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DESEMBRE 2019 / MAIG 2020

CAP D’ANY
Pàg. 4-5 Líban
Pàg. 6-7 Tunísia
Pàg. 8  Palència
Pàg. 9  Almeria
Pàg. 10  Balneari de Rocallaura
Pàg. 11  Doñana, Jerez i Cadis
Pàg. 12-13 Petra
Pàg. 14-15 Sicília
Pàg. 16-17 Viena

GENER
Pàg. 18  Canals

FEBRER
Pàg. 18  La Vall de Pop
Pàg. 19  Madrid
Pàg. 20-21 Vietnam i Cambodja
Pàg. 22  La Penya Foradada
Pàg. 22  El Benicadell
Pàg. 23  Carnestoltes a La Palma
Pàg. 24  Morro de Toix
Pàg. 24  Aín

MARÇ
Pàg. 25  Barrancas de Burbujón
Pàg. 26  Jesús Pobre
Pàg. 26  Passeig per València

ÍNDEX DE DESTINACIONS
FALLES
Pàg. 27  Istanbul
Pàg. 28-29 Guatemala
Pàg. 30  La Rioja
Pàg. 31  Marràqueix
Pàg. 32  La Vall del Jerte
Pàg. 33  Berlín

SETMANA SANTA
Pàg. 34-35 Corea del Sud
Pàg. 36-37 Puglia
Pàg. 38-39 Grècia
Pàg. 40-41 Països Baixos
Pàg. 42-43 Vèneto
Pàg. 44-45 Geòrgia

ABRIL
Pàg. 46  El Jardí de l’Albarda
Pàg. 46  Orquiruta per l’Alcalalí

PONT DE MAIG
Pàg. 47  Almeria
Pàg. 48  Montserrat
Pàg. 49  La Vall de Laguar

MAIG
Pàg. 49  La Serra d’Espadà
Pàg. 50-51 Turquia

JUNY
Pàg. 52-53 Umbria



ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli.
INCLOU:
 · Vols València - Beirut - València  
   via Istanbul amb Turkish Airlines.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels *****
 · Mitja pensió amb sopar especial de  
   Cap d’Any.
 · Assegurança de viatge.

Líban, Cap d’Any al cor de l’Orient
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26 DE DESEMBRE:  VALÈNCIA - ISTANBUL - 
BEIRUT
Vol a Beirut via Istanbul. Sopar i allotjament.

27 DE DESEMBRE: BEIRUT
Desdejuni. Visita al Museu Nacional de Beirut. 
Farem un recorregut al voltant de la ciutat. 
Dinar. Després explorarem les seues ruïnes 
romanes. Temps lliure per fer algunes compres 
al Souk. Retorn a l’hotel i allotjament.

28 DE DESEMBRE: BEIRUT - JEITA - BYBLOS - 
HARISSA
Desdejuni. Eixida cap a les Grutes de Jeita. 
Aturada en Byblos, poble medieval amb el 
mercat, el port pesquer i un dels recintes 
arqueològics més importants d’orient Pròxim. 
Dinar. De retorn a Beirut, parada al convent 
de la Mare de Déu de Harissa, També es 
pararà al riu lycos per visitar les esteles 
deixades per faraons egipcis i reis assiris. 
Arribada a l’hotel i allotjament.

29 DE DESEMBRE:  BEIRUT - BAALBECK - 
ANJAR - KSAR
Desdejuni. Eixida cap a l’est. Passarem per 
Dahr El Baidar i Chtaura. Rumb cap al nord 
arribarem a Baalbek. Visita als temples romans 
de Bacus i Júpiter. Veurem també una de les 
més grans pedres tallades al món. Tornar a 
Zahle per visitar els cellers de Ksara i els seus 
caves que es remunten al període romà. 
Dinar. Volta al sud-est explorarem les ruïnes 
d’Anjar l’única ciutat dels Omeyas descoberta 
al Líban. Retorn a l’hotel i allotjament.

30 DE DESEMBRE:  BEIRUT - ESHMUN - TIR - SIDÓ
Desdejuni. Hui visitarem el temple d’Eshmún  
i la històrica ciutat de Sidó, famosa pels seus 
orígens fenicis. Visita de la ciutadella medieval 
de la mar, el caravanserrall dels Francs, el 
Palau Debaas, el Museu del Sabó i el mercat 
cobert. Dinar. Visitarem també la ciutat de 
Tir, la principal ciutat fenícia a l’antiguitat i 
centre grecoromà. Com a prova d’això 
queden grans monuments dels segles I a V 
d.C. Retorn a Beirut i allotjament.

31 DE DESEMBRE:  BEIRUT - DEIR EL QAMAR - 
BEITEDDIN
Desdejuni. Eixida en direcció a Deir el Qamar. 
Trasllat a Beiteddin per visitar el Palau dels 
Emirs. Retorn a Beirut. Sopar de cap d’any.

1 DE GENER:  BEIRUT
Desdejuni. Eixida cap a Beit Mery, amb una 
panoràmica de Beirut. La ciutat va ser estació 
de muntanya d’estiu de fenicis i romans. 
Sobre el temple romà en Deir El-Qalaá s’aixeca 
un monestir cristià del segle XVIII. Retorn al 
centre de Beirut per a dinar. Passeig pel 
malecó cap a la zona de la Raouche i roca 
dels Coloms. Temps lliure. Retorn a l’hotel i 
allotjament.

2 DE GENER: BEIRUT - BOSC DE CEDRES - TRÍPOLI
Desdejuni. Excursió a la Muntanya Líban, on 
trobarem la població Bcherri i el museu de 
Khalil Gibran. Ascens fins a 2000 m d’altitud 
per passejar per la reserva dels Cedres del 
Senyor. Dinar. Descens per la Vall de Qadisha 
amb parada en algun dels antics monestirs 
maronites de la vall. Parada a Trípoli, la 
segona ciutat del país. Visita del famós 
castell creuat de St. Gilles i al passeig 
marítim. Retorn a Beirut i allotjament.

3 DE GENER: BEIRUT - ISTANBUL - VALÈNCIA
Desdejuni. Trasllat a l’aeroport per sortir en 
vol de tornada a València via Istanbul.
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Concentració a les 10:00 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

2190 €
+290€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 495 €
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26 DE DESEMBRE:  VALÈNCIA - ISTANBUL - 
BEIRUT
Vol a Beirut via Istanbul. Sopar i allotjament.

27 DE DESEMBRE: BEIRUT
Desdejuni. Visita al Museu Nacional de Beirut. 
Farem un recorregut al voltant de la ciutat. 
Dinar. Després explorarem les seues ruïnes 
romanes. Temps lliure per fer algunes compres 
al Souk. Retorn a l’hotel i allotjament.

28 DE DESEMBRE: BEIRUT - JEITA - BYBLOS - 
HARISSA
Desdejuni. Eixida cap a les Grutes de Jeita. 
Aturada en Byblos, poble medieval amb el 
mercat, el port pesquer i un dels recintes 
arqueològics més importants d’orient Pròxim. 
Dinar. De retorn a Beirut, parada al convent 
de la Mare de Déu de Harissa, També es 
pararà al riu lycos per visitar les esteles 
deixades per faraons egipcis i reis assiris. 
Arribada a l’hotel i allotjament.

29 DE DESEMBRE:  BEIRUT - BAALBECK - 
ANJAR - KSAR
Desdejuni. Eixida cap a l’est. Passarem per 
Dahr El Baidar i Chtaura. Rumb cap al nord 
arribarem a Baalbek. Visita als temples romans 
de Bacus i Júpiter. Veurem també una de les 
més grans pedres tallades al món. Tornar a 
Zahle per visitar els cellers de Ksara i els seus 
caves que es remunten al període romà. 
Dinar. Volta al sud-est explorarem les ruïnes 
d’Anjar l’única ciutat dels Omeyas descoberta 
al Líban. Retorn a l’hotel i allotjament.

30 DE DESEMBRE:  BEIRUT - ESHMUN - TIR - SIDÓ
Desdejuni. Hui visitarem el temple d’Eshmún  
i la històrica ciutat de Sidó, famosa pels seus 
orígens fenicis. Visita de la ciutadella medieval 
de la mar, el caravanserrall dels Francs, el 
Palau Debaas, el Museu del Sabó i el mercat 
cobert. Dinar. Visitarem també la ciutat de 
Tir, la principal ciutat fenícia a l’antiguitat i 
centre grecoromà. Com a prova d’això 
queden grans monuments dels segles I a V 
d.C. Retorn a Beirut i allotjament.

31 DE DESEMBRE:  BEIRUT - DEIR EL QAMAR - 
BEITEDDIN
Desdejuni. Eixida en direcció a Deir el Qamar. 
Trasllat a Beiteddin per visitar el Palau dels 
Emirs. Retorn a Beirut. Sopar de cap d’any.

1 DE GENER:  BEIRUT
Desdejuni. Eixida cap a Beit Mery, amb una 
panoràmica de Beirut. La ciutat va ser estació 
de muntanya d’estiu de fenicis i romans. 
Sobre el temple romà en Deir El-Qalaá s’aixeca 
un monestir cristià del segle XVIII. Retorn al 
centre de Beirut per a dinar. Passeig pel 
malecó cap a la zona de la Raouche i roca 
dels Coloms. Temps lliure. Retorn a l’hotel i 
allotjament.

2 DE GENER: BEIRUT - BOSC DE CEDRES - TRÍPOLI
Desdejuni. Excursió a la Muntanya Líban, on 
trobarem la població Bcherri i el museu de 
Khalil Gibran. Ascens fins a 2000 m d’altitud 
per passejar per la reserva dels Cedres del 
Senyor. Dinar. Descens per la Vall de Qadisha 
amb parada en algun dels antics monestirs 
maronites de la vall. Parada a Trípoli, la 
segona ciutat del país. Visita del famós 
castell creuat de St. Gilles i al passeig 
marítim. Retorn a Beirut i allotjament.

3 DE GENER: BEIRUT - ISTANBUL - VALÈNCIA
Desdejuni. Trasllat a l’aeroport per sortir en 
vol de tornada a València via Istanbul.
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ENS ACOMPANYARÀ: Júlia Torró + Guia 
local.
INCLOU:
 · Vol amb Tunisair des de Barcelona.
 · Trasllats València - Aeroport -      
   València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotel ****/*****.
 · Pensió completa: 7 sopars + 6      
   menjars.
 · Entrades incloses.
 · Assegurança de viatge.

Cap d’Any a Tunísia, la perla del desert

ITINERARI
27 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - BARCELONA - 
TUNÍSIA
Trasllat a l'aeroport de Barcelona i eixida en 
vol directe amb destinació Tunísia. Trasllat a 
l'hotel, sopar i allotjament.

28 DE DESEMBRE: TUNÍSIA
Desdejuni. Al matí visitarem la Medina i el 
Museu del Bard, amb una de les millors 
col·leccions de mosaics d'origen romà del 
món. Esmorzar. Després del menjar, eixida 
cap a la mítica Cartago. Visita de les Termes 
d'Antonino Pio. Passeig pels carrers de Sidi 
Bou Said amb les cases pintades de blanc i 
blau. Trasllat a l'hotel, sopar i allotjament.

29 DE DESEMBRE: TUNÍSIA - DOUGGA - 
ZAGHOUAN - HAMMAMET 
Desdejuni. Eixida cap a Dougga, centre de 
cultura de l'antic imperi romà conservat 
gairebé a la perfecció. Visita del seu jaciment 
arqueològic. Eixida cap a Zaghouan. Arribada 

EIXIDA: 9:30 h València (Inst. Lluís Vives) / 10:00 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de trens) 
/ 10:45 h Castelló* (Estació d’autobusos).              * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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1250 €
+ 150 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 250 €
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i dinar. Posteriorment visitarem el Temple de 
les Aigües. És un nimfeu que està encaixat a 
la muntanya i té en la seua part superior un 
hemicicle que alberga 12 nínxols amb estàtues 
de nimfes. En el centre, diferent dels altres, 
està el nínxol número tretze, que és el més 
important perquè està ocupat per la nimfa 
protectora i el seu temple. Després de la 
visita eixida cap a Hammamet. Trasllat a l'hotel, 
sopar i allotjament.

30 DE DESEMBRE: HAMMAMET - KAIROUAN - 
GAFSA - TOZEUR 
Desdejuni. Eixida cap a Kairouan, la quarta 
ciutat santa de l'Islam. Visita de la Gran 
Mesquita del segle IX, l'estany dels aglabitas i 
la Zaouia Sidi Sahbi (mausoleu del Barber). 
Possibilitat de contemplar l'artesania més 
destacada de la zona, els tapissos. Dinar. A 
continuació cap a Tozeur passant per Gafsa. 
Arribada a l'hotel, sopar i allotjament.

31 DE DESEMBRE: TOZEUR - NEFTA - DOUZ 
Desdejuni. Al matí visita dels oasis de 
muntanya en 4x4. Paisatges d'excepcional 
bellesa situats en l'Atles. Visita de les dunes 
de Oung El Jemel per a conèixer el lloc de 
filmació de "El pacient Anglés", "StarWars" i 
"Or Negre". Eixida cap al poble de Nefta, 
visita panoràmica del seu oasi (la corbeille). 

Dinar. Després de dinar eixida a Douz travessant 
el llac salat Chott Djerid. Arribarem a Douz. 
Trasllat a l'hotel, sopar i allotjament.

1 DE GENER: DOUZ - MATMATA - DJERBA
Desdejuni. Eixida cap a Matmata on visitarem 
les cases troglodites. La peculiar arquitectura 
de Matmata prové de l'ingent esforç de 
poblacions berbers que des de fa tres mil 
anys van començar a excavar la roca per a 
crear habitatges. Dinar. Continuarem cap a 
Djrerba passant per Medenine. Arribada i 
trasllat a l'hotel. Sopar i allotjament.

2 DE GENER: DJERBA - EL DJEM - MONASTIR – 
SOUSSE
Desdejuni. Eixida cap al poble del Djem, via 
Gabes. A l'arribada visitarem l'amfiteatre romà 
també anomenat coliseu de Thysdrus, el tercer 
més gran del món. Dinar en ruta. Eixida cap 
a Monastir on visitarem el mausoleu de Bourguiba. 
Continuarem fins a Sousse, arribada a l'hotel, 
sopar i allotjament.

3 DE GENER: SOUSSE - TUNISIA - BARCELONA - 
VALÈNCIA  
Desdejuni. Visita al Port El Kantaoui itemps 
lliure fins a l'hora de trasllat a l'aeroport. Vol 
directe a Barcelona. Trasllat a València en 
autobús. Arribada a la nit.



27 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - BARCELONA - 
TUNÍSIA
Trasllat a l'aeroport de Barcelona i eixida en 
vol directe amb destinació Tunísia. Trasllat a 
l'hotel, sopar i allotjament.

28 DE DESEMBRE: TUNÍSIA
Desdejuni. Al matí visitarem la Medina i el 
Museu del Bard, amb una de les millors 
col·leccions de mosaics d'origen romà del 
món. Esmorzar. Després del menjar, eixida 
cap a la mítica Cartago. Visita de les Termes 
d'Antonino Pio. Passeig pels carrers de Sidi 
Bou Said amb les cases pintades de blanc i 
blau. Trasllat a l'hotel, sopar i allotjament.

29 DE DESEMBRE: TUNÍSIA - DOUGGA - 
ZAGHOUAN - HAMMAMET 
Desdejuni. Eixida cap a Dougga, centre de 
cultura de l'antic imperi romà conservat 
gairebé a la perfecció. Visita del seu jaciment 
arqueològic. Eixida cap a Zaghouan. Arribada 

i dinar. Posteriorment visitarem el Temple de 
les Aigües. És un nimfeu que està encaixat a 
la muntanya i té en la seua part superior un 
hemicicle que alberga 12 nínxols amb estàtues 
de nimfes. En el centre, diferent dels altres, 
està el nínxol número tretze, que és el més 
important perquè està ocupat per la nimfa 
protectora i el seu temple. Després de la 
visita eixida cap a Hammamet. Trasllat a l'hotel, 
sopar i allotjament.

30 DE DESEMBRE: HAMMAMET - KAIROUAN - 
GAFSA - TOZEUR 
Desdejuni. Eixida cap a Kairouan, la quarta 
ciutat santa de l'Islam. Visita de la Gran 
Mesquita del segle IX, l'estany dels aglabitas i 
la Zaouia Sidi Sahbi (mausoleu del Barber). 
Possibilitat de contemplar l'artesania més 
destacada de la zona, els tapissos. Dinar. A 
continuació cap a Tozeur passant per Gafsa. 
Arribada a l'hotel, sopar i allotjament.

31 DE DESEMBRE: TOZEUR - NEFTA - DOUZ 
Desdejuni. Al matí visita dels oasis de 
muntanya en 4x4. Paisatges d'excepcional 
bellesa situats en l'Atles. Visita de les dunes 
de Oung El Jemel per a conèixer el lloc de 
filmació de "El pacient Anglés", "StarWars" i 
"Or Negre". Eixida cap al poble de Nefta, 
visita panoràmica del seu oasi (la corbeille). 

Dinar. Després de dinar eixida a Douz travessant 
el llac salat Chott Djerid. Arribarem a Douz. 
Trasllat a l'hotel, sopar i allotjament.

1 DE GENER: DOUZ - MATMATA - DJERBA
Desdejuni. Eixida cap a Matmata on visitarem 
les cases troglodites. La peculiar arquitectura 
de Matmata prové de l'ingent esforç de 
poblacions berbers que des de fa tres mil 
anys van començar a excavar la roca per a 
crear habitatges. Dinar. Continuarem cap a 
Djrerba passant per Medenine. Arribada i 
trasllat a l'hotel. Sopar i allotjament.

2 DE GENER: DJERBA - EL DJEM - MONASTIR – 
SOUSSE
Desdejuni. Eixida cap al poble del Djem, via 
Gabes. A l'arribada visitarem l'amfiteatre romà 
també anomenat coliseu de Thysdrus, el tercer 
més gran del món. Dinar en ruta. Eixida cap 
a Monastir on visitarem el mausoleu de Bourguiba. 
Continuarem fins a Sousse, arribada a l'hotel, 
sopar i allotjament.

3 DE GENER: SOUSSE - TUNISIA - BARCELONA - 
VALÈNCIA  
Desdejuni. Visita al Port El Kantaoui itemps 
lliure fins a l'hora de trasllat a l'aeroport. Vol 
directe a Barcelona. Trasllat a València en 
autobús. Arribada a la nit.
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ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel posada a Aguilar de Campoo.
 · Mitja pensió amb sopar especial de  
   Cap d’Any.
 · Assegurança de viatge.

Cap d’Any a la muntanya palentina 

ITINERARI

27 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - AGUILAR DE CAMPOO
Eixida cap a Aguilar de Campoo. Arribada a 
l’hotel i allotjament.

28 DE DESEMBRE: RUTA DE LA TEJEDA DE TOSANDE
Ruta de 10 km i un desnivell de 500 metres 
amb una dificultat baixa a la Vall de Tosande.

29 DE DESEMBRE: RUTA DE LA FONT DEL COURE
El riu Pisuerga neix d'una profunda cova, "la 
Font del Coure". Ruta de 10 km  i un desnivell 
de 500 metres amb una dificultat baixa. Després 
visitarem els pobles de Cervera de Pisuerga i 
Santa Maria de Rodó.

30 DE DESEMBRE: RUTA DE LES CASCADES DE 
MAZORBE
La Senda de la Cascada de Mazobre, permet 
l'accés al major salt d'aigua natural de Palència. 
Ruta de 6’5 km de distància i un desnivell de 
300 metres amb una dificultat baixa.

31 DE DESEMBRE: AGUILAR DE CAMPOO 
Visita al Monestir de Santa Maria la Real, l’ermita 
de Santa Cecília i l’Església de Sant Miquel. 
Sopar de Cap d'Any.

1 DE GENER: RUTA DEL MONUMENT NATURAL 
DE LES TUERCES - VALÈNCIA
Ruta de 6 km i un desnivell de 200 m amb una 
dificultat baixa. Després de dinar emprendrem 
el retorn a València.

EIXIDA: 16:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 16:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de 
trens).                                                                                   * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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ENS ACOMPANYARÀ: Artemi Cerdà i 
Leandre Santonja.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Vehicle 4x4 per al Parc Natural de  
   Cap de Gata.
 · Hotel *** cèntric.
 · Mitja pensió.
 · Entrada a la Geoda de Pulpi i la  
   Mina Rica
 · Assegurança de viatge.

La Geoda de Pulpí i Cap de Gata, un Cap d’Any de cine

ITINERARI

28 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - MOJACAR - 
ALMERIA
Eixida cap a Mojacar. Arribada a Almeria, presa 
de contacte amb la ciutat i allotjament.

29 DE DESEMBRE: CAP DE GATA
Visita amb 4x4 pel Parc Natural de Cap de Gata 
- Nijar. Recorrerem San José, los Genoveses, 
Albaricoques, el Cortijo de Doña Francisca, 
los Frailes, Rodalquilar, el Playazo i los Escullos. 
Dinar en San Miguel. Passeig per Nijar.

30 DE DESEMBRE: LA GEODA DE PULPÍ
Visitarem la Geoda de Pulpí, la segona més gran 
del món. Dinar. Visita al Castell de Terreros. 

31 DE DESEMBRE: DESERT DE LAS TABERNAS 
Excursió pel desert de Tabernas. Tornada a 
Almeria. Vesprada lliure i Sopar de Cap d’Any.

1 DE GENER: ALMERIA - VALÈNCIA
Tornada a València. Parada a dinar a Lorca.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer Xàtiva de València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Manel Joan i Arinyó.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel-Balneari ****.
 · Mitja pensió amb sopar especial de  
   Cap d’Any.
 · Assegurança de viatge.

El Balneari de Rocallaura, un Cap d’Any relaxant

ITINERARI

28 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - ROCALLAURA
Eixida des de València. Visita al Monestir de 
Poblet. Arribada al Balneari de Rocallaura.

29 DE DESEMBRE: VALLBONA DE LES MONGES
Visita al Monestir de Vallbona de les Monges. 
Excursió a Verdú, Maldà, Vallfogona de 
Riucorb i Guimerà. En tornar al Balneari, relax.

30 DE DESEMBRE: LES BORGES BLANQUES
Recorregut per la ruta de l’oli. Passarem per 
Arbeca, famosa per les seues olives “arbe-
quines”, el seu celler i el poblat ibèric dels 
Vilars. Anirem a Les Borges Blanques, amb 
l’Espai Macià, la Plaça Major porxada, el 
parc del Terrall, la catedral de l’oli, el Parc 
Temàtic de l’Oli, a més dels molins oliers. 
Tornarem per La Floresta amb el seu castell 
del segle XIV. Temps per al relax al Balnear.i 

31  DE DESEMBRE: ROCALLAURA - TARRAGONA
Desdejuni. Visita al celler modernista de 
l’Espluga de Francolí (Museu del Vi). Dinar a 
Tarragona i temps lliure per a visitar la ciutat. 
Sopar de Cap d’Any

1 DE GENER: ROCALAURA - MONTBLANC - 
VALÈNCIA
Desprès d’esmorzar visitarem Montblanc. 
Dinar i tornada a València.

EIXIDA: 8:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 8:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de trens) / 
9:15 h Castelló* (Estació d’autobusos).                               * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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ENS ACOMPANYARÀ: Carles Fuster.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotel cèntric a Jerez de la Frontera ****.
 · Mitja pensió amb sopar de Cap d’Any.
 · Passeig en vaixell i vehicle 4x4 a   
   Doñana.
 · Assegurança de viatge.

Laberint de pobles blancs: Doñana, Jerez, Cadis…

ITINERARI

28 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - MONTORO - JEREZ
Eixida. A migdia parada a Montoro, bella 
ciutat cordovesa. Passeig i dinar lliure. 
Seguirem el viatge cap a Jerez de la Frontera. 
Allotjament. 

29 DE DESEMBRE:  JEREZ - CADIS
Viatge a Cadis, ciutat assentada sobre un 

istme en una preciosa badia, una de les més 
antigues d’occident. Visita al seu centre 
històric i els edificis més emblemàtics que 
conegueren les famoses Corts de Cadis. 
Dinar lliure. Recorregut lliure per Cadis i les 
seues muralles, la Catedral, la Santa Creu, 
el Teatre Romà, el Barri de la Vinya, la 
Palma, elCastell de Sant Sebastià...

30 DE DESEMBRE: DOÑANA - EL ROCÍO - 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA - ISLA MAYOR 
Viatge en vaixell i 4x4 per Doñana arribant al 
Rocio des de Sanlúcar de Barrameda. Després 
de dinar visitarem Isla Mayor.

31 DE DESEMBRE: POBLES BLANCS 
Excursió  pels “Pueblos Blancos” visitant 
Arcos de la Frontera. Vesprada lliure. Sopar 
especial de Cap d’Any.

1 DE GENER: JEREZ - CARMONA - VALÈNCIA 
De retorns s’aturarem a Carmona per conèixer 
aquesta localitat. Tot seguit seguirem cap a 
València.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer Xàtiva de València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Rosa Sánchez i 
un guia local.
INCLOU:
 · Vols València - Amman - València  
   via Istanbul amb Turkish Airlines.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotel ****/*****
 · 6 dinars + Sopar de Cap d’Any.
 · Entrades de l’itinerari.
 · Assegurança bàsica de viatge.

Cap d’Any a Petra, ciutat esculpida en la pedra

12

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

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

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

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

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

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

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

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

1690 €
+ 290 € (Taxes d’aeroport)

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

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

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

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

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

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

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

4 DE GENER: AMMAN - VALÈNCIA
A primera hora, eixida cap a l'aeroport per 
agafar el vol nocturn amb destinació València 
via Istanbul. Arribada prevista a les 12:00 h.
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ENS ACOMPANYARÀ: Quico Fernandez.
INCLOU:
 · Vols directes València - Catània -  
   València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotel ***/****.
 · Règim d’allotjament i desdejuni + 3  
   sopars + 1 dinar + Sopar especial  
   de Cap d’Any.
 · Guies locals.
 · Entrades incloses.
 · Assegurança de viatge.

Cap d’Any a Sicília, l’illa dels 4 elements

ITINERARI

28 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - CATÀNIA
Eixida amb vol dirècte de València a Catània. 
A la nostra arribada realitzarem una passejada 
per prendre un primer contacte amb la 
ciutat. Allotjament i sopar.

28 DE DESEMBRE: PIAZZA ARMERINA - 
AGRIGENTO
Eixida cap a Piazza Armerina, on visitarem la 
Villa del Casale que conserva un dels millors 
conjunts de mosaics romans que ha arribat 
als nostres dies. Per la vesprada ens dirigirem 
a la ciutat d’Agrigento on gaudirem de la 
posta de sol a la zona arqueològica de la 
Valle dei Templi. Allotjament i sopar en Agrigento.

30 DE DESEMBRE: SEGESTA - ERICE - PALERM
Visitarem l’antiga ciutat grega de Segesta, 
pujarem a Erice, un poble d'aspecte medieval, 
des d'on gaudirem d'unes vistes úniques sobre 
Trapani i les seues salines. A continuació 
ens translladarem a Palerm on ens allotjarem 

Concentració a les 12:00 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.
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1495 €
+110€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 290 €
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i tindrem el nostre primer contacte amb la 
ciutat.

31 DE DESEMBRE: PALERMO - MONREALE
Visitarem la catedral de Monreale, patrimoni de 
la UNESCO. Tornada a Palerm, visita al casc 
històric i vesprada lliure. Sopar de Cap d’Any.

1 DE GENER: CEFALÚ - MESSINA - CATÀNIA
Excursió a Cefalú, on visitarem la catedral, 
també patrimoni UNESCO. Dinarem a 
Cefalú i tot seguit visitarem la ciutat de 
Messina coneguda com la porta de  Sicília. 
Trasllat a Catània.

2 DE GENER: ETNA - TAORMINA - CATÀNIA
Excursió a l’Etna, el volcà actiu més gran 
d'Europa, on xafarem la negra cendra de 
cràters silvestres. Visitarem una de les grans 
joies de Sicília, Taormina. 

3 DE GENER: RAGUSA - NOTO - SIRACUSA
Eixida cap a Siracusa, de camí visitarem les 
ciutats de Ragusa i Noto, la gran joia del 
barroc sicilià. Allotjament i sopar.

4 DE GENER: SIRACUSA - CATÀNIA - VALÈNCIA 
Visita a la zona arqueológica de Siracusa i 
passaeig per la ciutat. A la vesprada vol 
directe Catania a València.



28 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - CATÀNIA
Eixida amb vol dirècte de València a Catània. 
A la nostra arribada realitzarem una passejada 
per prendre un primer contacte amb la 
ciutat. Allotjament i sopar.

28 DE DESEMBRE: PIAZZA ARMERINA - 
AGRIGENTO
Eixida cap a Piazza Armerina, on visitarem la 
Villa del Casale que conserva un dels millors 
conjunts de mosaics romans que ha arribat 
als nostres dies. Per la vesprada ens dirigirem 
a la ciutat d’Agrigento on gaudirem de la 
posta de sol a la zona arqueològica de la 
Valle dei Templi. Allotjament i sopar en Agrigento.

30 DE DESEMBRE: SEGESTA - ERICE - PALERM
Visitarem l’antiga ciutat grega de Segesta, 
pujarem a Erice, un poble d'aspecte medieval, 
des d'on gaudirem d'unes vistes úniques sobre 
Trapani i les seues salines. A continuació 
ens translladarem a Palerm on ens allotjarem 
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Ai tindrem el nostre primer contacte amb la 
ciutat.

31 DE DESEMBRE: PALERMO - MONREALE
Visitarem la catedral de Monreale, patrimoni de 
la UNESCO. Tornada a Palerm, visita al casc 
històric i vesprada lliure. Sopar de Cap d’Any.

1 DE GENER: CEFALÚ - MESSINA - CATÀNIA
Excursió a Cefalú, on visitarem la catedral, 
també patrimoni UNESCO. Dinarem a 
Cefalú i tot seguit visitarem la ciutat de 
Messina coneguda com la porta de  Sicília. 
Trasllat a Catània.

2 DE GENER: ETNA - TAORMINA - CATÀNIA
Excursió a l’Etna, el volcà actiu més gran 
d'Europa, on xafarem la negra cendra de 
cràters silvestres. Visitarem una de les grans 
joies de Sicília, Taormina. 

3 DE GENER: RAGUSA - NOTO - SIRACUSA
Eixida cap a Siracusa, de camí visitarem les 
ciutats de Ragusa i Noto, la gran joia del 
barroc sicilià. Allotjament i sopar.

4 DE GENER: SIRACUSA - CATÀNIA - VALÈNCIA 
Visita a la zona arqueológica de Siracusa i 
passaeig per la ciutat. A la vesprada vol 
directe Catania a València.

ETNA

NOTO



ENS ACOMPANYARÀ: Rosa V. i Pau C.
INCLOU:
 · Vols València - Viena - València via  
   Frankfurt.
 · Trasllat Aeroport - Hotel - Aeroport.
 · Hotel *** a Viena.
 · Règim d’llotjament i desdejuni.
 · Entrades al Belbedere i Schönbrunn.
 · Sopar especial de Cap d’Any.
 · Assegurança de viatge.
 · Visites realitzades amb transport     
   públic (no inclòs).

Viena, concert de Cap d’Any a la Ciutat de la Música

16

29 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - VIENA
Concentració  a les 10:30 h al hall de l’aeroport 
de Manises. Vol a Viena via Frankfurt. 
Arribada a Viena i trasllat a l’hotel. 

30 DE DESEMBRE: VIENA
Desdejuni i recorregut per la Ringstrasse, el 
carrer més famós i important de Viena. (Palau 
Reial, Ajuntament, Òpera, Parlament, el jardí 
Volksgarten, Burgtheater, universitat, etc.) 
Dinar lliure. A la vesprada, visita d’Staatsoper, 
l’Ópera Estatal de Viena, centre neuràlgic de 
la vida musical vienesa i del món musical. 
Temps lliure. Berenar als cafès vienesos.

31 DE DESEMBRE: VIENA
Desdejuni. Hui farem una passejada pel 
centre històric. Catedral, Columna de la 
pesta, Cripta dels Caputxins, la Haasdhaus, 
Hoher Markt, Ankeruhr, Karlsplatz, Linke 
Wienrelei, etc. Dinar lliure en Naschmarkt. 
Sopar especial de Cap d’Any. 

1 DE GENER: VIENA
Desdejuni. Passejada fins la Plaça de l’Ajuntament 
per contemplar el Concert de Cap d’Any. Dinar 
a l’hotel. A la vesprada, trasllat i Concert de 
cap d’any al Teatre Imperial d’hivern de Hoffburg. 
Sopar lliure pel centre històric.

2 DE GENER:  VIENA
Desdejuni, trasllat en transport públic i visita 
a Schönbrunn, el palau d’estiu famós per 
l’emperadriu Sissi. Vesprada lluire. 

3 DE GENER:  VIENA - VALÈNCIA
Desdejuni i visita a Belvedere, palau d’hivern 
i d’estiu on es trova el famòs cuadre “El bes” 
de Klimt. Transport en bus a l’aeroport per a  
agafar el vol de retorn a València via Frankfurt, 
arribant sobre les 23:30 h.
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Concentració a les 10:30 h al hall de l’aeroport de Manises.

990 €
+130€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 380 €

Entrada al concert 90 € (cat. A)

1 5



29 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - VIENA
Concentració  a les 10:30 h al hall de l’aeroport 
de Manises. Vol a Viena via Frankfurt. 
Arribada a Viena i trasllat a l’hotel. 

30 DE DESEMBRE: VIENA
Desdejuni i recorregut per la Ringstrasse, el 
carrer més famós i important de Viena. (Palau 
Reial, Ajuntament, Òpera, Parlament, el jardí 
Volksgarten, Burgtheater, universitat, etc.) 
Dinar lliure. A la vesprada, visita d’Staatsoper, 
l’Ópera Estatal de Viena, centre neuràlgic de 
la vida musical vienesa i del món musical. 
Temps lliure. Berenar als cafès vienesos.

31 DE DESEMBRE: VIENA
Desdejuni. Hui farem una passejada pel 
centre històric. Catedral, Columna de la 
pesta, Cripta dels Caputxins, la Haasdhaus, 
Hoher Markt, Ankeruhr, Karlsplatz, Linke 
Wienrelei, etc. Dinar lliure en Naschmarkt. 
Sopar especial de Cap d’Any. 

1 DE GENER: VIENA
Desdejuni. Passejada fins la Plaça de l’Ajuntament 
per contemplar el Concert de Cap d’Any. Dinar 
a l’hotel. A la vesprada, trasllat i Concert de 
cap d’any al Teatre Imperial d’hivern de Hoffburg. 
Sopar lliure pel centre històric.

2 DE GENER:  VIENA
Desdejuni, trasllat en transport públic i visita 
a Schönbrunn, el palau d’estiu famós per 
l’emperadriu Sissi. Vesprada lluire. 

3 DE GENER:  VIENA - VALÈNCIA
Desdejuni i visita a Belvedere, palau d’hivern 
i d’estiu on es trova el famòs cuadre “El bes” 
de Klimt. Transport en bus a l’aeroport per a  
agafar el vol de retorn a València via Frankfurt, 
arribant sobre les 23:30 h.

17
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CATEDRAL DE SANT ESTEVE

SCHÖNBRUNN



4

Compatir el temps de festa amb un poble és el primer pas 
per a entendre-lo. Aquesta ruta proposa la visita de Canals 
el dia de la festivitat de la Foguera per a conèixer de primera 
mà com el foc ha estat bàsic per a entendre el cicles de la 
vida i com a la Mediterrània ha estat una eina que es fa 
palpable cada any quan encetem un any nou. El foc és part 
de la vida a la terra i ací s’ha sabut interpretar, fins i tot per 
a fer festa i per a domesticar-lo. 

Eixida a les 16:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer 
de Xàtiva de València. Arribats a Canals passejarem per la 
localitat. A les 21:00 h veurem com el rector i els festers 
calen foc a la foguera, i com creix el foc. De 22:00 as 23:00 
soparem. Arribada a València cap a les 2:00 h.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

La foguera de Canals

18

ENS ACOMPANYARÀ: Artemi Cerdà INCLOU: autobús 
des de València, i assegurança de viatge.

DISSABTE 25 DE GENER

49 €

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

 

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluis Vives, vorera del 
carrer Xàtiva de Valencia. A les 9:30 h arribada a Benissa. A 
les 10.00 h emprendrem la ruta. A les 14:00 h arribada a 
Parcent. Dinar. Tornada a València. Visita al pla de Petracos. 

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

La Vall de Pop

DISSABTE 1 DE FEBRER

29 €

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

ITINERARI
ITINERARI

Foto: mikalpa / CC BY-SA 3.0 ES



ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig.
INCLOU:
 · AVE València - Madrid - València.
 · Hotel **** davant l’estació d’Atocha.
 · Entrades incloses.
 · Assegurança de viatge.

Madrid, Madrid, Madrid

ITINERARI

8 DE FEBRER: VALÈNCIA - MADRID
Concentració a les 7:30 h a l'Estació Joaquim 
Sorolla. Eixida de l’AVE a les 8:00 h. Arribada 
a Madrid i allotjament a l'hotel. Visitarem el 
Museu del Prado. Per la vesprada visita al 
Palau Gaviria.

9 DE FEBRER: MADRID - VALÈNCIA 
De matí visitarem el Museu Thyssen. Visita al 
Palau de Liria. Tornada a València.

Concentració a les 7:30 h del matí al hall de l’estació Joaquim Sorolla.
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230 €
Supl. hab. indiv. 45 €
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ENS ACOMPANYARÀ: Paco B. + Guia local.
INCLOU:
 · Vols Barcelona - Hanoi i Siam Reap  
   - Barcelona via Singapur.
 · Trasllat en autobús València - Aeroport -  
   València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotela ***/*****.
 · Menjars segons itinerari (13) +        
   Desdejunis.
 · Assegurança de viatge.
 · Nota: visat d'entrada a Cambodja  
   no inclòs (30 $), es pague en destinació.

Vietnam i Cambodja, mil temples enmig la selva

20

14 DE FEBRER: VALÈNCIA - BARCELONA - SINGAPUR
Trasllat a Barcelona i vol. Menjars i nit a bord.

15 DE FEBRER: SINGAPUR - HANOI
Arribada a Singapur i connexió amb vol a Hanoi. 
Arribada i trasllat al centre per a dinar. Passeig 
en bicicleta pel barri antic i visita al Temple Ngoc.

16 DE FEBRER: HANOI
Desdejuni. Visita a la capital, incloent-hi el 
Mausoleu Ho Chi Minh, la seua antiga residència, 
la Pagoda d'un Pilar i la Pagoda Tran Quoc. 
Trasllat al Museu d'Etnologia. Dinar en restaurant. 
Visita al Temple de la Literatura, la Catedral de 
San José, i un espectacle de titelles d'aigua.

17 DE FEBRER: HANOI - BADIA DE HALONG
Desdejuni i trasllat a Hai Phong. Creuer per la 
Badia de Halong. Dinar a bord. Cova Trung 
Trang. Retorn al jonc i partida en direcció a Tra 
Bau, badia de Lan Ha. Posta de sol sobre el Golf 
de Tonkin. Classe de cuina tradicional. Sopar.

18 DE FEBRER: BADIA DE HALONG - HAI PHONG 
- HANOI - DANANG - HOI AN
Sessió de Tai Chi abans del desdejuni. Després 
explorarem la badia on es troba Ao Ech. 
Trasllat a l'aeroport d'Hanoi i vol a Danang. 
Dinar en ruta. Arribada i trasllat a Hoi An.

19 DE FEBRER: HOI AN
Desdejuni. Visita al barri antic. Dinar. A la vesprada 
creuer pel riu de Thu Bon i temps lliure.

20 DE FEBRER: HOI AN - DANANG - HUE
Desdejuni i eixida cap a Hue. Visita al Mausoleu 
de Khai Dinh. Dinar. A la vesprada visita a la 
Ciutadella Imperial de Hué. Creuer pel riu de 
Perfum cap a la Pagoda Thien Mu.

21 DE FEBRER: HUE - HO CHI MINH
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport de Hue i vol a 
Ho Chi Minh. Visita a l’antic barri residencial 
colonial (Ajuntament, Opera House i exterior 
del Palau de la Reunificació i Correus. Dinar. 
Visita al Museu de la Guerra. Passeig pel barri 
Xinès "Cho Lon" i el mercat de Binh Tay.

22 DE FEBRER: HO CHI MINH - CAI BE - VINH 
LONG - CA THO
Desdejuni i trasllat a Cai Be. Creuer pel riu Mekong 
i Vinh Long. Visita a una antiga casa colonial i a 
una fàbrica de crispetes d'arròs. Degustació 

d'especialitats locals per a dinar. Viatge a 
Vinh Long i amb cotxe a Ca Tho. Sopar a l'hotel .

23 DE FEBRER: CA THO - HO CHI MINH
Desdejuni. Visita al mercat flotant de Cai Rang. 
Visita a una antiga casa Binh Thuy i al mercat 
de Ca Tho. Dinar. Visita a un temple Cao Dai.

24 DE FEBRER:  HO CHI MINH - SIAM REAP
Desdejuni. Visita als túnels de Cu Chi. Retorn 
a Ho Chi Minh i parada a un bosc de cautxú. 
Dinar. Trasllat a l'aeroport i vol a Siem Reap.

25 DE FEBRER: SIAM REAP
Desdejuni. Visita a Angkor Wat. Dinar. Eixda 
en "remok" per a visitar Angkor Thom. Visita 
del Baphuon i un centre d'artesania.

26 DE FEBRER: SIAM REAP
Desdejuni. Visita al temple de Banteay Srei i 
a un centre de producció de seda d'or. 
Visita al temple de Banteay Samre. Dinar. 
Visita a Chau Say Thommanon, Tevoda, Ta Keo, 
Srah Srang, Banteay Kdei, Ta Phrom i Pre Rup.

27 DE FEBRER: SIAM REAP - SINGAPUR
Visita a Wat Darmak. Cerimònia budista. 
Dinar. Temps lliure fins i trasllat a l'aeroport.

28 DE FEBRER: SINGAPUR - BARCELONA -VALÈNCIA
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ITINERARI

2795 €
+ 190 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 550 € EIXIDA: 5:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 5:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de 
trens) / 6:15 h Castelló* (Estació d’autobusos).             * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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14 DE FEBRER: VALÈNCIA - BARCELONA - SINGAPUR
Trasllat a Barcelona i vol. Menjars i nit a bord.

15 DE FEBRER: SINGAPUR - HANOI
Arribada a Singapur i connexió amb vol a Hanoi. 
Arribada i trasllat al centre per a dinar. Passeig 
en bicicleta pel barri antic i visita al Temple Ngoc.

16 DE FEBRER: HANOI
Desdejuni. Visita a la capital, incloent-hi el 
Mausoleu Ho Chi Minh, la seua antiga residència, 
la Pagoda d'un Pilar i la Pagoda Tran Quoc. 
Trasllat al Museu d'Etnologia. Dinar en restaurant. 
Visita al Temple de la Literatura, la Catedral de 
San José, i un espectacle de titelles d'aigua.

17 DE FEBRER: HANOI - BADIA DE HALONG
Desdejuni i trasllat a Hai Phong. Creuer per la 
Badia de Halong. Dinar a bord. Cova Trung 
Trang. Retorn al jonc i partida en direcció a Tra 
Bau, badia de Lan Ha. Posta de sol sobre el Golf 
de Tonkin. Classe de cuina tradicional. Sopar.

18 DE FEBRER: BADIA DE HALONG - HAI PHONG 
- HANOI - DANANG - HOI AN
Sessió de Tai Chi abans del desdejuni. Després 
explorarem la badia on es troba Ao Ech. 
Trasllat a l'aeroport d'Hanoi i vol a Danang. 
Dinar en ruta. Arribada i trasllat a Hoi An.

19 DE FEBRER: HOI AN
Desdejuni. Visita al barri antic. Dinar. A la vesprada 
creuer pel riu de Thu Bon i temps lliure.

20 DE FEBRER: HOI AN - DANANG - HUE
Desdejuni i eixida cap a Hue. Visita al Mausoleu 
de Khai Dinh. Dinar. A la vesprada visita a la 
Ciutadella Imperial de Hué. Creuer pel riu de 
Perfum cap a la Pagoda Thien Mu.

21 DE FEBRER: HUE - HO CHI MINH
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport de Hue i vol a 
Ho Chi Minh. Visita a l’antic barri residencial 
colonial (Ajuntament, Opera House i exterior 
del Palau de la Reunificació i Correus. Dinar. 
Visita al Museu de la Guerra. Passeig pel barri 
Xinès "Cho Lon" i el mercat de Binh Tay.

22 DE FEBRER: HO CHI MINH - CAI BE - VINH 
LONG - CA THO
Desdejuni i trasllat a Cai Be. Creuer pel riu Mekong 
i Vinh Long. Visita a una antiga casa colonial i a 
una fàbrica de crispetes d'arròs. Degustació 

d'especialitats locals per a dinar. Viatge a 
Vinh Long i amb cotxe a Ca Tho. Sopar a l'hotel .

23 DE FEBRER: CA THO - HO CHI MINH
Desdejuni. Visita al mercat flotant de Cai Rang. 
Visita a una antiga casa Binh Thuy i al mercat 
de Ca Tho. Dinar. Visita a un temple Cao Dai.

24 DE FEBRER:  HO CHI MINH - SIAM REAP
Desdejuni. Visita als túnels de Cu Chi. Retorn 
a Ho Chi Minh i parada a un bosc de cautxú. 
Dinar. Trasllat a l'aeroport i vol a Siem Reap.

25 DE FEBRER: SIAM REAP
Desdejuni. Visita a Angkor Wat. Dinar. Eixda 
en "remok" per a visitar Angkor Thom. Visita 
del Baphuon i un centre d'artesania.

26 DE FEBRER: SIAM REAP
Desdejuni. Visita al temple de Banteay Srei i 
a un centre de producció de seda d'or. 
Visita al temple de Banteay Samre. Dinar. 
Visita a Chau Say Thommanon, Tevoda, Ta Keo, 
Srah Srang, Banteay Kdei, Ta Phrom i Pre Rup.

27 DE FEBRER: SIAM REAP - SINGAPUR
Visita a Wat Darmak. Cerimònia budista. 
Dinar. Temps lliure fins i trasllat a l'aeroport.

28 DE FEBRER: SINGAPUR - BARCELONA -VALÈNCIA
21
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Ens dirigirem a la Vall de Gallinera, formada per 8 pobles 
(Benirrama, Benialí, Benitaia, Benisivá, la Carrotja, Patró, 
Llombai i Benisili). Descobrirem una ruta sobre Benissivà,  la 
Penya la Foradada, on un parell de vegades a l’any podem 
admirar com els ratjos del sol passen pel “forat” il·luminant 
el lloc que antigament va ocupar un convent franciscà.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer 
Xàtiva de València. Arribada a Benissivà on emprendrem la 
ruta fins la Penya Foradada. Ruta senzilla de 9 km, amb un 
desnivell de 523 metres. Dinar a Benissiva. A la vesprada 
vistarem l’art rupestre de Beniali i tornada a València

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

La penya foradada

22

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

DISSABTE 8 DE FEBRER

29 €

El Benicadell és per tots coneguts com un dels pics més 
emblemàtics de les comarques centrals valencianes. Frontera 
física entre les comarques de la Vall d’Albaida i El Comtat, la 
seua esvelta silueta és fàcilment reconeixible per tots el 
pobladors d’aquestes terres i per aquest motiu esdevé tot 
un símbol d’aquest territori. Pujarem al seu cim, on gaudirem 
d’unes vistes privilegiades. 

 

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer 
de Xàtiva de València. Realitzarem una ruta de 14 km, amb 
un desnivell de 800 m i una dificultat mitjana-alta (més alta 
que mitjana).

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Caminant pel Benicadell

DISSABTE 23 DE FEBRER

29 €

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

ITINERARI ITINERARI

Foto: Hanspore / CC BY-SA 4.0



ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig.
INCLOU:
 · Vols València - Madrid - La Palma -  
   Madrid - Valèncio
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotel **** a la platja de los Cancajos.
 · Mitja pensió amb sopars.
 · Assegurança de viatge.

Carnestoltes a La Palma, “la isla bonita”

22 DE FEBRER: VALÈNCIA - MADRID - LA PALMA
Vol des de València. Arribada a l’hotel a 
Santa Cruz de la Palma.

23 DE FEBRER: DIUMENGE DE CARNESTOLTES
Visitarem Santa Cruz de la Palma: Vaixell Naval 
de la Mare de Déu, esglésies de Sant Francesc 
i Salvador i palaus i casals del carrer Real.

ITINERARI

24 DE FEBRER: FESTA DELS INDIANS
La negra Tomasa i milers de persones vestides 
de blanc, amb guayaberes i barrets de Panamà, 
omplen els carrers del barri antic de Santa 
Cruz, ballant al ritme de les rumbes cubanes.

25 DE FEBRER:
Visitarem el bosc de til·lers, San Andrés, les 
piscines naturals del "Charco Azul" i el mirador 
de San Bartolo. A la vesprada anirem cap a 
Garafia, el punt més elevat de l'illa amb un 
dels observatoris astronòmics més impor-
tants del món: el centre Astrofísic del Roque 
de los Muchachos.

26 DE FEBRER:
Visitarem La quinta verde, la Caldera de Taburiente, 
el mirador de la "cumbrecita” i els volcans del 
sud: el volcà de Sant Antoni i el Teneguia.

27 DE FEBRER: LA PALMA - VALÈNCIA
Tornada cap a València.
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1250 €
+130€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 200 €
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Concentració a les 7:30 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.
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En aquesta ocasió farem una caminada per un dels caps més 
importants del nostre territori, es tracta de les últimes contraforts 
de la Serra de Bèrnia que arriben fins la mar. Aquest és un dels 
miradors més privilegiats de la Marina Alta, es tracta del Morro 
de Toix. Des de allí podrem identificar la Serra de Bèrnia, el Penyal 
d’Ifach, l’Aitana, la Serra Gelada i molts més dels indrets d’aquesta 
comarca. Durant el camí també tindrem temps per conèixer 
les imponents parets verticals del Barranc Salat. 

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer 
de Xàtiva de València. Farem una ruta de 9’5 km, 470 
metres de desnivell i una dificultat mitjana - alta.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Morro de Toix

24

DISSABTE 22 DE FEBRER

29 €

Un recorregut pel Parc Natural de la Serra d’Espadà, on gaudirem 
de la bellesa d’Ain (en àrab Font), poblet de muntanya que 
conserva el traçat urbà musulmà. Seguirem el curs del barranc 
de la Caritat i descobrirem antics molins fariners, hortes i un 
bosc de ribera. El cas urbà d’Ain és, probablement, el millor 
conservat de l’època musulmana al territori valencià.

 

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluis Vives, vorera del 
carrer Xàtiva de Valencia. Parada en Eslida per visitar el 
centre de visitants del Parc Natural. Arribats a Ain iniciarem 
el noste recorregut fins el Castell d’Ain, i retornar al poble per 
vora del barranc. Després de dinar visita al casc urbà i 
tornada a València.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Aín, tresor de la Serra d’Espadà

DISSABTE 29 DE FEBRER

29 €

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

des de València i assegurança de viatge. Opció de 
dinar per 16 €.

ITINERARI

ITINERARI

Foto: Falconaumanni / CC BY 3.0



ENS ACOMPANYARÀ: Artemi Cerdà.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel de qualitat ben situat en      
   Toledo.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge

Barrancas de Burujón (o el Gran Canó toledà)

1 DE MARÇ:  VALÈNCIA - TOLEDO
Eixida cap a Toledo. En arribar allotjament i 
sopar.

2 DE MARÇ: BARRANCAS DE BURUJÓN - GUADAMUR
Ens desplacem a Barrancas de Burujón. Les 
aigües del Tajo i el vent han anat esculpint 
aquestes parets vermelloses des de fa 25 

ITINERARI

milions d'anys fins a dotar-les de l'espectacular 
aspecte del qual gaudeixen avui dia. El vermell 
dels tallats en contrast amb els blaus i verds 
de l'embassament de Castrejón atorguen a 
les Barrancas de Burujón d'un paisatge 
espectaculuar. Passejada de 5 km. Tot seguit 
dinarem en la preciosa población de Guadamur, 
una de les fortaleses millor conservades de 
Castilla la Manxa, amb el seu Castell del segle 
XV, on visqueren Juana (la Loca) i Felipe (el 
Hermoso). Tornada a Toledo. 

3 DE MARÇ: TEMBLEQUE - CONSUEGRA - 
VALÈNCIA
Visitarem la localitat de Tembleque, amb tota 
l’essència dels corrals de comedies. Dinar 
lliure en la preciosa villa de Consuegra, un lloc 
perfecte per recrear la lluita de Don Quijote 
contra els gegants.

Eixida a les 17:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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260 €
Supl. hab. indiv. 60 €
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Jesús Pobre és una xicoteta població situada  en la vessant 
sud del Montgó, els seus antics i autèntics carrerons edificis 
i el seu original mercat el converteixen en un indret encisador. 
Descobrirem el seu paisatge embriagador plagat, d'ametllers, 
garrofers i oliveres, i sobretot una arquitectura única en el 
món, els riuraus.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del 
Carrer Xàtiva de València, direcció Jesús Pobre. Ruta pel 
poble, esmorzar al Riurau del Senyoret, passejada interpretativa 
de fauna, flora i paissatge pels camps de cultiu. Dinar i 
passejada fins l’Olivera mil·lenària. 

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Jesús Pobre i els riuraus

26

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

DISSABTE 7 DE MARÇ

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 que somià un 
menoret franciscà, a la ciutat daurada, a la república de 
mercaders 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 nits 
hi ha gent que diu que apareixen fantasmes…

 

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

PASSEIG PER VALÈNCIA

La casa dels esperits

DISSABTE 7 DE MARÇ

8 €

ENS ACOMPANYARÀ: Vicent Moreno.ITINERARI

ITINERARI

Foto: Joanbanjo / CC BY-SA 4.0



ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig.
INCLOU:
 · Vols València - Istanbul - València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Vaixell pel Bòsfor
 · Hotel **** sup. a la zona del Gran Basar.
 · Mitja pensió (1 sopar + 4 dinars).
 · Entrades citades a l’itinerari.
 · Assegurança de viatge.

Istanbul,  la cruïlla d’Europa i Asia

14 DE MARÇ: VALÈNCIA - ISTANBUL
Vol a Istanbul. Arribada, allotjament i sopar.
 
15 DE MARÇ: SULTANAHMET - SANTA SOFIA - 
GRAN BASAR
Visita panoràmica de la ciutat, passant pels 
barris més importants. Dinar. Visita al barri  

ITINERARI

Sultanahmet amb la plaça del Hipòdrom 
Romà, la Mesquita Blava, i la basílica de 
Santa Sofia. Temps lliure pel Gran Basar, 
amb més de 4000 tendes. Tornada a l'hotel.
 
16 DE MARÇ: ÜSKÜDAR - EYUP
Visita al Palau de Beylerbeyi. Continuarem al 
barri Üsküdar. Dinar. Visita al Museu Kariye, el barri 
Eyup i el cafè Pierre Loti. Tornada a l'hotel.
 
17 DE MARÇ: BASAR EGIPCI - BÒSFOR - TOPKAPI
Visita al Basar Egipci. Creuer privat pel Bósfor. 
Dinar. Visita al Palau de Topkapi. Tornada a l’hotel.
 
18 DE MARÇ: TORRE GALATA - GRAN CISTERNA
Pujarem a la Torre Galata i visitarem la Cisterna 
de Yeberetan. Vesprada lliure.
 
19 DE MARÇ:  ISTANBUL - VALÈNCIA
Desdejuni.  Breu temps lliure per a les darreres 
compres i  trasllat a l’aeroport. Tornada a 
València.
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850 €
+175€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 195 €
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Concentració a les 10:30 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.
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ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli.
INCLOU:
 · Vols València - Guatemala via     
   Madrid.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels ***/*****.
 · 9 menjars.
 · Entrades incloses
 · Assegurança de viatge.

Guatemala, conèixer la civilització Maia

28

11 DE MARÇ: VALÈNCIA - MADRID - GUATEMALA
Vol a Guatemala via Madrid. Trasllat a l'hotel.

12 DE MARÇ: GUATEMALA - CHICHICASTENANGO - 
ATITLÁN
Desdejuni. Eixida cap a Chichicastenango, on 
recorrerem un dels més famosos mercats 
indígenes. Taller de blat de moro amb les 
dones locals. Dinar. Allotjament a Atitlán.

13 DE MARÇ: LLAC ATITLÁN - SANT JOAN -  
SANTIAGO - ATITLÁN
Desdejuni. Excursió amb llanxa per a visitar 
Sant Joan La Llacuna i Santiago Atitlán, dos 
dels dotze pobles indígenes que envolten el 
Llac de Atitlán. Dinar. Volta a l'hotel.

14 DE MARÇ: ATITLÁN - IXIMCHE - GUATEMALA
Desdejuni. Temps lliure. A l'hora acordada 
eixida cap a Guatemala. De camí, visitarem el 
lloc arqueològic d'Iximché, antiga capital maia 
del regne Cakchiquel i un dels centres cerimonials 

més important. Dinar. A la vesprada, continuarem 
el camí fins a l'hotel.

15 DE MARÇ: GUATEMALA - COPÁN
Desdejuni. Travessarem la frontera d’Hondures 
per a visitar Copán, que guarda esteles, piràmides, 
jocs de pilota i enterraments únics en el món 
Maia. Dinar. Resta de la vesprada lliure Copán, 
un bell i xicotet poble de carrers empedrats. 

16 DE MARÇ: COPÁN - QUIRIGUÁ - LIVINGSTON
Desdejuni. Des de Copán ens dirigirem al 
carib guatemalenc. De camí, visitarem el 
centre arqueològic de Quiriguá, que conserva 
algunes dels millors esteles que van aixecar 
els maies. Al final del matí, arribarem a l'àrea 
d'Izabal, una de les meravelles naturals de 
Guatemala. Dinar. A la vesprada, una llanxa 
ens espera per a acostar-nos al poblat de 
Livingston, un acolorit poble pesquer on 
s'uneix el Riu Dolç i el Mar Carib; i llar de la 
cultura Garífuna, rica en tradicions d'origen 
africà, tota una mescla molt particular de 
colors, sabors i ritmes. Allotjament.

17 DE MARÇ: LIVINGSTON - RIU DOLÇ - PETÉN
Desdejuni. Visita amb llanxa al Riu Dolç, lloc 
d'excepcional riquesa ecològica. Després 
continuarem cap a la selva del Petén. Dinar. 
A la vesprada, arribarem a l'hotel situat dins 

d'una extensa reserva natural privada, a la 
vora del llac Petén Itzá, en la qual habiten 
ocells de les més variades espècies, així 
com flors i arbres únics. Allotjament.

18 DE MARÇ: PETÉN - TIKAL - L'ANTIGA
Desdejuni. Visitarem la ciutat maia de Tikal, 
sens dubte el millor exponent de la cultura 
maia clàssica. Dinar i trasllat a l'aeroport de 
Flores per a prendre un vol amb destinació 
Guatemala. Recepció i trasllat a l'Antiga, bella 
ciutat colonial que ha sabut conservar tot 
l'encant del segle XVII.

19 DE MARÇ: L'ANTIGA
Desdejuni. Passeig pels carrers d'Antiga. 
i els principals edificis, al fons, el Volcà d'Aigua. 
Dinar en restaurant. Resta de la vesprada 
lliure. Allotjament.

20 DE MARÇ: L'ANTIGA - GUATEMALA  - MADRID 
Desdejuni. Eixida cap a Guatemala, realitzant 
una breu visita d'aquesta cosmopolita ciutat. 
Dinar. Trasllat a l'aeroport i vol a Madrid via 
El Salvador.

21 DE MARÇ: MADRID - VALÈNCIA
Arribada a Madrid i connexió amb vol a 
València.
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Concentració a les 7:30 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

2495 €
+ 200 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 495 €
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11 DE MARÇ: VALÈNCIA - MADRID - GUATEMALA
Vol a Guatemala via Madrid. Trasllat a l'hotel.

12 DE MARÇ: GUATEMALA - CHICHICASTENANGO - 
ATITLÁN
Desdejuni. Eixida cap a Chichicastenango, on 
recorrerem un dels més famosos mercats 
indígenes. Taller de blat de moro amb les 
dones locals. Dinar. Allotjament a Atitlán.

13 DE MARÇ: LLAC ATITLÁN - SANT JOAN -  
SANTIAGO - ATITLÁN
Desdejuni. Excursió amb llanxa per a visitar 
Sant Joan La Llacuna i Santiago Atitlán, dos 
dels dotze pobles indígenes que envolten el 
Llac de Atitlán. Dinar. Volta a l'hotel.

14 DE MARÇ: ATITLÁN - IXIMCHE - GUATEMALA
Desdejuni. Temps lliure. A l'hora acordada 
eixida cap a Guatemala. De camí, visitarem el 
lloc arqueològic d'Iximché, antiga capital maia 
del regne Cakchiquel i un dels centres cerimonials 

més important. Dinar. A la vesprada, continuarem 
el camí fins a l'hotel.

15 DE MARÇ: GUATEMALA - COPÁN
Desdejuni. Travessarem la frontera d’Hondures 
per a visitar Copán, que guarda esteles, piràmides, 
jocs de pilota i enterraments únics en el món 
Maia. Dinar. Resta de la vesprada lliure Copán, 
un bell i xicotet poble de carrers empedrats. 

16 DE MARÇ: COPÁN - QUIRIGUÁ - LIVINGSTON
Desdejuni. Des de Copán ens dirigirem al 
carib guatemalenc. De camí, visitarem el 
centre arqueològic de Quiriguá, que conserva 
algunes dels millors esteles que van aixecar 
els maies. Al final del matí, arribarem a l'àrea 
d'Izabal, una de les meravelles naturals de 
Guatemala. Dinar. A la vesprada, una llanxa 
ens espera per a acostar-nos al poblat de 
Livingston, un acolorit poble pesquer on 
s'uneix el Riu Dolç i el Mar Carib; i llar de la 
cultura Garífuna, rica en tradicions d'origen 
africà, tota una mescla molt particular de 
colors, sabors i ritmes. Allotjament.

17 DE MARÇ: LIVINGSTON - RIU DOLÇ - PETÉN
Desdejuni. Visita amb llanxa al Riu Dolç, lloc 
d'excepcional riquesa ecològica. Després 
continuarem cap a la selva del Petén. Dinar. 
A la vesprada, arribarem a l'hotel situat dins 

d'una extensa reserva natural privada, a la 
vora del llac Petén Itzá, en la qual habiten 
ocells de les més variades espècies, així 
com flors i arbres únics. Allotjament.

18 DE MARÇ: PETÉN - TIKAL - L'ANTIGA
Desdejuni. Visitarem la ciutat maia de Tikal, 
sens dubte el millor exponent de la cultura 
maia clàssica. Dinar i trasllat a l'aeroport de 
Flores per a prendre un vol amb destinació 
Guatemala. Recepció i trasllat a l'Antiga, bella 
ciutat colonial que ha sabut conservar tot 
l'encant del segle XVII.

19 DE MARÇ: L'ANTIGA
Desdejuni. Passeig pels carrers d'Antiga. 
i els principals edificis, al fons, el Volcà d'Aigua. 
Dinar en restaurant. Resta de la vesprada 
lliure. Allotjament.

20 DE MARÇ: L'ANTIGA - GUATEMALA  - MADRID 
Desdejuni. Eixida cap a Guatemala, realitzant 
una breu visita d'aquesta cosmopolita ciutat. 
Dinar. Trasllat a l'aeroport i vol a Madrid via 
El Salvador.

21 DE MARÇ: MADRID - VALÈNCIA
Arribada a Madrid i connexió amb vol a 
València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotel *** sup. cèntric en Logronyo.
 · Mitja pensió amb dinars.
 · Entrades als monuments indicats 
en el programa.
 · Assegurança de viatge.

Recorrent La Rioja

15 DE MARÇ:  VALÈNCIA - AUTOL - LOGRONYO
Eixida cap a Autol per gaudir del Picuezo i la 
Picueza. Tot seguit en Arnedo visitarem la seua 
famosa Cova dels Cent Pilars. Després ens 
acostarem fins Arnedillo per gaudir de les seves 
termes i conèixer la ruta de les ermites fins al 
Mirador del Voltor. Arribada a Logronyo.

ITINERARI

16 DE MARÇ:  LOGRONYO - SAZAJARRA -
VILLASECA - BRIONES - LOGRONYO
Ens acostarem fins Sajazarra. A continuació 
realitzarem un bonic passeig fluvial pel riu Ea 
fins a Villaseca. Tot seguir anirem a Briones.

17 DE MARÇ: EZCARAY - SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA - LOGRONYO
Ens acostarem fins Ezcaray on farem una ruta 
de 6,5 km i 183 metres de desnivell. Després 
anirem a Santo Domingo de la Calzada.

18 DE MARÇ: RUTA DELS MONESTIRS
Anirem al bressol del castellà i el basc, San 
Millán de la Cogolla. Des del Monestir de Yuso 
ens endinsarem en un frondós bosc de pins, 
roures i avellaners ens acosten fins al 
monestir de Suso. Després anirem a Nájera. 
on veurem el Monestir de Santa Maria la Real.

19 DE MARÇ: LOGRONYO - CALAHORRA - VALÈNCIA
Ens aproparem a Calahorra, on podrem visitar 
la seva Catedral. Després d'aquesta visita 
emprendrem el retorn a València.

EIXIDA: 8:00 h València (Nuevo Centro) / 8:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de trens).
 * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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ENS ACOMPANYARÀ: Pau C. + Guia local.
INCLOU:
 · Vols des de València amb Iberia.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Riad de qualitat a la Medina.
 · 4 dinars.
 · Entrades al Palais de la Bahia,      
   jardins Majorelle i Tombes Saadíes
 · Assegurança de viatge.

Marràqueix, la Ciutat Vermella

16 DE MARÇ: VALÈNCIA - MADRID - MARRÀQUEIX
Vol a Marràqueix via Madrid. Tràmits de 
passaports i recollida d'equipatges. Trasllat 
al riad. Recomanem visitar la Plaça Djemaa 
el-Fna, sobre aquesta hora la plaça s'omple 
de tots els encants del Marroc. Allotjament a 
Riad Dar Justo.

ITINERARI

17 DE MARÇ: MARRÀQUEIX
Visitarem la Medina, amb el Minaret de la 
Koutoubia, el Palau de la Badia i les tombes 
Saadi. Recorrerem el “Zoco” i una farmàcia 
bereber. Dinar. Eixirem a la Plaça Djemaa 
el-Fna i veurem una fàbrica de ceràmica i els 
Jardins de la Menara.

18 DE MARÇ: ESSAOUIRA
Visita a Essaouira. Menjarem un bon peixet 
fresc. Tornada a Marràqueix.

19 DE MARÇ: MARRÀQUEIX
Visita al Jardí Majorelle, el Museu d'art islàmic 
i el Museu Yves Saint Laurent. Dinar. Vesprada 
lliure per gaudir de la "Ciutat Vermella" al 
nostre aire.

20 DE MARÇ: MARRÀQUEIX - MADRID - VALÈNCIA
Després d'un bon esmorzar i a l'hora 
convinguda, recollida al Riad i trasllat a 
l'aeroport de Marràqueix per agafar el vol de 
tornada a València via Madrid amb Iberia.
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890 €
+ 95€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 290 €
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Concentració a les 4:00 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.
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ENS ACOMPANYARÀ:
Leandre Santonja.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des     
   de València.
 · Hotel ****.
 · Mitja pensió .
 · Assegurança de viatge.

La Vall del Jerte, efímera bellesa

ITINERARI

18 DE MARÇ: VALÈNCIA - VALL DEL JERTE
Eixida. Dinar lliure en ruta. Arribada i presa de 
contacte amb la Vall del Jerte. Sopar i allotjament.

19 DE MARÇ: VALL DEL JERTE
Empedrem la ruta dels Cirerers en Flor, per 
gaudir de l'efímera bellesa d’aquesta vall. Dinar. 
A la vesprada descobrirem alguns dels pobles 

de la vall com Cabezuela del Valle i Tornavacas.

20 DE MARÇ: VALL DEL JERTE
Excursió en 4x4 per l'ombria i solana de la 
Vall del Jerte, amb visita a zones d'accés 
restringit. Visita a la Cascada de Calderón i Los 
Pilones de la Garganta de los Infiernos. Durant 
el trajecte també tindrem l'oportunitat de fer 
una breu passejada per tal de gaudir de zones 
sense accés rodat. Dinar. Després ens 
desplaçarem a la veïna comarca de La Vera, 
visitant els seus racons més emblemàtics.

21 DE MARÇ: VALL DEL JERTE
Al matí realitzarem una breu ruta circular per 
la Garganta de las Nogaledas. Abans de dinar 
tindrem temps per visitar el Museu de la Cirera 
de Navaconcejo. Dinar. Visita a Plasència.

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

Eixida a les 8:00 h des de Nuevo Centro.
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ENS ACOMPANYARÀ: Carlos Fuster.
INCLOU:
 · Vols Barcelona - Berlin - Barcelona   
 · Trasllats València - Aeroport - València.
 · Hotel ****.
 · Allotjament, desdejuni i 2 menjars.
 · Entrades.
 · Assegurança de viatge.

Berlín, classicisme i avantguarda

18 DE MARÇ: VALÈNCIA - BERLÍN 
En arribar a Berlín trasllat a l’hotel. Presa de 
contacte per l’avinguda Kurfürstendamm, el Zoo 
i l’Esglèsia Memorial Kaiser Wilhelm. Sopar.

19 DE MARÇ: BERLÍN
Tiergarden, Berolina, Cancilleria, monument 
del soldat soviètic, pujada al  Reichstag. Museu 

ITINERARI

del Holocaust i de la Gestapo, Check Point 
Charlie, Gendarmenmarkt, Unter Den Linden, 
Museu d’Història Alemanya, Nova Guàrdia, 
Universitat, Opera, Bebel-platz, Café Einstein, 
Spree, Efrain Palais, Font del Neptú, Ajuntament 
Roig, Monument a Marx i Engels, Alexander 
Platz i pujada a la torre de comunicacions.
 
20 DE MARÇ: BERLÍN
Sinagoga, Monbijou Park, Hachescker Markt, 
ruta dels patis modernistes (Hackesche Höfe), 
Postdamer Platz, 1er semàfor de Berlin, la 
Berlinale.  Sopar. Visita al Prater Biergarten.

21 DE MARÇ: BERLÍN 
Catedral de Berlín, Illa dels Museus, visita al 
Museu de Pergamon i al Neus Museum.

22 DE MARÇ: BERLÍN - VALÈNCIA
Temps lliure i trasllat a l’aeroport de Berlín 
per prendre el vol cap a Barcelona. Trasllat a 
València.

DE
L 1

8 A
L 2

2 
DE

 M
AR

Ç

750 €
+ 90€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 180 €
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EIXIDA: 5:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 5:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de trens) 
/ 6:15 h Castelló* (Estació d’autobusos).                            * Eixides on caldrà un mínim de persones.



ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli
INCLOU:
 · Vols des de Barcelona.
 · Trasllat en autobús València -      
   Aaeroport de Barcelona - València.
 · Hotels ****/*****.
 · 7 dinars.
 · Entrades incloses.
 · Assegurança de viatge.

Corea del Sud, meravelles baix el paral·lel 38

34

10 D’ABRIL: BARCELONA - HONG KONG - SEÜL
Trasllat a l'aeroport de Barcelona i vol a Seül 
via Hong Kong. Menjars i nit a bord.
 
11 D’ABRIL: HONG KONG - SEÜL
Arribada a Hong Kong i vol a Seül. Arribada 
i trasllat a l'hotel. Farem una passejada pel 
Rierol Cheonggyecheon. Retorn a l'hotel.
 
12 D’ABRIL: SEÜL
Desdejuni. Visita al Palau de Changdeokgung. 
Caminarem a través de Biwon i a continuació 
passeig pel poble Bukchon "Hanok". Dinar. 
Passeig pel mercat de Gwangjang. Prendrem 
el telefèric que ens portarà a la Torre Namsan.
 
13 D’ABRIL: SEÜL- SUWON - ANDONG
Desdejuni. Eixida cap a Suwon i visita a la 
Fortalesa de Hwaseong. Dinar. Eixida per 
carretera a Andong . A l’arribada ens dirigirem 
al pont Wolyeonggyo per a gaudir d’una 
preciosa visita. 

14 D’ABRIL: ANDONG - DAEGU
Desdejuni. Començaran el dia amb la visita 
de l'Acadèmia Confuciana de Dosan. Després 
seguiran amb el pujol Buyongdae i el poble 
Hahoe. Esmorzar. A la vesprada sortida cap 
a Daegu. A l'arribada, visita del Museu de 
Medicina Oriental on podrem gaudir d'una 
experiència tradicional de bany de peus. 
Passeig pel Mercat tradicional de Seomun.
 
15 D’ABRIL: DAEGU - PARC NACIONAL DE GAYA 
- GYEONGJU
Desdejuni. Excursió al Parc Nacional de Gaya. 
Visita al temple Haeinsa. Dinar vegetarià servit 
en el temple. En sortida cap a Gyeongju, 
l'antiga capital del regne Shilla. Visita del 
Museu Nacional, el Bosc Gyerim i el Temple 
Bunhwangsa. Trasllat a l'hotel.

16 D’ABRIL: GYEONGJU
Desdejuni. Eixida per a la visita de la ciutat: 
Seokguram Grotto, la gruta budista que es troba 
al Parc Nacional de Gyeongju, Temple Bulguksa, 
Parc Tumuli i tomba del "Cavall Celestial". A 
continuació ens dirigirem al Poble Gyochon. 
Dinar. Finalitzat el mateix ens dirigirem a 
l'Observatori Astronòmic de Cheomseongda. 
Trasllat a l'hotel.
 
17 D’ABRIL: GYEONGJU - BUSAN
Desdejuni. Sortida cap a Busan. Pel camí visita 

al Parc Daewangam. Dinar. Visita de la ciutat 
de Busan: Temple Haedong Yonggungsa, 
platja Haenundae, Casa APEC Nurimaru i 
Gamcheon. Trasllat a l'hotel i allotjament.
 
18 D’ABRIL: BUSAN
Desdejuni. Visita a Busan: Songjeong Skywalk,  
Parc Yongdusan, Cementiri del Memorial de 
les Nacions Unides, Mercat Gukje, Plaça 
BIFF i el districte de compres Nampodong. 

19 D’ABRIL:  BUSAN - HONG KONG
Desdejuni. Temps lliure fins el trasllat a 
l'aeroport per agafar el vol a Hong Kong. 

20 D’ABRIL: MADRID - VALÈNCIA
Eixida en vol nocturn a Barcelona. Arribada 
a Barcelona. Trasllat a València.
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2350 €
+ 250 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 395 €
EIXIDA: 6:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 6:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de trens) 
/ 7:15 h Castelló* (Estació d’autobusos).                            * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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10 D’ABRIL: BARCELONA - HONG KONG - SEÜL
Trasllat a l'aeroport de Barcelona i vol a Seül 
via Hong Kong. Menjars i nit a bord.
 
11 D’ABRIL: HONG KONG - SEÜL
Arribada a Hong Kong i vol a Seül. Arribada 
i trasllat a l'hotel. Farem una passejada pel 
Rierol Cheonggyecheon. Retorn a l'hotel.
 
12 D’ABRIL: SEÜL
Desdejuni. Visita al Palau de Changdeokgung. 
Caminarem a través de Biwon i a continuació 
passeig pel poble Bukchon "Hanok". Dinar. 
Passeig pel mercat de Gwangjang. Prendrem 
el telefèric que ens portarà a la Torre Namsan.
 
13 D’ABRIL: SEÜL- SUWON - ANDONG
Desdejuni. Eixida cap a Suwon i visita a la 
Fortalesa de Hwaseong. Dinar. Eixida per 
carretera a Andong . A l’arribada ens dirigirem 
al pont Wolyeonggyo per a gaudir d’una 
preciosa visita. 

14 D’ABRIL: ANDONG - DAEGU
Desdejuni. Començaran el dia amb la visita 
de l'Acadèmia Confuciana de Dosan. Després 
seguiran amb el pujol Buyongdae i el poble 
Hahoe. Esmorzar. A la vesprada sortida cap 
a Daegu. A l'arribada, visita del Museu de 
Medicina Oriental on podrem gaudir d'una 
experiència tradicional de bany de peus. 
Passeig pel Mercat tradicional de Seomun.
 
15 D’ABRIL: DAEGU - PARC NACIONAL DE GAYA 
- GYEONGJU
Desdejuni. Excursió al Parc Nacional de Gaya. 
Visita al temple Haeinsa. Dinar vegetarià servit 
en el temple. En sortida cap a Gyeongju, 
l'antiga capital del regne Shilla. Visita del 
Museu Nacional, el Bosc Gyerim i el Temple 
Bunhwangsa. Trasllat a l'hotel.

16 D’ABRIL: GYEONGJU
Desdejuni. Eixida per a la visita de la ciutat: 
Seokguram Grotto, la gruta budista que es troba 
al Parc Nacional de Gyeongju, Temple Bulguksa, 
Parc Tumuli i tomba del "Cavall Celestial". A 
continuació ens dirigirem al Poble Gyochon. 
Dinar. Finalitzat el mateix ens dirigirem a 
l'Observatori Astronòmic de Cheomseongda. 
Trasllat a l'hotel.
 
17 D’ABRIL: GYEONGJU - BUSAN
Desdejuni. Sortida cap a Busan. Pel camí visita 

al Parc Daewangam. Dinar. Visita de la ciutat 
de Busan: Temple Haedong Yonggungsa, 
platja Haenundae, Casa APEC Nurimaru i 
Gamcheon. Trasllat a l'hotel i allotjament.
 
18 D’ABRIL: BUSAN
Desdejuni. Visita a Busan: Songjeong Skywalk,  
Parc Yongdusan, Cementiri del Memorial de 
les Nacions Unides, Mercat Gukje, Plaça 
BIFF i el districte de compres Nampodong. 

19 D’ABRIL:  BUSAN - HONG KONG
Desdejuni. Temps lliure fins el trasllat a 
l'aeroport per agafar el vol a Hong Kong. 

20 D’ABRIL: MADRID - VALÈNCIA
Eixida en vol nocturn a Barcelona. Arribada 
a Barcelona. Trasllat a València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Júlia Torró + Guía 
local
INCLOU:
 · Vols Barcelona - Bari i Brindisi -  
   Barcelona
 · Trasllat en autobús València -        
   Barcelona - València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels **** cèntrics a Bari i Lecce.
 · 7 desdejunis + 2 sopars.
 · Entrades incloses.
 · Assegurança de viatge.

Viatge a la Puglia  basilicata, el tacó d’Itàlia
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11 D’ABRIL:  VALÈNCIA - BARCELONA - BARI
Trasllat a l’aeroport de Barcelona i vol directe 
a Bari. Arribada i trasllat a l’hotel. Sopar.

12 D’ABRIL:  BARI - TRANI
Desdejuni i visita a Bari, capital de Puglia. 
Destaquen el Palau de la Província, el Palau 
de la Universitat (Museu Arqueològic), els 
teatres Piccini i Petruzzeli, la catedral de 
Sant Sabino i el Castell Normand. Mereix 
una visita l'església basílica de Sant Nicolau.
Trani, a la costa adriàtica, compta amb un 
patrimoni digne de conèixer. Visitarem la 
Catedral de Sant Nicolau Pelegrí i el Castell 
de la Muntanya.
 
13 D’ABRIL: 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, els "trulli". El 

Alberobello és el que major nombre de "trulli" 
conserva encara que també es poden veure 
en altres pobles com Lacorotondo.

14 D’ABRIL: BARI - MATERA - LECCE 
Desdejuni i visita de Matera, anomenada la 
segona Betlem. A la zona més antiga està al 
barri Civita, on es troba el Duomo romànic. 
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, realitzada pels més notables 
arquitectes italians. Moltes són les esglésies 
barroques de Matera entre les que destaca 
la de San Giovanni, San Domenico i el Duomo. 
Continuem fins a Lecce. Arribada a l’hotel, 
sopar i allotjament.

15 D’ABRIL: LECCE - POLIGNANO A MARE - 
OSTUNI
Desdejuni. Eixida cap a Polignano. 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".
 
16 D’ABRIL: LECCE - GALLIPOLLI
Desdejuni. Es pot dir que Lecce és una ciutat 
única per la quantitat d'edificis barrocs. 

Conserva el teatre i l'amfiteatre d'època romana 
i l'Església-basílica de la Santa Croce. En 
l'elegant Plaça de la Catedral destaca la gran 
catedral, el campanar i els palaus de Vescovile, 
el del Seminari i Santa Clara. Continuem fins 
a Gallipolli. Visitarem la barroca catedral de 
Santa Àgueda amb la Torre del Rellotge, les 
esglésies de Sant Domenec del Rosari, Sant 
Francesc de Paola, Santa Clara, etc. 

17 D’ABRIL: LECCE - OTRANTO 
Desdejuni i visita a Otranto,  amb una ruta 
panoràmica fins a Santa Maria di Leuca. El 
seu centre històric és un entramat de carrers 
empedrats i cases emblanquinades. El seu 
castell, construït pels aragonesos al segle 
XV, l'església de San Pietro que conserva 
frescos bizantins i la Catedral de Santa 
Maria Assunta. A Santa Maria de Leuca el 
Jònic es converteix en Adriàtic. Tornada a 
l’hotel i allotjament.

18 D’ABRIL: BRINDISI - BARCELONA - VALÈNCIA
Desdejuni i trassllat a l’aeroport de Brindisi. 
Vol directe a Barcelona i trasllat a València.
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1450 €
+ 90€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 310 € EIXIDA: 6:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 6:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de 
trens) / 7:15 h Castelló* (Estació d’autobusos).              * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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11 D’ABRIL:  VALÈNCIA - BARCELONA - BARI
Trasllat a l’aeroport de Barcelona i vol directe 
a Bari. Arribada i trasllat a l’hotel. Sopar.

12 D’ABRIL:  BARI - TRANI
Desdejuni i visita a Bari, capital de Puglia. 
Destaquen el Palau de la Província, el Palau 
de la Universitat (Museu Arqueològic), els 
teatres Piccini i Petruzzeli, la catedral de 
Sant Sabino i el Castell Normand. Mereix 
una visita l'església basílica de Sant Nicolau.
Trani, a la costa adriàtica, compta amb un 
patrimoni digne de conèixer. Visitarem la 
Catedral de Sant Nicolau Pelegrí i el Castell 
de la Muntanya.
 
13 D’ABRIL: 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, els "trulli". El 

Alberobello és el que major nombre de "trulli" 
conserva encara que també es poden veure 
en altres pobles com Lacorotondo.

14 D’ABRIL: BARI - MATERA - LECCE 
Desdejuni i visita de Matera, anomenada la 
segona Betlem. A la zona més antiga està al 
barri Civita, on es troba el Duomo romànic. 
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, realitzada pels més notables 
arquitectes italians. Moltes són les esglésies 
barroques de Matera entre les que destaca 
la de San Giovanni, San Domenico i el Duomo. 
Continuem fins a Lecce. Arribada a l’hotel, 
sopar i allotjament.

15 D’ABRIL: LECCE - POLIGNANO A MARE - 
OSTUNI
Desdejuni. Eixida cap a Polignano. 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".
 
16 D’ABRIL: LECCE - GALLIPOLLI
Desdejuni. Es pot dir que Lecce és una ciutat 
única per la quantitat d'edificis barrocs. 

Conserva el teatre i l'amfiteatre d'època romana 
i l'Església-basílica de la Santa Croce. En 
l'elegant Plaça de la Catedral destaca la gran 
catedral, el campanar i els palaus de Vescovile, 
el del Seminari i Santa Clara. Continuem fins 
a Gallipolli. Visitarem la barroca catedral de 
Santa Àgueda amb la Torre del Rellotge, les 
esglésies de Sant Domenec del Rosari, Sant 
Francesc de Paola, Santa Clara, etc. 

17 D’ABRIL: LECCE - OTRANTO 
Desdejuni i visita a Otranto,  amb una ruta 
panoràmica fins a Santa Maria di Leuca. El 
seu centre històric és un entramat de carrers 
empedrats i cases emblanquinades. El seu 
castell, construït pels aragonesos al segle 
XV, l'església de San Pietro que conserva 
frescos bizantins i la Catedral de Santa 
Maria Assunta. A Santa Maria de Leuca el 
Jònic es converteix en Adriàtic. Tornada a 
l’hotel i allotjament.

18 D’ABRIL: BRINDISI - BARCELONA - VALÈNCIA
Desdejuni i trassllat a l’aeroport de Brindisi. 
Vol directe a Barcelona i trasllat a València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Carlos Fuster + 
Guia local.
INCLOU:
 · Vols directes Barcelona - Atenes -    
   Barcedlona amb Aegean Airlines  
   (equipatge inclòs).
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Vaixell de línia Kilini / Kefalonia,       
   Kefalonia / Ítaca / Kefalonia & Kefalonia  
   / Kilini (segons el programa).
 ·  Hotel **** amb desdejuni en Nauplia  
   (2 nits), Olympia (1 nit), Argostoli (3  
   nits), Itea (1 nit), Atenes (1 nit).
 · 7 dinars en ruta (begudes no incloses).
 · Entrades de l’itinerari incloses.
 · Assegurança de viatge.

Peloponès, Ítaca i Delfos: història del Mediterrani
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11 D’ABRIL : VALÈNCIA - BARCELONA - ATENES 
- NAUPLIA
Trasllat a Barcelona. Vol a Atenes. De camí a 
Nauplia ens aturarem en el Canal de Corintio. 
Allotjament a Nauplia.

12 D’ABRIL: TEATRE EPIDAURO - MICENAS - 
NAUPLIA
Visita al magnific i conegut Teatre d’Epidauro 
(s. IV a.C). Eixim d’Epidauro cap a Micenas, 
de camí pararem en dos precioses esglèsies 
bizantines, la d’Ayios i la de Giannoulaikka. 
Ja en les afores de Micenas visitarem el 
conegut tresor d’Atreo, la tomba del rei 
Agamenón, continuem per una de les acropolis 
més conegudes de l’antiguetat, Micenas, on 
destaquen les seues muralles ciclòpees, la 
porta dels lleons, les tombes… Tornada a 
Nauplia.

13 D’ABRIL: NEMEA - OLYMPIA
Visitarem allí on es combina l’arqueologia 

amb la mitología: Nemea, Antiga Corinto, els 
coneixedors del món clàssic recordaran 
que aquest va ser el lloc on el semidéu 
Hèracles va derrotar al lleó en una de les 
dotze proves a les quals va haver de fer 
front. Eixida cap a Olympia. Allotjament .

14 D’ABRIL: OLYMPIA - KEFALONIA
Ens translladem al port de Kilini per prende 
el vaixell cap a Kefalonia. Dinar i  visita a 
Argostoli. Allotjament a Kefalonia. 

15 D’ABRIL: KEFALONIA - VISITA A ÍTACA
Trasllat al port de Sami (Kefalonia) per prendre 
el vaixell a Ítaca. Visita de dia complet de l'illa 
amb dinar. Per la vesprada, retorn a l'hotel. 
Nit a Kefalonia.

16 D’ABRIL: KEFALONIA
Tour de dia complet de l'illa de Kefalonia amb 
dinar. Retorn a la vesprada a l'hotel i nit a 
Kefalonia.

17 D’ABRIL: KEFALONIA - PATRAS - LEPANT - 
DELFOS
Al matí vaixell de línia amb destinació al port 
de Kilini. Arribada i trasllat a la ciutat de 
Patras (visita i dinar) i tot seguit sortida cap 
Itea (Delfos) amb parada a Nafpaktos (Lepant). 
Nit a Itea (Delfos)

18 D’ABRIL: DELFOS - ATENES
Al matí visita de Delfos amb dinar i eixida cap 
a Atenes amb parada al Monestir d’Ossios 
Lukas. Nit a Atenes.
    
19 D’ABRIL: ATENES - BARCELONA - VALÈNCIA
Trasllat a l'aeroport d’Atenes. Arribada a Barcelona 
i trasllat en autobús fins a València.
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EIXIDA: 5:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 5:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de 
trens) / 6:15 h Castelló* (Estació d’autobusos).              * Eixides on caldrà un mínim de persones.

1695 €
+ 130 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 420 €
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11 D’ABRIL : VALÈNCIA - BARCELONA - ATENES 
- NAUPLIA
Trasllat a Barcelona. Vol a Atenes. De camí a 
Nauplia ens aturarem en el Canal de Corintio. 
Allotjament a Nauplia.

12 D’ABRIL: TEATRE EPIDAURO - MICENAS - 
NAUPLIA
Visita al magnific i conegut Teatre d’Epidauro 
(s. IV a.C). Eixim d’Epidauro cap a Micenas, 
de camí pararem en dos precioses esglèsies 
bizantines, la d’Ayios i la de Giannoulaikka. 
Ja en les afores de Micenas visitarem el 
conegut tresor d’Atreo, la tomba del rei 
Agamenón, continuem per una de les acropolis 
més conegudes de l’antiguetat, Micenas, on 
destaquen les seues muralles ciclòpees, la 
porta dels lleons, les tombes… Tornada a 
Nauplia.

13 D’ABRIL: NEMEA - OLYMPIA
Visitarem allí on es combina l’arqueologia 

amb la mitología: Nemea, Antiga Corinto, els 
coneixedors del món clàssic recordaran 
que aquest va ser el lloc on el semidéu 
Hèracles va derrotar al lleó en una de les 
dotze proves a les quals va haver de fer 
front. Eixida cap a Olympia. Allotjament .

14 D’ABRIL: OLYMPIA - KEFALONIA
Ens translladem al port de Kilini per prende 
el vaixell cap a Kefalonia. Dinar i  visita a 
Argostoli. Allotjament a Kefalonia. 

15 D’ABRIL: KEFALONIA - VISITA A ÍTACA
Trasllat al port de Sami (Kefalonia) per prendre 
el vaixell a Ítaca. Visita de dia complet de l'illa 
amb dinar. Per la vesprada, retorn a l'hotel. 
Nit a Kefalonia.

16 D’ABRIL: KEFALONIA
Tour de dia complet de l'illa de Kefalonia amb 
dinar. Retorn a la vesprada a l'hotel i nit a 
Kefalonia.

17 D’ABRIL: KEFALONIA - PATRAS - LEPANT - 
DELFOS
Al matí vaixell de línia amb destinació al port 
de Kilini. Arribada i trasllat a la ciutat de 
Patras (visita i dinar) i tot seguit sortida cap 
Itea (Delfos) amb parada a Nafpaktos (Lepant). 
Nit a Itea (Delfos)

18 D’ABRIL: DELFOS - ATENES
Al matí visita de Delfos amb dinar i eixida cap 
a Atenes amb parada al Monestir d’Ossios 
Lukas. Nit a Atenes.
    
19 D’ABRIL: ATENES - BARCELONA - VALÈNCIA
Trasllat a l'aeroport d’Atenes. Arribada a Barcelona 
i trasllat en autobús fins a València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Jordi Prats i Pau 
Collado.
INCLOU:
 · Vols directes València - Amsterdam  
   - València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels ****.
 · Desdejunis + 2 sopars.
 · Entrades incloses.
 · Assegurança de viatge.

Països Baixos, més enllà d'Amsterdam

40

12 D'ABRIL: VALÈNCIA - SCHIPHOL - UTRECHT
Vol directe a Amsterdam. Arribada i trasllat a 
Utrecht. Sopar i allotjament.

13 D'ABRIL: UTRECHT
Descobrirem Utrecht, una ciutat que manté, 
com cap altra la fisonomia de ciutat medieval. 
La seua història comença en el segle I amb 
l'arribada dels romans, i va anar a poc a poc 
convertint-se en un important feu per al 
catolicisme amb l'arribada dels religiosos 
anglesos. En l'actualitat Utrecht gaudeix de 
ser una de les ciutats més vives i amb més 
encant del país. Visitarem el museu DOMunder 
i després de dinar visitarem el Castell d'Haar, 
el més gran d'Holanda amb uns jardins 
espectaculars.

14 D’ABRIL: UTRECHT - ZAANSE SCHANS - 
AMSTERDAM - UTRECHT
Visitarem els molins de Zaanse Schaans. Ens 
desplaçarem a dinar fins a Amsterdam, on 

visitarem tot el seu centre històric i realitzarem 
un creuer pels seus canals. Tornada a Utrecht 
i temps lliure

15 D'ABRIL: UTRECHT - LA HAIA - DELFT -
UTRECHT
Visitarem La Haia, el centre administratiu i 
governamental dels Països Baixos, així com 
el centre de diversos organismes internacionals 
i europeus, i lloc de residència de la família 
reial holandesa. Però la ciutat és a més a 
més, una ciutat històrica, cultural i bonica. El 
parlament, el Palau de la Pau, amb luxosos 
comerços i cases senyorials, parcs, monuments, 
museus... Recorrerem tots els indrets d'aquesta 
preciosa ciutat. Ens desplaçarem a dinar a 
Delft on visitarem la fàbrica de ceràmica i el 
seu centre històric. Tornada a Utrecht.

16 D'ABRIL: UTRECHT - LEIDEN - UTRECHT
Ens desplaçarem al bressol del gran mestre 
barroc Rembrandt, Leiden, coneguda per la 
seua universitat, la més antiga dels Països 
Baixos. Engalanada amb molins, desprén 
una aura idíl·lica i quasi pastoral. Després 
de dinar tindrem temps lliure per gaudir del 
preciós encau. Tornada a Utrech.

17 D'ABRIL: UTRECHT - PARC NACIONAL DEL 
VELUWE I MUSEU KRÖLLER MÜLLER - NIMEGA
De matí visitarem el Parc Nacional del Veluwe, 

on es troba el museu Kröller Müller amb la 
col·lecció privada més important de Van 
Gogh ,després de dinar ens desplaçarem a 
la ciutat de Nimega, farem una visita aquesta 
bonica ciutat on ens allotjarem.

18 D'ABRIL: NIMEGA - ARNHEM - NIMEGA
Visitarem la ciutat d’Arnhem. Tornada a 
Nimega i visita al Museu de la alliberació de 
Groesbeek. A més a més farem una parada 
a una bodega de vins del poble

19 D'ABRIL: NIMEGA - DEN BOSCH - SCHIPHOL
Ens traslladarem a Den Bosch, una de les 
ciutats més boniques dels països baixos, i 
degustarem els seus famosos pastissos. 
Després de dinar, trasllat a l'aeroport de 
Schiphol per agafar el vol directe a València.
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1380 €
+ 90€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 450 €

Concentració a les 15:30 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.
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12 D'ABRIL: VALÈNCIA - SCHIPHOL - UTRECHT
Vol directe a Amsterdam. Arribada i trasllat a 
Utrecht. Sopar i allotjament.

13 D'ABRIL: UTRECHT
Descobrirem Utrecht, una ciutat que manté, 
com cap altra la fisonomia de ciutat medieval. 
La seua història comença en el segle I amb 
l'arribada dels romans, i va anar a poc a poc 
convertint-se en un important feu per al 
catolicisme amb l'arribada dels religiosos 
anglesos. En l'actualitat Utrecht gaudeix de 
ser una de les ciutats més vives i amb més 
encant del país. Visitarem el museu DOMunder 
i després de dinar visitarem el Castell d'Haar, 
el més gran d'Holanda amb uns jardins 
espectaculars.

14 D’ABRIL: UTRECHT - ZAANSE SCHANS - 
AMSTERDAM - UTRECHT
Visitarem els molins de Zaanse Schaans. Ens 
desplaçarem a dinar fins a Amsterdam, on 

visitarem tot el seu centre històric i realitzarem 
un creuer pels seus canals. Tornada a Utrecht 
i temps lliure

15 D'ABRIL: UTRECHT - LA HAIA - DELFT -
UTRECHT
Visitarem La Haia, el centre administratiu i 
governamental dels Països Baixos, així com 
el centre de diversos organismes internacionals 
i europeus, i lloc de residència de la família 
reial holandesa. Però la ciutat és a més a 
més, una ciutat històrica, cultural i bonica. El 
parlament, el Palau de la Pau, amb luxosos 
comerços i cases senyorials, parcs, monuments, 
museus... Recorrerem tots els indrets d'aquesta 
preciosa ciutat. Ens desplaçarem a dinar a 
Delft on visitarem la fàbrica de ceràmica i el 
seu centre històric. Tornada a Utrecht.

16 D'ABRIL: UTRECHT - LEIDEN - UTRECHT
Ens desplaçarem al bressol del gran mestre 
barroc Rembrandt, Leiden, coneguda per la 
seua universitat, la més antiga dels Països 
Baixos. Engalanada amb molins, desprén 
una aura idíl·lica i quasi pastoral. Després 
de dinar tindrem temps lliure per gaudir del 
preciós encau. Tornada a Utrech.

17 D'ABRIL: UTRECHT - PARC NACIONAL DEL 
VELUWE I MUSEU KRÖLLER MÜLLER - NIMEGA
De matí visitarem el Parc Nacional del Veluwe, 

on es troba el museu Kröller Müller amb la 
col·lecció privada més important de Van 
Gogh ,després de dinar ens desplaçarem a 
la ciutat de Nimega, farem una visita aquesta 
bonica ciutat on ens allotjarem.

18 D'ABRIL: NIMEGA - ARNHEM - NIMEGA
Visitarem la ciutat d’Arnhem. Tornada a 
Nimega i visita al Museu de la alliberació de 
Groesbeek. A més a més farem una parada 
a una bodega de vins del poble

19 D'ABRIL: NIMEGA - DEN BOSCH - SCHIPHOL
Ens traslladarem a Den Bosch, una de les 
ciutats més boniques dels països baixos, i 
degustarem els seus famosos pastissos. 
Després de dinar, trasllat a l'aeroport de 
Schiphol per agafar el vol directe a València.
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ENS ACOMPANYARÀ:
Salva Calabuig.
INCLOU:
 · Vols directes Barcelona - Milà -
   Barcelona.
 · Trasllats València - Barcelona - València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotel **** a Citadella.
 · Mitja pensió.
 · Entrades incloses
 · Assegurança de viatge.

El Vèneto i les villes d’Andrea Palladio
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12 D’ABRIL: VALÈNCIA - BARCELONA - MILÀ - 
CITADELLA
Trasllat a Barcelona. Vol a Milà. Trasllat a Cittadella 
fent una paradeta a Sirmione.

13 D’ABRIL: CITTADELLA - VENÈCIA - CITTADE-
LLA
Anirem a Venècia. Passejarem pels seus 
carrers i canals, i visitarem Santa Maria dei 
Frari i la Scuola Grande di San Rocco. Santa 
Maria dei Miracoli, farem una mirada a la piazza 
di San Marco i el gran Canal, visitarem al 
Museu Fortuny, a San Giovanni i san Paolo i 
passejarem pel Cannaregio
 
14 D’ABRIL: CITTADELLA - MIRA 
Visita a Cittadella les muralles i el Duomo 
amb el sopar d’Emaus de Bassano. Tot 
seguit anirem a Mira per visitar Villa Foscari, 
La Malcontenta, obra Palladiana a la riba del 
riu Brenta, Construida per a la poderosa 
familia Foscari. 

15 D’ABRIL: CITTADELLA - VERONA - NOVENTA 
VICENTINA - CITADELLA
Anirem a Verona on vorem la famosa Arena i 
la piazza dell Erbe, la Catedral i santa Anastasia i 
l’imponent sant Zeno Maggiore. A la vesprada  
a Noventa Vicentina Villa Barbarigo, amb un ric i 
extens programa de frescos. 

16 D’ABRIL: CITADELLA - PADOVA - CITTADELLA
Villa Pisani, espectacular villa barroca propietat 
de la familia Pisani, amb rica decoración i 
frondosos jardins. A Padova visitarem la basilica 
de Sant Antoni, el Duomo i el Baptisteri i la 
Capella Scrovegni, obra mestra de Giotto i 
la inmensa plaça del Pratto Della Valle.

17 D’ABRIL: CITADELLA - VICENZA - CITADELLA 
Vicenza  és la ciutat palladiana per excel·lència. 
Pel matí visitarem  Villa Goddi, Villa  Capra, Villa 
Valmanara i també  el Teatre Olímpic, el més 
antic teatre cobert del mon. Per la vesprada  
visita a  la Chiessa de Santa Corona El Museu 
Civic i la Basilica Palladiana.

18 D’ABRIL: MASER – PIAZZOLA SUL BENTRA
A Maser visitem Villa Barbaro, obra mestra 
de Palladio amb espectaculars frescos de 
Veronese. A la vesprada visita a Piazzola sul 
Bentra de Villa Contarini. 

19 D’ABRIL: CITTADELLA - MILÀ - VALÈNCIA
Després de desdejunar a l’hotel, eixida cap 
a Milà per a prendre el vol de tronada a 
Barcelona i trasllat a València en bus on 
arribarem per la nit.
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1295 €
+ 90 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 180 €

7 7

EIXIDA: 8:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 8:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de 
trens) / 9:15 h Castelló* (Estació d’autobusos).              * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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12 D’ABRIL: VALÈNCIA - BARCELONA - MILÀ - 
CITADELLA
Trasllat a Barcelona. Vol a Milà. Trasllat a Cittadella 
fent una paradeta a Sirmione.

13 D’ABRIL: CITTADELLA - VENÈCIA - CITTADE-
LLA
Anirem a Venècia. Passejarem pels seus 
carrers i canals, i visitarem Santa Maria dei 
Frari i la Scuola Grande di San Rocco. Santa 
Maria dei Miracoli, farem una mirada a la piazza 
di San Marco i el gran Canal, visitarem al 
Museu Fortuny, a San Giovanni i san Paolo i 
passejarem pel Cannaregio
 
14 D’ABRIL: CITTADELLA - MIRA 
Visita a Cittadella les muralles i el Duomo 
amb el sopar d’Emaus de Bassano. Tot 
seguit anirem a Mira per visitar Villa Foscari, 
La Malcontenta, obra Palladiana a la riba del 
riu Brenta, Construida per a la poderosa 
familia Foscari. 

15 D’ABRIL: CITTADELLA - VERONA - NOVENTA 
VICENTINA - CITADELLA
Anirem a Verona on vorem la famosa Arena i 
la piazza dell Erbe, la Catedral i santa Anastasia i 
l’imponent sant Zeno Maggiore. A la vesprada  
a Noventa Vicentina Villa Barbarigo, amb un ric i 
extens programa de frescos. 

16 D’ABRIL: CITADELLA - PADOVA - CITTADELLA
Villa Pisani, espectacular villa barroca propietat 
de la familia Pisani, amb rica decoración i 
frondosos jardins. A Padova visitarem la basilica 
de Sant Antoni, el Duomo i el Baptisteri i la 
Capella Scrovegni, obra mestra de Giotto i 
la inmensa plaça del Pratto Della Valle.

17 D’ABRIL: CITADELLA - VICENZA - CITADELLA 
Vicenza  és la ciutat palladiana per excel·lència. 
Pel matí visitarem  Villa Goddi, Villa  Capra, Villa 
Valmanara i també  el Teatre Olímpic, el més 
antic teatre cobert del mon. Per la vesprada  
visita a  la Chiessa de Santa Corona El Museu 
Civic i la Basilica Palladiana.

18 D’ABRIL: MASER – PIAZZOLA SUL BENTRA
A Maser visitem Villa Barbaro, obra mestra 
de Palladio amb espectaculars frescos de 
Veronese. A la vesprada visita a Piazzola sul 
Bentra de Villa Contarini. 

19 D’ABRIL: CITTADELLA - MILÀ - VALÈNCIA
Després de desdejunar a l’hotel, eixida cap 
a Milà per a prendre el vol de tronada a 
Barcelona i trasllat a València en bus on 
arribarem per la nit.
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ENS ACOMPANYARÀ: Artemi Cerdà.
INCLOU:
 · Vols València - Tbilissi - València via  
   Istanbul.
 · Hotel ****.
 · 7 dinars i 2 sopars.
 · Entrades incloses.
 · Assegurança de viatge.

Geòrgia, el tresor del Caucas 
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12 D’ABRIL: VALÈNCIA - ISTANBUL - TBILISSI
Vol a Tbilissi via Istanbul. Arribada i trasllat a 
l'hotel. Allotjament.

13 D’ABRIL: TBILISSI
Explorarem Tbilissi, capital de Geòrgia. Des 
de la plataforma de Metekhi s'obre una vista 
panoràmica cap al barri antic, el parc modern 
i la fortalesa de Narikhala. Visitarem Abanotubani, 
el barri de les cases de banys d'aigües sulfúriques. 
Farem un breu passeig per Shardeni, Erekle 
II i el Pont de la Pau. Dinar. Veurem la basílica 
Anchiskhati i el seu campanar i caminarem 
per l'Av. Agmashenebli. Prendrem el metro i 
realitzarem un passeig fins a l'Av. Rustaveli.

14 D'ABRIL: TBILISSI - SIGHNAGHI
Viatjarem cap a la regió de Kakheti, famosa 
per la seua vitivinicultura. Visitarem el convent 
de Bodbe. Farem una passejada per la ciutat 
de Sighnaghi on veurem el Museu etnogràfic 
i històric. Masterclass d'elaboració de llana, 

una espècie de feltre en Nukriani. Dinar. 
Degustarem el vi georgià i aprendrem la 
preparació d'un dolç típic Churchkhela.

15 D'ABRIL: TBILISSI - GORI - UPLISTSIKHE - 
KUTAISI 
Emprendrem el viatge cap a la regió de 
Imereti, que s'estén en la plana de Rioni. Ací 
es troba l'antiga capital del Regne de Cólquida 
- Kutaisi. Visitarem la ciutat tallada en roca 
d'Uplistsikhe. Visitarem el Museu d'Estalin a 
la seua ciutat natal de Gori .També es visitarà 
el vagó del tren, amb el qual viatjava el líder de 
la Unió Soviètica. Dinar i sopar. Nit en Kutaisi.

16  D'ABRIL: KUTAISI - MARTVILI - COVES DE 
PROMETEU - KUTAISI 
Al matí, visitarem el mercat agrícola i el barri 
antic de Kutaisi. Viatjarem cap a la regió de 
Samegrelo, per a explorar la reserva natural 
del canyó de Martvili. Dinar. De retorn farem 
una parada en Tskaltubo. En les coves de 
Prometeu. Sopar. Nit en Kutaisi.

17 D'ABRIL: KUTAISI - GELATI - BORJOMI
Visita del complex monasterial de Gelati.  
Seguirem amb la visita al complex monasterial 
de Motsameta, "monestir dels màrtirs". Després, 
viatjarem cap a la regió de Samtskhe – 
Javakheti. Pararem en el pintoresc complex 

Ubisi. Al parc de Borjomi provarem l’aigua 
mineral, d'origen volcànic. Sopar i allotjament

18 D'ABRIL: BORJOMI - AKHALTSIKHE - 
VARDZIA - BORJOMI 
Visita del complex arquitectònic de Rabati 
que va ser centre històric de la ciutat de 
Akhaltsikhe. Anirem a Vardzía. Dinar. Sopar i 
nit a l'hotel.

19 D'ABRIL: BORJOMI - MTSKHETA - TBILISSI 
Al matí, temps lliure i rumb cap a Tbilissi, 
passant per l'antiga capital del Regne de 
Kartli - Mtskheta, un museu vivent amb molts 
monuments arquitectònics com l'Església 
Jvari i Svetitskhoveli. Dinar i arribada a 
Tbilissi. Sopar i allotjament.

20 D'ABRIL: TBILISSI - ISTANBUL - VALÈNCIA
Trasllat a l'aeroport i vol de retorn a València 
via Istanbul.
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1350 €
+ 250 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 350 €

Concentració a les 15:00 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.
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12 D’ABRIL: VALÈNCIA - ISTANBUL - TBILISSI
Vol a Tbilissi via Istanbul. Arribada i trasllat a 
l'hotel. Allotjament.

13 D’ABRIL: TBILISSI
Explorarem Tbilissi, capital de Geòrgia. Des 
de la plataforma de Metekhi s'obre una vista 
panoràmica cap al barri antic, el parc modern 
i la fortalesa de Narikhala. Visitarem Abanotubani, 
el barri de les cases de banys d'aigües sulfúriques. 
Farem un breu passeig per Shardeni, Erekle 
II i el Pont de la Pau. Dinar. Veurem la basílica 
Anchiskhati i el seu campanar i caminarem 
per l'Av. Agmashenebli. Prendrem el metro i 
realitzarem un passeig fins a l'Av. Rustaveli.

14 D'ABRIL: TBILISSI - SIGHNAGHI
Viatjarem cap a la regió de Kakheti, famosa 
per la seua vitivinicultura. Visitarem el convent 
de Bodbe. Farem una passejada per la ciutat 
de Sighnaghi on veurem el Museu etnogràfic 
i històric. Masterclass d'elaboració de llana, 

una espècie de feltre en Nukriani. Dinar. 
Degustarem el vi georgià i aprendrem la 
preparació d'un dolç típic Churchkhela.

15 D'ABRIL: TBILISSI - GORI - UPLISTSIKHE - 
KUTAISI 
Emprendrem el viatge cap a la regió de 
Imereti, que s'estén en la plana de Rioni. Ací 
es troba l'antiga capital del Regne de Cólquida 
- Kutaisi. Visitarem la ciutat tallada en roca 
d'Uplistsikhe. Visitarem el Museu d'Estalin a 
la seua ciutat natal de Gori .També es visitarà 
el vagó del tren, amb el qual viatjava el líder de 
la Unió Soviètica. Dinar i sopar. Nit en Kutaisi.

16  D'ABRIL: KUTAISI - MARTVILI - COVES DE 
PROMETEU - KUTAISI 
Al matí, visitarem el mercat agrícola i el barri 
antic de Kutaisi. Viatjarem cap a la regió de 
Samegrelo, per a explorar la reserva natural 
del canyó de Martvili. Dinar. De retorn farem 
una parada en Tskaltubo. En les coves de 
Prometeu. Sopar. Nit en Kutaisi.

17 D'ABRIL: KUTAISI - GELATI - BORJOMI
Visita del complex monasterial de Gelati.  
Seguirem amb la visita al complex monasterial 
de Motsameta, "monestir dels màrtirs". Després, 
viatjarem cap a la regió de Samtskhe – 
Javakheti. Pararem en el pintoresc complex 

Ubisi. Al parc de Borjomi provarem l’aigua 
mineral, d'origen volcànic. Sopar i allotjament

18 D'ABRIL: BORJOMI - AKHALTSIKHE - 
VARDZIA - BORJOMI 
Visita del complex arquitectònic de Rabati 
que va ser centre històric de la ciutat de 
Akhaltsikhe. Anirem a Vardzía. Dinar. Sopar i 
nit a l'hotel.

19 D'ABRIL: BORJOMI - MTSKHETA - TBILISSI 
Al matí, temps lliure i rumb cap a Tbilissi, 
passant per l'antiga capital del Regne de 
Kartli - Mtskheta, un museu vivent amb molts 
monuments arquitectònics com l'Església 
Jvari i Svetitskhoveli. Dinar i arribada a 
Tbilissi. Sopar i allotjament.

20 D'ABRIL: TBILISSI - ISTANBUL - VALÈNCIA
Trasllat a l'aeroport i vol de retorn a València 
via Istanbul.

45

SV
ET

IT
SK

HO
VE

LI
 



4

Amb una superficie de 50.000 m2, compta amb més de 700 
espècies de plantes autòctones, algunes d’elles endèmiques. 
L’Albarada recrea la imatge dels antics jardins renaixentistes 
valencians, influenciats per la cultura àrab. D’altra banda La cova 
de les Calaveres, que es descobreix cap al 1768. Té un atractiu 
geològic i arquelògic inigualable, s’han trobat restes arqueològiques 
del Paleolític, a més de paleontològics, consistens en mamífers 
de gran grandària, com a cavalls, óssos, toros, hipopòtams, etc.

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

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

El Jardí de l’albarda
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DISSABTE 25 D’ABRIL

29 €

Arriba la primavera els camps renaixen. Ús presentem una 
ruta diferent, les orquídies silvestres ens faran de fil conductor 
per descobrir aquest preciós territori. Generalment, del mes 
de març a juny, aquesta "delicada" flor floreix pel Mediterrani 
i la zona del nord d'Àfrica. Si vols descobrir aquesta espècie 
protegida vine a gaudir d'aquesta orquiruta.

 

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluis Vives, vorera del 
carrer Xàtiva de Valencia. Arribada a Alcalalí, on iniciarem la 
nostra ruta pels marges de pedra en sec. Esmorzarem a 
l'ermita de Sant Joan de Mosquera i ens arrimarem als peus 
de la muntanya Coll de Rates. Dinar a un restaurant local i 
visita a Alcalalí.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Orquiruta per l'Alcalalí

DISSABTE 25 D’ABRIL

29 €

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

autobús des de València i assegurança de viatge. 
Opció de dinar per 16 €.

ITINERARI
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Foto: Orchi / CC BY-SA  3.0



ENS ACOMPANYARÀ: Artemi Cerdà.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Vehicle 4x4 per al Parc Natural de  
   Cap de Gata.
 · Hotel *** cèntric.
 · Mitja pensió.
 · Entrada a la Geoda de Pulpí i la  
   Mina Rica
 · Assegurança de viatge.

La Geoda de Pulpí i el Cap de Gata 

ITINERARI

30 D’ABRIL: VALÈNCIA - ALMERIA
Eixida cap a Almeria. Arribada, presa de contacte 
amb la ciutat i allotjament.

1 DE MAIG: LA GEODA DE PULPÍ
Visitarem la Geoda de Pulpí, la segona més 
gran del món. Dinar. Visita al Castell de Terreros.

2 DE MAIG: CAP DE GATA
Visita amb 4x4 pel Parc Natural de Cap de Gata 
- Nijar. Recorrerem San José, los Genoveses, 
Albaricoques, el Cortijo de Doña Francisca, 
los Frailes, Rodalquilar, el Playazo i los Escullos. 
Dinar en San Miguel. Passeig per Nijar.

3 DE MAIG: DESERT DE LAS TABERNAS
Passeig pel desert de Tabernes. Tornada a 
València.

EIXIDA: 16:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 17:00 h Xàtiva* (Avinguda del País Valencià).      
                  * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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Supl. hab. indiv. 65 €
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ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Allotjament a l’hostatgeria de           
   Montserrat.
 · Pensió completa.
 · Assegurança de viatge.

El monestir de Montserrat i Manresa 

1 DE MAIG: VALÈNCIA - MANRESA -
MONTSERRAT
Eixida cap a Manresa. Visitarem la Seu 
(Col·legiata Basílica de Santa Maria), una de 
les més espectaculars catedrals gòtiques 
de Catalunya, i el complexe de la Cova i 
Capella de Sant Ignasi, des d'on el fundador 
de l'ordre dels Jesuïtes va encetar el seu 
camí espiritual. Dinar lliure a Manresa i a la 

ITINERARI

vesprada passeig pel centre històric, recorrent 
els seus edificis modernistes i deco. A continuació 
eixirem cap al monestir de Montserrat.

2 DE MAIG: MONTSERRAT
Pujarem en funicular a Sant Joan i caminarem 
per les crestes més altes de la Muntanya, 
des d'on veurem espectaculars paisatges. 
Temps per a la missa cantada amb orgue 
conventual i el cant del "Virolai" de l'Escolania. 
Visitarem diferents dependències del monestir 
i, especialment, el Museu, amb una ben 
important col·lecció de pintura i destacades 
restes arqueològiques de l'Antic Egipte i 
Pròxim Orient.

3 DE MAIG: MONTSERRAT - VALÈNCIA
Després de desdejunar, farem un passeig 
per la muntanya, el Camí dels Degotalls i 
visita lliure a la Santa Cova (dificultat baixa). 
Dinar al Monestir. Tornada a València.

EIXIDA: 7:00 h València (Inst. Lluís Vives) / 7:30 h Sagunt* (Rotonda de l’estació de trens) / 
8:15 h Castelló* (Estació d’autobusos).                                  * Eixides on caldrà un mínim de persones.
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La Serra d’Espadà amaga molts tresors i per això nosaltres 
seguim amb la curiositat de descobrir-los tots. Aquesta 
vegada ho farem recorrent el Barranc d’Ajuez. Per aquest motiu 
ens desplaçarem fins el municipi de Xòvar, on ens endinsarem 
pels boscos de sureres i coneixerem l’embassament 
d’Ajuez, la Font Fresca, les Mines de mercuri i la Nevera de 
Castro. 

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer 
de Xàtiva de València. Farem una ruta de 11’5 km, 325 
metres de desnivell i una dificultat mitjana.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Descobrint la Serra d’Espadà

DISSABTE 16 DE MAIG

29 €

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

ITINERARI

Aguar prové de l'àrab, 'Al-Agwar, que significa 'les coves'. 
La Vall de Laguar, coneguda per les seues cireres, és un conjunt 
de tres pobles i un sanatori. El primer és Campell, o poble de 
Baix, el segon és Fleix, o poble del Mig, i el tercer és Benimaurell 
o poble de Dalt. A l'entrada de la Vall trobem una colònia residencial 
o sanatori, a Fontilles, amb més de 100 anys d'història.

 

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluis Vives, vorera del 
carrer Xàtiva de Valencia. Arribada a Fleix, on iniciarem la 
nostra ruta. Esmorzar al llavador de Benimaurell. Visita al 
poble de dalt i tornada a Fleix, visita al poble del mig. Dinar 
al Cavall Verd. A la vesprada ens desplaçarem a Fontilles 
per conèixer l’ultima leprosería d’Europa.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

La Vall de Laguar

DISSABTE 1 DE MAIG

29 €

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

ITINERARI

Foto: Joanbanjo / CC BY-SA  3.0



ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli
INCLOU:
 · Vols València - Istanbul amb Turkish  
   Airlines i Rodes - Atenes - València  
   amb Aegean Airlines. 
 · Vaixells Istanbul - Bursa, Bodrum  
   - Kos i Kos - Rodes.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels ****.
 · 8 dinaers en ruta.
 · Entrades incloses.
 · Assegurança de viatge.

Viatge a la Turquia grega
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25 DE MAIG: VALÈNCIA - ISTANBUL - BURSA
Eixida del vol a Istanbul. Arribada, trasllat a 
Bursa i allotjament.

26 DE MAIG: BURSA - CANAKKALE
Visita a Bursa, primera capital de l'Imperi Otomà, 
una de les majors ciutats de Turquia, plena 
d'història i bella, amb els seus antics carrers 
i les seues fonts termals. Visitarem el Mausoleu 
Verd, la Gran Mesquita (Ulu Cami), d'estil 
seljúcida i el Koza Han (mercat de la seda). 
Eixida cap a Canakkale, situada a les ribes 
de l'estret dels Dardanels i on va tenir el lloc 
la Batalla dels Dardanels. Allotjament.

27 DE MAIG: CANAKKALE - TROIA - PERGAMO - 
ESMIRNA
Al matí, eixida cap a Troia. Prosseguim cap a 
Bergama, per visitar el que va ser Pèrgam. 
Visitarem el santuari consagrat a Esculapi. 
Continuació cap a Esmirna situada en la 
capçalera d'un llarg i estret golf. Allotjament.

28 DE MAIG: ESMIRNA - EFESO - VERGE MARIA - 
KUSADASI
Exida cap a Efeso, segurament el lloc arqueològic 
més important de Turquia. l'Àgora Superior, 
les ruïnes úniques de l'Odèon, carrer dels 
Curetes cap al Bari del Port, Temple d'Adrià, 
banys Scholasticia, la Biblioteca de Celsus, 
i el Teatre. Visita a la casa de la Mare de 
Déu. Continuem a Kusadasi. Allotjament.

29 DE MAIG: KUSADASI - DIDIMA - MILET - 
PRIENE - BODRUM
Dia complet de visita als turons gregues 
"Priene, Milet i Didima". Enmig de la plana 
pantanosa s'alça hui el Gran Teatre amb 
capacitat per a 25.000 espectadors i les 
seues Termes. Visita a Dídima, amb les restes 
del gegantí temple d'Apol·lo. Allotjament.

30 DE MAIG: BODRUM
Visitarem Bodrum. Ciutat costanera al sud-oest 
de Turquia amb història, gastronomia, platges 
i bressol dels historiadors Heròdot i Artemisa,  
va estar a més en mans d'Alexandre el Gran 
fins a arribar a formar part de l´Imperi Otomà. 
Sopar i allotjament.

31 DE MAIG: BODRUM - KOS
Trasllat al port per agafar ferri destí Kos. Illa 
situada al Egeu Oriental, només a 4 km de 

Bodrum. És l'illa d'Hipòcrates, pare de la 
medicina. Visita del Asklepeion i a la capital 
de l'illa, Kos, amb la seua fortalesa,  l'Ordre de 
Sant Joan de Rodes, situada a l'est del port 
i la  "Avinguda de les Palmeres". Allotjament.

1 DE JUNY: KOS - RHODAS
Matí lliure per gaudir d'aquesta meravellosa 
illa. A l'hora prevista trasllat al port per agafar 
ferri destí Rhodas. Arribada, trasllat a l'hotel i 
allotjament

2 DE JUNY: RHODAS
Visita de la ciutat de Rodes  fundada l'any 
408 a.C. sobre plànols de Hipòdam amb el 
palau dels Grans Mestres, l'Hospital dels 
Cavallers on troba hui el Museu Arqueològic 
i les sues  esglésies ortodoxes i catòliques, 
edificis públics i casernes. Eixida a l'altiplà de 
Filerimos amb el poble de Ialyssos i l'antiga 
acròpolis i el Monestir de Panagía Filerimos. 
Retorn a l’hotel i allotjament. 

3 DE JUNY:  RHODAS - ATENES - VALÈNCIA 
Visita a Rhodas. Vorem l’antiga acròpolis 
amb el  temple consagrat a Atenea Lindia 
del segle IV a.C. Exida amb vol de via 
Atenes, amb destinació València.
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1895 €
+175€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 650 €

Concentració a les 10:00 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.
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25 DE MAIG: VALÈNCIA - ISTANBUL - BURSA
Eixida del vol a Istanbul. Arribada, trasllat a 
Bursa i allotjament.

26 DE MAIG: BURSA - CANAKKALE
Visita a Bursa, primera capital de l'Imperi Otomà, 
una de les majors ciutats de Turquia, plena 
d'història i bella, amb els seus antics carrers 
i les seues fonts termals. Visitarem el Mausoleu 
Verd, la Gran Mesquita (Ulu Cami), d'estil 
seljúcida i el Koza Han (mercat de la seda). 
Eixida cap a Canakkale, situada a les ribes 
de l'estret dels Dardanels i on va tenir el lloc 
la Batalla dels Dardanels. Allotjament.

27 DE MAIG: CANAKKALE - TROIA - PERGAMO - 
ESMIRNA
Al matí, eixida cap a Troia. Prosseguim cap a 
Bergama, per visitar el que va ser Pèrgam. 
Visitarem el santuari consagrat a Esculapi. 
Continuació cap a Esmirna situada en la 
capçalera d'un llarg i estret golf. Allotjament.

28 DE MAIG: ESMIRNA - EFESO - VERGE MARIA - 
KUSADASI
Exida cap a Efeso, segurament el lloc arqueològic 
més important de Turquia. l'Àgora Superior, 
les ruïnes úniques de l'Odèon, carrer dels 
Curetes cap al Bari del Port, Temple d'Adrià, 
banys Scholasticia, la Biblioteca de Celsus, 
i el Teatre. Visita a la casa de la Mare de 
Déu. Continuem a Kusadasi. Allotjament.

29 DE MAIG: KUSADASI - DIDIMA - MILET - 
PRIENE - BODRUM
Dia complet de visita als turons gregues 
"Priene, Milet i Didima". Enmig de la plana 
pantanosa s'alça hui el Gran Teatre amb 
capacitat per a 25.000 espectadors i les 
seues Termes. Visita a Dídima, amb les restes 
del gegantí temple d'Apol·lo. Allotjament.

30 DE MAIG: BODRUM
Visitarem Bodrum. Ciutat costanera al sud-oest 
de Turquia amb història, gastronomia, platges 
i bressol dels historiadors Heròdot i Artemisa,  
va estar a més en mans d'Alexandre el Gran 
fins a arribar a formar part de l´Imperi Otomà. 
Sopar i allotjament.

31 DE MAIG: BODRUM - KOS
Trasllat al port per agafar ferri destí Kos. Illa 
situada al Egeu Oriental, només a 4 km de 

Bodrum. És l'illa d'Hipòcrates, pare de la 
medicina. Visita del Asklepeion i a la capital 
de l'illa, Kos, amb la seua fortalesa,  l'Ordre de 
Sant Joan de Rodes, situada a l'est del port 
i la  "Avinguda de les Palmeres". Allotjament.

1 DE JUNY: KOS - RHODAS
Matí lliure per gaudir d'aquesta meravellosa 
illa. A l'hora prevista trasllat al port per agafar 
ferri destí Rhodas. Arribada, trasllat a l'hotel i 
allotjament

2 DE JUNY: RHODAS
Visita de la ciutat de Rodes  fundada l'any 
408 a.C. sobre plànols de Hipòdam amb el 
palau dels Grans Mestres, l'Hospital dels 
Cavallers on troba hui el Museu Arqueològic 
i les sues  esglésies ortodoxes i catòliques, 
edificis públics i casernes. Eixida a l'altiplà de 
Filerimos amb el poble de Ialyssos i l'antiga 
acròpolis i el Monestir de Panagía Filerimos. 
Retorn a l’hotel i allotjament. 

3 DE JUNY:  RHODAS - ATENES - VALÈNCIA 
Visita a Rhodas. Vorem l’antiga acròpolis 
amb el  temple consagrat a Atenea Lindia 
del segle IV a.C. Exida amb vol de via 
Atenes, amb destinació València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig.
INCLOU:
 · Vols directes València - Roma -  
   València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotel **** a Orvieto i Peruggia.
 · Mitja pensió.
 · Entrades incloses.
 · Assegurança de viatge.

La floració de les llentilles al cor d’Itàlia
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20 DE JUNY:  VALÈNCIA - ROMA - ORVIETO
Concentració a les 13:30 h a l’aeroport de 
València. Arribada a Roma i trasllat a  Orvieto. 
Allotjament a l’hotel. Passejada per la ciutat.

21 DE JUNY: ORVIETO - VITERBO - BOMARZO - 
ORVIETO
Visitarem a Viterbo el palau papal i la catedral 
romànica de sant Llorenç, i a Bomarzo els 
jardins del castell dels Orsini o parc dels 
Monstres, un extravagant jardí manierista 
inmortalitzat per Manuel Mujica Laínez a la 
seua novel·la.

22 DE JUNY: ORVIETO - TODI - SPOLETO -  
CASTELLUCCIO DI NORCIA - ORVIETO
A Todi, importat ciutat etrusca i medieval, 
visitarem la catedral, la Consolació i la piazza 
del Popolo. A Spoleto visitarem la catedral, 
amb pintures de Pinturicchio i Lippi, l’esglesia 
del Salvador, patrimoni de la Humanitat i els 
murs i restes etrusques, romanes i medievals. 

A la vesprada visitarem els camps de llenties 
de Castellucci di Nursia.

23 DE JUNY: ORVIETO - BAGNOREGIO - PERUGIA
A Orvieto visitem el Duomo, el pou etrusc i  
passejarem pels seus carrers medievals. 
Després visitarem Bagnoregio, un ciutat que 
sembla penjada a l’aire. Farem camí cap a 
Perugia, on s’allotjarem la resta del viatge i 
on passarem la nit de sant Joan.

24 DE JUNY: PERUGIA
A Perugia visitem la Catedral, la font Major, la 
piazza IV de Novembre, el palau dels priors, 
la Galleria Nacional d’Umbria i la Basilica de 
san Domenec. Vesprada lliure

25 DE JUNY: PERUGIA - ASSÍS - PERUGIA
Assís és la ciutat de San Francesc, al damunt 
del mont Subario, amb la seua imponent 
Basilica amb frescos de Giotto, ciutat ecumènica 
i important centre de peregrinació: Visitarem 
l’esglesia de santa Clara i la Catedral de San 
Rufí i el castell de la Rocca Maggiore amb 
unes imponents vistes sobre la ciutat.

26 DE JUNY: PERUGIA - URBINO - PERUGIA
Urbino és la ciutat dels Montefeltro, una de 
les poderoses families italianes i patria del 
gran Rafael. Visitarem la Galleria Nazionale 

delle Marche (palazzo Ducale), un dels més 
importants museus de pintura d’Itàlia, el Duomo, 
piazzale Roma, piazzale del Rinascimento i 
l’esglesia de sant Bernardi.

27 DE JUNY: PERUGIA - ROMA - VALÈNCIA
Desdejuni i trasllat fins a l’aeroport de 
Roma. Vol directe a València, on arribarem a 
primera hora de la vesprada.
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1350 €
+ 90€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 230 €

Concentració a les 13:30 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.
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20 DE JUNY:  VALÈNCIA - ROMA - ORVIETO
Concentració a les 13:30 h a l’aeroport de 
València. Arribada a Roma i trasllat a  Orvieto. 
Allotjament a l’hotel. Passejada per la ciutat.

21 DE JUNY: ORVIETO - VITERBO - BOMARZO - 
ORVIETO
Visitarem a Viterbo el palau papal i la catedral 
romànica de sant Llorenç, i a Bomarzo els 
jardins del castell dels Orsini o parc dels 
Monstres, un extravagant jardí manierista 
inmortalitzat per Manuel Mujica Laínez a la 
seua novel·la.

22 DE JUNY: ORVIETO - TODI - SPOLETO -  
CASTELLUCCIO DI NORCIA - ORVIETO
A Todi, importat ciutat etrusca i medieval, 
visitarem la catedral, la Consolació i la piazza 
del Popolo. A Spoleto visitarem la catedral, 
amb pintures de Pinturicchio i Lippi, l’esglesia 
del Salvador, patrimoni de la Humanitat i els 
murs i restes etrusques, romanes i medievals. 

A la vesprada visitarem els camps de llenties 
de Castellucci di Nursia.

23 DE JUNY: ORVIETO - BAGNOREGIO - PERUGIA
A Orvieto visitem el Duomo, el pou etrusc i  
passejarem pels seus carrers medievals. 
Després visitarem Bagnoregio, un ciutat que 
sembla penjada a l’aire. Farem camí cap a 
Perugia, on s’allotjarem la resta del viatge i 
on passarem la nit de sant Joan.

24 DE JUNY: PERUGIA
A Perugia visitem la Catedral, la font Major, la 
piazza IV de Novembre, el palau dels priors, 
la Galleria Nacional d’Umbria i la Basilica de 
san Domenec. Vesprada lliure

25 DE JUNY: PERUGIA - ASSÍS - PERUGIA
Assís és la ciutat de San Francesc, al damunt 
del mont Subario, amb la seua imponent 
Basilica amb frescos de Giotto, ciutat ecumènica 
i important centre de peregrinació: Visitarem 
l’esglesia de santa Clara i la Catedral de San 
Rufí i el castell de la Rocca Maggiore amb 
unes imponents vistes sobre la ciutat.

26 DE JUNY: PERUGIA - URBINO - PERUGIA
Urbino és la ciutat dels Montefeltro, una de 
les poderoses families italianes i patria del 
gran Rafael. Visitarem la Galleria Nazionale 

delle Marche (palazzo Ducale), un dels més 
importants museus de pintura d’Itàlia, el Duomo, 
piazzale Roma, piazzale del Rinascimento i 
l’esglesia de sant Bernardi.

27 DE JUNY: PERUGIA - ROMA - VALÈNCIA
Desdejuni i trasllat fins a l’aeroport de 
Roma. Vol directe a València, on arribarem a 
primera hora de la vesprada.
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Foto: Carlo "Granchius" Bonini / CC BY-SA 2.0
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CONDICIONS GENERALS
REGULACIÓ JURÍDICA APLICABLE I ACCEPTACIÓ DE LES CONDI-
CIONS

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

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

US FEM UN RESUM AMB UNES PREGUNTES FREQÜENTS

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

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

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

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

Ja m’he inscrit al viatge. Què he de fer ara?
En realitzar la reserva només cal aportar 50 € (no reemborsables), 
podent escollir així el seient. Quan falten 90 dies per al viatge s’haurà 
d’ingressar el 30% de l’import total del viatge (excepte els 50 €), ja 
siga en efectiu, targeta o a través del nostre compte bancari. La 
resta del viatge ha d’estar totalment pagada com a mínim 15 dies 
abans de l’eixida, amb els mateixos mitjans de pagament.

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

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

Sabadell CAM: ES07 0081  0290  80  0001025411

ANUL·LACIÓ DE LA MEUA INSCRIPCIÓ

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

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

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

ALGUNES CONSIDERACIONS IMPORTANTS

   ·   
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MENA RODRÍGUEZ SL
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