". Dinar en un restaurant local. De 
vesprada, eixida per a visitar Yangdong. 
Finalment, visita a l'Estany Anapji.

20 D’OCTUBRE: GYEONGJU - BUSAN
Desdejuni. Visita al temple Bulkugsa. Més tard, 
continuarà la visita amb la Cova Seokguram. 
Dinar en un restaurant local. A la tarda, 
eixida per carretera cap a Busan. En el camí, 
visita del Temple Haedong Yonggungsa.

21 D’OCTUBRE: BUSAN
Desdejuni. Visita a Busan i la platja de Haeundae. 

Passeig pel mercat de peix de Jagalchi. 
Parada al Cementiri del Memorial de les 
Nacions Unides. Dinar en un restaurant 
local. A la vesprada, visita al Parc Yongdusan. 

22 D’OCTUBRE: BUSAN - HONG KONG
Temps lliure i  trasllat a l'aeroport per agafar 
el vol a Hong Kong. Arribada, i trasllat a 
l'hotel. Dinar un Dim Sum xinès. Breu visita 
a la ciutat. 

23 D’OCTUBRE: HONG KONG
Panoràmica a l'illa de Hong Kong i port 
d'Aberdeen, solcat per joncs i sampanes, on 
barques serveixen de cases als pescadors. 
Vorem el Pic Victòria, la Badia Repulse. 
Dinar  en restaurant. Visita de Kowloon, on 
visitarem el Jardí dels Ocells i el Mercat de 
les Flors. Anirem al temple sintoista de Wong 
Tai Sin, i el Monestir Chi Lin. Allotjament.

24 D’OCTUBRE: HONG KONG
Dia lliure fins a l'hora acordada, que anirem  
a l'aeroport per agafar el vol.

25 D’OCTUBRE: HONG KONG - MADRID -
VALÈNCIA
Tràmits de facturació i embarcament en vol 
a Madrid. Arribada i trasllat en bus a València.



13 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA - HONG 
KONG - SEÜL
Trasllat a Barcelona i vol a Seül via Hong Kong.

14 D’OCTUBRE: HONG KONG - SEÜL
Arribada a Seül i trasllat a l'hotel. Passejada 
pel Rierol Cheonggyecheon.

15 D’OCTUBRE: SEÜL
Desdejuni. Visita al Temple Jogyesa, un dels 
més importants de la ciutat. Seguirem amb 
El Palau de Changdeokgung. Caminarem 
pel "Jardí Secret". A continuació, passeig 
per Bukchon "Hanok". Dinar. Passeig pel 
mercat de Gwangjang. A continuació pren-
drem el telefèric fins a la Torre Namsan.

16 OCTUBRE:  SEÜL- SUWON - ANDONG
Desdejuni. Eixida cap a Suwon i visita a la 
Fortalesa de Hwaseong. Dinar en un restaurant 
local. De vesprada, eixida cap a Andong i 
visita de l'Acadèmia confuciana de Dosan.

17 D’OCTUBRE: ANDONG - DAEGU
Desdejuni. Passeig per Andong Hahoe i visita 
del museu de les màscares. Dinar i sortida 
cap a Daegu. Visita del Museu Nacional.

18 D’OCTUBRE: DAEGU - PARC NACIONAL DE 
GAYA - GYEONGJU
Desdejuni. Excursió al Parc Nacional de Gaya. 
Visita al temple Haeinsa. Dinar vegetarià al 
temple. De vesprada, visita al Museu de 
Medicina oriental Yangyeongsi i al Mercat 
Seomun. Sortida cap a Gyeongju.
 
19 D’OCTUBRE: GYEONGJU
Desdejuni. Visita a la ciutat, incloent l'Observatori 
Astronòmic de Cheomseongdae i passeig 
pel Parc dels Túmuls la tomba del "Cavall 
Celestial". Dinar en un restaurant local. De 
vesprada, eixida per a visitar Yangdong. 
Finalment, visita a l'Estany Anapji.

20 D’OCTUBRE: GYEONGJU - BUSAN
Desdejuni. Visita al temple Bulkugsa. Més tard, 
continuarà la visita amb la Cova Seokguram. 
Dinar en un restaurant local. A la tarda, 
eixida per carretera cap a Busan. En el camí, 
visita del Temple Haedong Yonggungsa.

21 D’OCTUBRE: BUSAN
Desdejuni. Visita a Busan i la platja de Haeundae. 

Passeig pel mercat de peix de Jagalchi. 
Parada al Cementiri del Memorial de les 
Nacions Unides. Dinar en un restaurant 
local. A la vesprada, visita al Parc Yongdusan. 

22 D’OCTUBRE: BUSAN - HONG KONG
Temps lliure i  trasllat a l'aeroport per agafar 
el vol a Hong Kong. Arribada, i trasllat a 
l'hotel. Dinar un Dim Sum xinès. Breu visita 
a la ciutat. 

23 D’OCTUBRE: HONG KONG
Panoràmica a l'illa de Hong Kong i port 
d'Aberdeen, solcat per joncs i sampanes, on 
barques serveixen de cases als pescadors. 
Vorem el Pic Victòria, la Badia Repulse. 
Dinar  en restaurant. Visita de Kowloon, on 
visitarem el Jardí dels Ocells i el Mercat de 
les Flors. Anirem al temple sintoista de Wong 
Tai Sin, i el Monestir Chi Lin. Allotjament.

24 D’OCTUBRE: HONG KONG
Dia lliure fins a l'hora acordada, que anirem  
a l'aeroport per agafar el vol.

25 D’OCTUBRE: HONG KONG - MADRID -
VALÈNCIA
Tràmits de facturació i embarcament en vol 
a Madrid. Arribada i trasllat en bus a València.
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Amb una superfície de 50.000 m2, compta amb més de 700 
espècies de plantes autòctones, algunes d'elles endèmiques. 
L'Albarda recrea la imatge dels antics jardins renaixentistes 
valencians, influenciats per la cultura àrab. D’altra banda 
La cova de les Calaverers, que es descobreix cap al 1768. Té 
un atractiu geològic i arqueològic inigualable, s'han trobat restes 
arqueològiques del Paleolític, a més de paleontològics, 
consistents en mamífers de gran grandària, com a cavalls, 
óssos, toros, hipopòtams, rinoceronts, etc... 

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del 
Carrer Xàtiva de València. Visita al Jardi de l’Albarada a 
Pedreguer. Dinar a Pedreguer. De vesprada visitarem la Cova 
de les Calaveres a Benidoleg.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

L’Albarda i la Cova de les calaveres
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ENS ACOMPANYARÀ: Júlia Torró INCLOU: autobús des de 
València i assegurança de viatge. Opció de dinar per 
16 €.

DISSABTE 19 D’OCTUBRE

29 €

No tornarà a passar mai. Una exposició única reunirà una part 
important de l’ànima de la Res Pública de València: retaules 
divorciats, pedres fundacionals que dormien en caixes de 
galetes, sales daurades, reis inabastables que se salvaren del foc 
devastador, misteriosos llibres del Bé i del Mal… Un viatge a la 
ciutat dels prodigis, a la ciutat daurada, a la república de merca-
ders que regien monarques més o menys pactistes… És l’única 
oportunitat que tindrem de ser dins de la Casa de la Ciutat, de la 
Casa del Consell de Cent, d’una Casa que desaparegué i es 
cremà. D’una casa en la qual algunes nit hi ha gent que diu que 
apareixen fantasmes…

 

Concentrció a les 10:00 h al Carrer Arquebisbe Mayoral, darrere 
de l’Ajuntament de València.

PASSEIG PER VALÈNCIA

La Casa dels Esperits 

DISSABTE 26 D’OCTUBRE

8 €

ENS ACOMPANYARÀ: Vicent Moreno 

ITINERARI
ITINERARI



ENS ACOMPANYARÀ: Júlia Torró.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel de qüalitat ben situat a
   Cartagena
 · Mitja pensió amb dinars.
 · Assegurança de viatge.

Cartagena, Cartagonova

1 DE NOVEMBRE: VALÈNCIA - LORCA - CARTAGENA
Eixida a les 8:00 h direcció Lorca, on desco-
brirem els llocs més emblemàtics de la 
ciutat. Després de dinar ens desplaçarem a 
Cartagena, on visitarem el famós submarí 
d'Isaac Peral, el Museu del Teatre Romà, 
passejarem pels seus carrers i podrem 
entendre l'evolució histórica de la ciutat. 
Allotjament.

ITINERARI

2 DE NOVEMBRE: CARTAGENA - CARAVACA DE LA 
CRUZ - CEHEGIN
Ens desplaçarem a Caravaca de la Cruz, on 
entre tots els seus atractius visitarem el 
Santuari de la Santíssima Vera Creu, el 
Museu dels Cavalls del vi, etc. Després dinar, 
coneixerem el preciós poble de Cehegin, les 
diferents esglésies que s'esdevenen pel seu 
espectacular centre històric, l'Església de 
Santa Maria Magdalena, la Soledad... El seu 
preciós Ajuntament, el Palau dels Ducs 
d'Ahumada... Tornada a Cartagena.

3 DE NOVEMBRE: CARTAGENA - VALÈNCIA
Visitarem el refugi-museu de la guerra civil 
que albergava a més de 5.000 persones, 
recordem que Cartagena fou l'última ciutat 
d'Espanya a rendir-se davant les tropes 
franquistes. Visitarem també el curiós 
museu Subaquàtic. Dinar i tornada a València.

EIXIDA: 8:00 h València (Institut Lluís Vives) / 9:00 h Xàtiva* (Avinguda del País Valencià).   
   * Eixides on caldrà un mínim de persones
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250 €
Supl. hab. indiv. 50 €
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ENS ACOMPANYARÀ:
Leandre Santonja.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel a Puigcerdà.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Descobrint la Cerdanya

31 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - PUIGCERDÀ
Eixida des de València. Arribada a l'hotel, 
allotjament i sopar.

1 DE NOVEMBRE: PUIGCERDÀ
Al matí farem ua bonica ruta de senderisme, 
tindrem l'oportunitat de conèixer de primera 
mà el paisatge pirinenc d'aquesta comarca. 

ITINERARI

Seguidament dinarem i coneixerem la capital 
de la Baixa Cerdanya, Puigcerdà.

2 DE NOVEMBRE: PUIGCERDÀ - VILAFRANCA DE 
CONFLENT
Durant aquesta jornada coneixerem la 
comarca de l'Alta Cerdanya i ho farem amb 
l'històric tren groc dels Pirineus. Aquesta 
línia, construïda a principis de segle XX tenia 
com objecte comunicar els altiplans catalans. 
En la seua última parada visitarem Vilafranca 
de Conflent, que es troba als peus del massís 
del Canigó. Després de dinar coneixerem 
alguns dels racons més emblemàtics de la 
comarca.

2 DE NOVEMBRE: PUIGCERDÀ - LLÍVIA
Visitarem la població de Llívia, enclavament 
de la Baixa Cerdanya dintre de França com 
a conseqüència del Tractat dels Pirineus. 
Seguidament caminarem per un breu sender 
de muntanya fins a arribar al seu castell. 
Després de dinar ens dirigirem cap a València.

390 €
Supl. hab. indiv. 85 €
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EIXIDA: 800 h València (Institut Lluís Vives) / 8:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de 
trens).                * Eixides on caldrà un mínim de persones.



ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli.
INCLOU:
 · Vols amb Aerolíneas Argentinas.
 · Trasllat en autobús València -
   Madrid - València.
 · Autobús en destí.
 · Hotels ****.
 · 13 desdejunis i 7 dinars.
 · Entrades i transports de l’itinerari.
 · Excursions en vaixell i catamarà de  
   l’itinerari.
 · Guia local.
 · Assegurança de viatge.

Argentina, la natura en estat pur

45

6 DE NOVEMBRE: VALÈNCIA - MADRID -
BUENOS AIRES
Trasllat a Madrid i vol a Buenos Aires. 

7 DE NOVEMBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguaçú, al costat brasiler. Dinar 
en restaurant. Allotjament.

8 DE NOVEMBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
d’Iguaçú. Eixirem des de la "Estació Central", 
des d'on eixiran els diversos passejos. La 
tornada es realitza amb tren fins al Centre 
de Visitants. Dinar en restaurant. Retorn a 
l'hotel i allotjament.

9 DE NOVEMBRE: IGUAÇÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni i trasllat a l'aeroport. Vol a Trelew. 
Trasllat a Puerto Madryn i allotjament.
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Eixida a les 11:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

3990 €
+ 530 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 880 €

7 13

10 DE NOVEMBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunística 
de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Dinar 
en restaurant.  Continuem cap a la ciutat de 
Trelew, on visitarem els punts més atractius. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

11 DE NOVEMBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar en restaurant. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino. Allotjament.

12 DE NOVEMBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida cap a  Ushuaia 

on prendrem un catamarà per dirigir-nos 
cap a la Illa dels Llops i l'Illa dels Ocells a 
través de les aigües del Canal Beagle. 
Arribarem al Far de Les Eclaireurs. Retorn a 
l'hotel i allotjament.

13 DE NOVEMBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem gaudir 
d'un passeig amb múltiples vistes panoràmiques 
del Canal del Beagle. En aquest lloc, els primitius 
habitants de la zona han deixat el seu 
testimoni en els "concheros", jaciments 
arqueològics que proporcionen interessant 
informació sobre els seus antics costums. 
Des d'aquí comença llavors el retorn a 
Ushuaia, fent una parada en el camí per 
admirar el Llac Roca. Conclosa l'excursió, 
tornada a l'hotel. Resta del dia lliure.

14 DE NOVEMBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport i voll a El 
Calafate. Trasllat a l'hotel. Allotjament.

15 DE NOVEMBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Eixida cap a la Glacera Perito 
Moreno, al Parc Nacional Les Glaceres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres. Dinar 
en restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

16 DE NOVEMBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per embarcar 
en el catamarà que navegarà pel Braç Nord 
del Llac Argentí cap a la Glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzini 
per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

17 DE NOVEMBRE: EL CALAFATE - BUENOS 
AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

18 DE NOVEMBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 
Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és l'Avinguda 
9 de Juliol. El recorregut continua pel barri 
de San Telmo. Dirigint-se cap al sud s'arriba 
al pintoresc i colorit barri portuari de La 
Boca, amb el seu famós carrer Caminito. 
Retorn a l'hotel.

19 DE NOVEMBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

20 DE NOVEMBRE: BUENOS AIRES - MADRID
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Madrid. Menjars 
i nit a bord.

21 DE NOVEMBRE: MADRID - VALÈNCIA
Arribada a Madrid i trasllat en autobús fins a 
València.
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6 DE NOVEMBRE: VALÈNCIA - MADRID -
BUENOS AIRES
Trasllat a Madrid i vol a Buenos Aires. 

7 DE NOVEMBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguaçú, al costat brasiler. Dinar 
en restaurant. Allotjament.

8 DE NOVEMBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
d’Iguaçú. Eixirem des de la "Estació Central", 
des d'on eixiran els diversos passejos. La 
tornada es realitza amb tren fins al Centre 
de Visitants. Dinar en restaurant. Retorn a 
l'hotel i allotjament.

9 DE NOVEMBRE: IGUAÇÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni i trasllat a l'aeroport. Vol a Trelew. 
Trasllat a Puerto Madryn i allotjament.

27

10 DE NOVEMBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunística 
de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Dinar 
en restaurant.  Continuem cap a la ciutat de 
Trelew, on visitarem els punts més atractius. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

11 DE NOVEMBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar en restaurant. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino. Allotjament.

12 DE NOVEMBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida cap a  Ushuaia 

on prendrem un catamarà per dirigir-nos 
cap a la Illa dels Llops i l'Illa dels Ocells a 
través de les aigües del Canal Beagle. 
Arribarem al Far de Les Eclaireurs. Retorn a 
l'hotel i allotjament.

13 DE NOVEMBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem gaudir 
d'un passeig amb múltiples vistes panoràmiques 
del Canal del Beagle. En aquest lloc, els primitius 
habitants de la zona han deixat el seu 
testimoni en els "concheros", jaciments 
arqueològics que proporcionen interessant 
informació sobre els seus antics costums. 
Des d'aquí comença llavors el retorn a 
Ushuaia, fent una parada en el camí per 
admirar el Llac Roca. Conclosa l'excursió, 
tornada a l'hotel. Resta del dia lliure.

14 DE NOVEMBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport i voll a El 
Calafate. Trasllat a l'hotel. Allotjament.

15 DE NOVEMBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Eixida cap a la Glacera Perito 
Moreno, al Parc Nacional Les Glaceres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres. Dinar 
en restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.
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16 DE NOVEMBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per embarcar 
en el catamarà que navegarà pel Braç Nord 
del Llac Argentí cap a la Glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzini 
per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

17 DE NOVEMBRE: EL CALAFATE - BUENOS 
AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

18 DE NOVEMBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 
Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és l'Avinguda 
9 de Juliol. El recorregut continua pel barri 
de San Telmo. Dirigint-se cap al sud s'arriba 
al pintoresc i colorit barri portuari de La 
Boca, amb el seu famós carrer Caminito. 
Retorn a l'hotel.

19 DE NOVEMBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

20 DE NOVEMBRE: BUENOS AIRES - MADRID
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Madrid. Menjars 
i nit a bord.

21 DE NOVEMBRE: MADRID - VALÈNCIA
Arribada a Madrid i trasllat en autobús fins a 
València.



6 DE NOVEMBRE: VALÈNCIA - MADRID -
BUENOS AIRES
Trasllat a Madrid i vol a Buenos Aires. 

7 DE NOVEMBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguaçú, al costat brasiler. Dinar 
en restaurant. Allotjament.

8 DE NOVEMBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
d’Iguaçú. Eixirem des de la "Estació Central", 
des d'on eixiran els diversos passejos. La 
tornada es realitza amb tren fins al Centre 
de Visitants. Dinar en restaurant. Retorn a 
l'hotel i allotjament.

9 DE NOVEMBRE: IGUAÇÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni i trasllat a l'aeroport. Vol a Trelew. 
Trasllat a Puerto Madryn i allotjament.

10 DE NOVEMBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunística 
de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Dinar 
en restaurant.  Continuem cap a la ciutat de 
Trelew, on visitarem els punts més atractius. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

11 DE NOVEMBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar en restaurant. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino. Allotjament.

12 DE NOVEMBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida cap a  Ushuaia 

on prendrem un catamarà per dirigir-nos 
cap a la Illa dels Llops i l'Illa dels Ocells a 
través de les aigües del Canal Beagle. 
Arribarem al Far de Les Eclaireurs. Retorn a 
l'hotel i allotjament.

13 DE NOVEMBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem gaudir 
d'un passeig amb múltiples vistes panoràmiques 
del Canal del Beagle. En aquest lloc, els primitius 
habitants de la zona han deixat el seu 
testimoni en els "concheros", jaciments 
arqueològics que proporcionen interessant 
informació sobre els seus antics costums. 
Des d'aquí comença llavors el retorn a 
Ushuaia, fent una parada en el camí per 
admirar el Llac Roca. Conclosa l'excursió, 
tornada a l'hotel. Resta del dia lliure.

14 DE NOVEMBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport i voll a El 
Calafate. Trasllat a l'hotel. Allotjament.

15 DE NOVEMBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Eixida cap a la Glacera Perito 
Moreno, al Parc Nacional Les Glaceres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres. Dinar 
en restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.
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O16 DE NOVEMBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per embarcar 
en el catamarà que navegarà pel Braç Nord 
del Llac Argentí cap a la Glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzini 
per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

17 DE NOVEMBRE: EL CALAFATE - BUENOS 
AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

18 DE NOVEMBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 
Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és l'Avinguda 
9 de Juliol. El recorregut continua pel barri 
de San Telmo. Dirigint-se cap al sud s'arriba 
al pintoresc i colorit barri portuari de La 
Boca, amb el seu famós carrer Caminito. 
Retorn a l'hotel.

19 DE NOVEMBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

20 DE NOVEMBRE: BUENOS AIRES - MADRID
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Madrid. Menjars 
i nit a bord.

21 DE NOVEMBRE: MADRID - VALÈNCIA
Arribada a Madrid i trasllat en autobús fins a 
València.
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Una ruta a cavall entre la natura i la història. Ens desplaça-
rem fins al Barranc dels Molins, a la preciosa localitat d’Ares 
del Maestrat. Considerat Bé d'Interès Cultural, podem 
veure cinc antics molins fariners que usaven la força de 
l'aigua per a funcionar. Els molins daten dels segles XVII i 
XVIII i són tota una joia de l'etnologia. La nostra següent 
parada serà Culla, més concretament en el Paratge Natural 
del Riu Molinell. Els diferents punts d'aigua de la zona ho 
feien perfecte per a la construcció de molins fariners i 
proveir a les masies.

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

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Ruta de l’aigua de l’Alt Maestrat
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ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja INCLOU: autobús 
des de València i assegurança de viatge. Opció de 
dinar per 16 €.

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE

29 €

Novelda, va experimentar, entre finals del segle XIX i primeres 
dècades del segle XX, un important creixement econòmic 
basat en la producció i comercialització dels productes 
agrícoles, l'exportació del safrà i la industrialització del 
marbre i la pedra natural. Curiosament, en aquesta ciutat es 
troben tres dels millors exemples de modernisme en terres 
valencianes: La Casa Museu Modernista, el Centre Cultural 
Gómez-Tortosa i la Casa Mira. Per aquest motiu, Novelda 
està inclosa en la Ruta Europea del Modernisme des de 2007.

 

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

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Ruta modernista de Novelda

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE

29 €

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

ITINERARI
ITINERARI

Foto: Bernhard Hampp / CC BY-SA 3.0



ENS ACOMPANYARÀ:
Salva Calabuig.
INCLOU:
 · AVE València - Madrid - València.
 · Hotel ****
 · Allotjament i desdejuni.
 · Entrades al Museu del Prado.
 · Assegurança de viatge.

Madrid, Madrid, Madrid. Exposicions i teatre!

16 DE NOVEMBRE: VALÈNCIA - MADRID
Concentració a les 7:30 h a l'Estació Joaquim 
Sorolla. Eixida de l’AVE amb destinació Madrid 
a les 8:00. Arribada a Madrid i allotjament a 
l'hotel. A les 11:00 visitarem el Museu del 
Prado "Exposició 1819-2019; Museo del 
Prado un lugar en la Memoria; 200 anys del 
Prado". A continuació farem una passejada 
pel Carrer Arenal, Lardhy, Pastisseria del 

ITINERARI

Pozo. Dinar lliure. Després passejarem per 
San Antonio de los Alemanes, Façana 
barroca del Hospici, Església de Santa 
Barbara. A les 21:00 h, de manera opcional, 
aquells que vulguen podrán gaudir d’un 
musical.

17 DE NOVEMBRE: MADRID - VALÈNCIA
De matí visitarem el Museu Thyssen (entrada 
no inclosa), passejarem pel barri de les 
Lletres, dinar lliure i a les 17:10 agafarem 
l’AVE de tornada a València.

Concentració a les 7:30 h a l’Estació Joaquim Sorolla de València.

16
 I 1

7 D
E N

OV
EM

BR
E

190 €
Supl. hab. indiv. 45 €

1

49



4

Descobrirem el secret millor guardat de l’estació del Nord, 
passejarem per un refugi antiaeri de la guerra civil espanyola, 
sabrem on es reunien els espies nazis i aliats en la Segona 
Guerra Mundial, arrancarem alguna mala herba, descobrirem 
els bars subterranis on es reunien homes i dones, escoltarem 
un cor angelical de la mà del seu creador i fliparem amb els 
efluvis de la marihuana en un carrer que tots coneixeu. A 
més, penetrarem en un espai fins fa poc prohibit: la casa de 
la vila amb les seues escultures que fan pensar en societats 
secretes.

Eixida a les 10:00 h a la porta de l’Ajuntament de València.

PASSEIG PER VALÈNCIA

Àngels i dimonis
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ENS ACOMPANYARÀ: Vicent Moreno 

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE

8 €

La Bastida de les Alcusses fou una de les ciutats més 
importants del nord de la Contestània ibèrica en el segle IV 
aC. La magnitud de les seues restes constructives i la riquesa 
de les troballes, amb exemples com la mítica figureta ibèrica 
del Guerrer de Moixent, fan d’aquest jaciment un dels més 
importants del territori valencià. Es té coneixement que ja 
els íbers coneixien les propietats viticultores d’aquesta 
zona, tradició recuperada amb força en els últims anys. Per 
aquesta raó aprofitarem per visitar una de les bodegues 
més reconegudes de la zona.

 
Eixida a les 8:00 h cap a Moixent. Visita a la Bastida de les 
Alcusses i una bodega. Dinar a Moixent. Temps lliure.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

La Bastida de les Alcusses

DISSABTE 23 DE NOVEMBRE

29 €

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

ITINERARI

ITINERARI

Foto: Diego Delso / CC BY-SA 4.0 Foto: Carlos1966 / CC BY-SA 4.0
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En el nostre itinerari descobrirem cares ocultes que sempre 
ens han mirat i que tenen una història, carrers medievals 
amagats, convents on es van torturar persones, un predicador 
botijós, veurem amb horror xicones que ploren sang, restes 
de sèquies cristianes i muralles islàmiques, escoltarem textos 
certament grollers i explícitament sexuals, i coneixerem 
l’edifici que guarda un infern de bronze i una sala on ens 
observen un grup d’homes impassibles que decidien el 
futur dels nostres avantpassats. 

 

Concentració a les 10:00 h al Carrer Cavallers, al costat de les 
Torres de Quart

PASSEIG PER VALÈNCIA

València, la ciutat de les mil portes
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ENS ACOMPANYARÀ: Vicent Moreno 

DISSABTE 23 DE NOVEMBRE

8 €

Gaudeix d’un dels racons més encisadors del País Valencià, 
gaudeix d’un bell espai natural com és el Parc Natural de la 
Marjal Pego-Oliva, un dels espais de major biodiversitat del 
Mediterrani i que conviu amb el conreu de l’arròs. 1250 
hectàrees de superfície on caminarem entre una gran 
extensió de senillars, arrossals i llacunes, travessades per 
una important xarxa de rius, sèquies i canals. També es 
tracta d’una zona d’especial protecció d’aus degut a la 
rellevància com a punt de parada per a les aus migratòries.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del carrer 
de Xàtiva de València. Visitarem la Marjal i el naixement del 
riu Salinar. Després de dinar ascensió a Benirrama.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

La marjal de Pego-Oliva

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE

29 €

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

ITINERARI

ITINERARI



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

Gallocanta, l’espectale únic de les grulles

6 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - GALLOCANTA - 
DAROCA
Eixida de València amb direcció a la llacuna 
de Gallocanta. Recorregut entorn de la llacuna de 
Gallocanta amb parades al Centre de 
Visitants i altres observatoris. Després de 
dinar continuarem el recorregut. Visitarem el 
Museu i Centre de Visitants de la Comarca i 
pujaríem caminant fins a l'Ermita on espera-

ITINERARI

rem el capvespre per a veure l'espectacle 
de l'arriba de les grulles a la llacuna (des de 
les 18:00 fins a les 19.30 aproximadament). 
Eixida cap a Daroca i allotjament.

7 DE DESEMBRE: HOCES DEL RIU PIEDRA
Ruta senderista a les Hoces del Río Piedra 
desde Aldehuela de Liestos fins a Tarralba 
dels Frailes (12km), on recorrerem el llit del 
Riu fins arribar a l’espectacular Mirador de 
Reconquillo. Dinar de pícnic en ruta. Torna-
da a Daroca.

8 DE DESEMBRE: DAROCA - VALÈNCIA
El matí el dedicarem a coneixer profundament 
la monumentalitat i històra de la preciosa 
ciutat de Daroca. Després de dinar 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.

DE
L 6

 AL
 8 

DE
 D

ES
EM

BR
E

350 €
Supl. hab. indiv. 30 €

2 2

52

PO
NT

 D
E 

DE
SE

M
BR

E

DA
RO

CA

M
an

ue
l A

len
de

 / 
CC

 B
Y 

2.
0



ENS ACOMPANYARÀ: Rosa Sánchez.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel rural de qualitat
 · Mitja pensió amb dinars en
   restaurants.
 · Assegurança de viatge.

La Alcarria, on "morir d'amor en l'adolescència"

6 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - SACEDÓN
Visitarem Trillo i les seves famoses cascades. 
Des d'allà tindrem les millors vistes de "Les 
Tetas de Viana", declarats Monument Natural a 
2006. Después ens acostarem fins Cifuentes. 
Allà podrem conèixer el seu Castell de Don 
Juan Manuel, i la seva Església del Salvador, 
d'estil gòtic incipient, i la seva ermita de 
l'Hospital del Remei. Cifuentes té una preciosa 

ITINERARI

plaça triangular i porticada, única a l'Alcarria. 
Arribada a Sacedón, sopar i descans.

7 DE DESEMBRE: BRIHUEGA - PASTRANA
Visitarem la localitat de Brihuega i el seu 
castell de Penya Bermeja. Un bell lloc per 
"morir d'amor en l'adolescència", com va dir 
Cela. Després anirem al Centre d'Interpretació 
Turística de la Província de Guadalajara, al 
pati d'Armes del Castell de Torija. Finalment 
anirem a Pastrana.

8 DESEMBRE: SACEDÓN - VALÈNCIA
Ens acostarem fins a l'antiga Recópolis. El 
castell de Zorita dels Cans, ens ofereix una 
preciosa estampa de l’Alcàrria. De camí 
podrem gaudir d'una altra d'aquestes belles 
estampes de l'Alcarria, el Castell de Anguix. 
Finalment visitarem les localitats de Almonacid i 
Albalate de Zorita, dos pobles de ric passat, 
de manera que sempre és un plaer passejar 
i admirar els seus innombrables monuments.
Dinar i tornada a bona hora 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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CONDICIONS GENERALS
REGULACIÓ JURÍDICA APLICABLE I ACCEPTACIÓ DE LES CONDI-
CIONS

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

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

US FEM UN RESUM AMB UNES PREGUNTES FREQÜENTS

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

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

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

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

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

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

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

Sabadell CAM: ES07 0081  0290  80  0001025411

ANUL·LACIÓ DE LA MEUA INSCRIPCIÓ

He tingut un problema i he decidit anul·lar el meu viatge.
En quines condicions puc fer-ho?
Recorda que posem a la teua disposició una assegurança 
d’anul·lació per a minimitzar l’impacte de les penalitzacions en el 
cas que el teu desestimient siga per una causa de força major. No 
obstant això, si no has contractat una assegurança, estes són les 
condicions d’anul·lació.
   ·   20 dies o més abans de l’inici de l’activitat: 20 € de penalització.
   ·   Entre 20 i 8 dies abans: penalització del 20% del preu total.
   ·   Entre 8 dies i 24 hores: penalització del 80% del preu total. 
   ·   Entre les 24 hores anteriors a l’eixida: penalització del 100%.

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

L’antelació amb què preparem els nostres viatges i activitats, ens reservem el dret de realitzar modificacions en el programa.
La participació en qualsevol de les nostres activitats o viatges suposa l’acceptació de totes estes condicions generals.
En certs viatges es realitzarà una reunió informativa, que es comunicarà una vegada fixada la data. Les reunions tindran lloc al Centre de 
Cultura Contemporània Octubre, al carrer Sant Ferran,12 de València.
Aquesta edició d’activitats anul·la totes les anteriors.
Els preus amb divises estan subjectes a les possibles fluctuacions de la moneda.
Les taxes d’estada als hotels no estan incloses en el preu.
Caldrà un mínim de persones per a realitzar eixides fora de València (Castelló, Gandia, Xàtiva o Sagunt).

ALGUNES CONSIDERACIONS IMPORTANTS

   ·   
   ·   
   ·    
  
   ·    
   ·   
   · 
   ·   
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