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Fil per randa, amb la col•laboració del professor Toni Llibrer de la Universitat de València, vos proposa per 
aquesta temporada d’Hivern-primavera, un recorregut per la València del segle XV.

Els arquitectes, els pintors, els escriptors… Passejarem per on ells caminaren, visitarem les seues obres i 
recitarem els seus poemes. A més com a objectiu fonamental, buscarem places i racons on reivindicarem 
la construcció de monuments escultòrics que representen als més grans artistes valencians de la història: 
Francesc Baldomar, Pere Compte, Vicent Macip, Sor Isabel de Villena, Joanot Martorell, Jaume Roig… 

L’any del segle d’Or valencià
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Art i música barroca.
Dos Aigües i la Companyia Tiquet: 15€

Primer dia d’inscripció: 1 desembre

DISSABTE

ESMORZAR

11
desembre

DIUMENGE

Aquesta passejada vol integrar la música amb l’art i la història en dos 
dels principals monuments de la ciutat. A més, també ens valdrà per 
a donar a conéixer la música barroca mitjançant un concert a l’orgue 
Cabanilles”, un dels més grans i complets d’Europa.

Concentració a les 09:30 h a la Porta del palau del Marquès de dos 
Aigües. Visita de l’edifici, la portada de Sant artí i l’església de la 
Companyia de Jesús, on admirarem La Immaculada de Joan de Joanes 
i gaudirem d’un xicotet concert.

Ens acompanyarà Josep Belda, 
història de l’art. 

Joan Lluís Vives 
El call jueu de València Tiquet: 15€

Primer dia d’inscripció: 12 desembre

DISSABTE

ESMORZAR

17
desembre

DISSABTE

Visita il•lustre. Al segle XV van sorgir un grup d’escriptors i intel•lectuals 
que van donar un nou enfocament a la vida a Europa. Miraven amb ulls 
curiosos l’antiguitat clàssica pensant que hi havia valors que havien 
de ser aplicats per al benestar i el desenvolupament de la humanitat. 
El seu pensament reformista prompte es va expandir a bona part del 
continent. Entre els noms més famosos del dit moviment, podem trobar 
Dant, Petrarca, Boccaccio, Nebrija, Erasme de Rotterdam, Thomas More 
i oan Lluís Vives. 

Concentració a les 10 h a l’estació de metro de Colom. Passejarem per 
l’espai que ocupava el barri jueu de València, la porta, l’antic cementeri, 
la sinagoga gran i la menor, la casa de oan Lluís Vives. Tractarem el 
seu estil de vida i la seua organització social. Al ritme de música jueva 
interpretada per un violí.  

Ens acompanyarà Enric Català, belles arts. 
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26 desembre al 2 gener 
27 desembre al 6 gener 
30 desembre al 6 gener 
29 desembre a l’1 gener 
29 desembre a l’1 gener
31 desembre al 4 gener
31 desembre al 4 gener
31 desembre al 4 gener

4 i 5 febrer
4 i 5 febrer

18 al 26 febrer
17 al 19 febrer
17 al 19 febrer

àpols-Costa Amalfitana
Índia. L’alè de la vida
La Puglia i la Basilicata
El Caminito del Rey  (Fil Per Senda)
Màlaga. Ciutat “Con musso arte”
Cantàbria infinita
Porto. Portugal verd
Bilbao. La ciutat reinventada

Gallocanta. La dansa de les “grulles”
Mudèjar. Orfebreria arquitectònica
Jordània
Barcelona Contemporània
Osona
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En tots els viatges, els tiquets d’entrada en cas de que es 
tinguen que pagar, no estan inclosos.
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Nàpols i la costa Amalfitana
Vedere Napoli e poi morire

1125€ + 127€ taxes d’aeroport

És, en resum, la descripció que els habitants de Nàpols fan d’una de les més rabiosament boniques badies 
del món. Reconeguda pel tipisme, el característic llenguatge i sobretot per la gesticulació de la seua gent 
morena i supersticiosa, és una terra romàntica situada entre els penya-segats que s’alcen sobre la mar blava 
i muntanyes esdevingudes volcans. Gaudirem de coses tan diverses com la clàssica Grècia, l’autèntica pizza, 
la mozzarella, Castel Nuovo, (on visquè Alfons el Magnànim) o les pintures de Josep Ribera, Lo Spagnoleto. 

Potser és el moment d’anar-hi, ja que, afortunadament, enguany també ha liquat la miraculosa sang de San 
Gennaro, patró de la ciutat, i això (segons la tradició), ens deslliurarà de patir qualsevol mal.

Inscripció Oberta

Reunió Informativa: 13 desembre

CLÀSSIC

Ens acompanyarà Toni Llibrer, professor i historiador de l’art.

26 desembre
al 2 gener

MP
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26 desembre. Nàpols
Concentració a les 16 h a l’aeroport de Manises. Vol 
directe a Roma. Trasllat a l’hotel. Hotel a Nàpols tot 
el viatge.

27 desembre. Nàpols. La ciutat
Visitarem la catedral, la capella de San Gennaro, 
les anomenades agulles, l’increïble Crist Velat i el 
claustre de Santa Chiara. A la vesprada, el Museu 
Arqueològic Nacional, un dels més importants del 
món.

28 desembre. Nàpols. El centre
Passejarem pel Castell de l’Ou, El Gran Teatre 
de l’Òpera, la Galeria Umberto I, El Palau Reial, 
ascendirem amb el funicular per tal de  visitar la 
impressionant Cartoixa de San Martino, un dels 
monuments més importants d’Itàlia. De vesprada, 
excursió opcional en tren a Herculano. Sopar.  

29 desembre. Pompeia-Paestum
Visita de les monumentals restes arqueològiques de 
Pompeia, ciutat soterrada per la cendra del Vesubi. A 
la vesprada, conclourem el recorregut als peus dels 
temples grecs de Paestum.   

30 desembre. Caserta-Capodimonte 
Visita del Palau Reial de Caserta, una de les obres 
més belles i grandioses residències reials del món, 
obra mestra de l’arquitectura barroca. Cal esmentar 
el parc annex amb els espectaculars efectes 
escenogràfics conformats per boscs, prats, fonts, 
estancs i cascades d’aigua. El museu palau de 
Capodimonte, on resten les millors pintures del sud 
d’Itàlia.

31 desembre. Quartiere Spagnolo
Passejada pel barri més popular de la ciutat, on la 
roba estesa als balcons i els petits catalizzi estan 
sempre presents. Vesprada lliure. Sopar de la nit de 
Cap d’Any.

1 gener. Costa Amalfitana
Dia d’excursió. Aquesta costa és un enorme penya-
segat que comprén un dels espectacles naturals 
més impressionants d’Itàlia. Visitarem Ravello i 
Amalfi. Sopar. 

2 gener. Roma-València
Temps lliure. Trasllat a l’aeroport. Vol de retorn cap a 
València. Arribada cap a les 17 h.
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Passatge a l’Índia 
Delhi, Rajasthan, khajuraho, Vanarasi, Taj Mahal 

2250€ + 301€ taxes d’aeroport

L’alé de la vida. L’univers hindú està fet de creences i de devocions, on el concepte de temps canvia. Les 
castes, el arma, el destí... Aquesta visió de la vida explota  davant els nostres ulls, sovint massa abdu ts per 
un món material, un xoc que no deixarà a ningú indiferent. Volem començar l’any amb un descobriment, fet 
de la matèria més dura i més dolça de la humanitat, poblat de vaques sagrades, de cobres venerades, de 
ric shaws, de ioguis, de venedors de tot tipus d’espècies, de les mil facetes de l’hinduisme desafiant el nostre 
enteniment, de la misèria i la màxima fastuositat... en resum, una desfilada humana que et deixarà fascinat 
durant molt de temps. 

Inscripció Oberta

Reunió Informativa: 16 desembre

NOVETAT

Ens acompanyarà Vicent Climent, historiador de l’art.

27 desembre
al 6 gener

PC
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27 desembre. Delhi
Concentració a les 4.30 h a l’aeroport de Manises. 
Vol transcontinental València–París- Delhi. Trasllat 
a l’hotel. Hotel a Delhi, 2 nits.  

28 desembre. Delhi. Una ciutat, moltes ànimes
Capital federal del país, estratègicament privilegiada. 
De l’antiga capital del Raj britànic, descobrirem la 
mesquita de Jamma Masjid, la més gran de l’Índia. 
Farem una panoràmica per  les seues avingudes i 
grans edificis governamentals, com ara el Raj Ghat, 
on s’incinerà Gandhi, els temples de Birla i el fascinant  
temple dels sikhs, tancarem amb el minaret Qtub, 
de 72 m d’alçària. Dinar i sopar.

29 desembre. El país dels rajàs
Eixida recorrent el Rajasthan per arribar a Samode, 
xicotet poble amb un meravellós palau, convertit 
hui en dia en hotel de luxe, on dinarem. Després 
continuarem cap a Jaipur, la Ciutat Rosa, on es troba 
el magnífic palau dels vents. Fundada per ai Singh, 
està projectada en quadrícula de set blocs que 
donen a set portes. Dinar i sopar. Hotel a Jaipur, 2 
nits.

30 desembre. Meravelles del Rajasthan 
Visitarem la ciutat d’Amber. Pujarem al palau 
fortificat d’època de màxim poder dels rajàs, adornat 
amb pintures i filigranes de marbre. Tornarem a 
Jaipur per gaudir del palau dels maharajàs, els 
seus museus, l’observatori Jai Singh, així com els 
bulliciosos basars de la ciutat. Dinar i sopar.

31 desembre. Agra. El cor de l’Índia 
Eixida a Agra passant per la ciutat de la victòria. 
Fundada per l’emperador mogol Akbar per complir el 
desig de tindre un descendent mascle, i  abandonada 
després per raons incertes –Unesco–. Dinarem en 
ruta a Bharatpur. Continuarem a Agra, la ciutat del 
Taj Mahal i capital de l’imperi mogol. Dinar i Sopar de 
Cap d’any. Hotel a Agra 2 nits.

1 gener. Cap d’Any al Taj Mahal
Descobrirem les meravelles d’Agra, com ara el Fort 
Roig i els seus palaus de marbre blanc a la vora del 
riu Yamuna. En destaquem el Taj-Mahal, del qual va 
dir Rud ard ipling: s la personificació de tot allò 
que és pur, sagrat i trist de la vida.” Dinar i sopar.

2 gener. En tren per l’Índia
Eixida a la ciutat de Jhansi, en el tren Shatabdi 
Express. Continuació per carrereta a Orchha, amb els 
característics palaus i temples, visitarem el palau del 
Raj Mahal i el temple de Lakshminarayan, dedicat a 
la deessa de la riquesa i que cobreix les parets amb 
magnífiques pintures. Dinar i sopar. Hotel a Orchha.

3 gener. El kamasutra en pedra
Una altra sorpresa més, si és possible això, són els 
temples més exquisits de l’India a Khajuraho, amb 
escultures eròtiques que enalteixen les més dolces 
passions terrenals. A la nit –opcionalment– hi ha un 
espectacle de Brahamans i d’enllumenament dels 
temples. Dinar i sopar. Hotel a khajuraho.

4 gener. Khajuraho-Varanasi. Un salt al Ganges
Al matí tancarem la ciutat de hajuraho visitant alguns 
dels seus increïbles 22 temples. Tot seguit trasllat a 
l’aeroport. Vol a Varanasi. Sopar. Hotel a Varanasi.

5 gener. Vanarasi. La Ciutat Santa
Navegarem en barca pel riu Ganges, on veurem els 
fidels purificant-se i realitzant ofrenes, una de les 
imatges més impactants de tot viatge a l’Índia. En 
acabant, passejada per la ciutat, farcida de basars, 
temples, palaus decadents... un laberint sense mapes. 
Sopar. Trasllat a l’aeroport. Vol transcontinental a 
Delhi-París-València. Nit a bord.

6 gener. 
Arribada a Manises cap a les 11 h.
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La Puglia i la Basilicata 
El taló de la bota Italiana 

1250€ + 170€ taxes d’aeroport

Particular i bellíssima regió conformada per fèrtils planes i petits tossals farcits d’oliveres mil lenàries envoltades 
per una llarguíssima costa. Es tracta d’un espai cultural i geogràfic amb importants relacions amb l’antiga 
Corona d’Aragó. Entre altres meravelles, ens oferirà un recorregut quasi secret, amb esglésies rupestres 
excavades en la roca, curiosos edificis blancs (i trulli), i cases apin ades en petits promontoris mediterranis 
situades en places i estrets carrers, banyats per la llum marina. Una Itàlia diferent on abraçar-nos. 

Inscripció Oberta

Reunió Informativa: 12 desembre

CLÀSSIC

Ens acompanyarà Joan V. Candel, guia de FPR.

30 desembre
al 6 gener

5MP
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30 desembre. Bari
Concentració a les 16 h a l’aeroport de Manises. Vol 
Roma-Bari. Trasllat a l’hotel. Hotel a Bari, 4 nits.

31 desembre. La corona imperial  
Obra absoluta de l’arquitectura militar medieval, 
Castel del Monte és un dels edificis més interessants 
de l’edat mitjana i probablement el castell més 
famós d’Itàlia. Augmenta l’atractiu la seua magnífica 
posició panoràmica, des d’on admirarem bells i 
amplis paisatges. Trani, ciutat que va rivalitzar amb 
els majors ports de l’Adriàtic  de fet, la bellíssima 
catedral testimonia les seues antigues esplendors. 
Sopar de Cap d’Any.

1 gener. Bari
Passejarem pel nucli antic, conformat per minúsculs 
carrerons d’ambient popular que ocupen la península 
rocosa, ja que és l’abric natural per als seus primers 
habitants. i destaquen les dues basíliques, el castell 
i l’estructura medieval intacta. Sopar.

2 gener. La Basilicata
rbanísticament, Matera conserva unes 

característiques de gran originalitat. i trobarem 
els cèlebres Sassi (pedreres), situades en un 
conglomerat urbà apinyat, sobre un escarpat i 
pintoresc penyal. Vesprada lliure a Bari. Sopar. 

3 gener. Pobles amb encant
Visitarem la Sixtina rupestre. Dinar lliure a 
Alberobello, localitat celebèrrima pels Trulli, 
que s’hi apinyen formant barris sencers. Aquestes 
construccions són d’origen antiquíssim i incert i 
es caracteritzen per conferir un encant màgic a 
l’entorn, amb els seus pintorescs carrerons, els murs 
emblanquinats amb calç i amb símbols i inscripcions 
sobre les teulades. Vesprada a Ostuni, població 
situada sobre un tossal que s’albira des de lluny 
per la blancor de les seues cases. El burg medieval 

ens ofereix nombrosos racons pintorescs, vistes 
magnífiques a la mar i interessants monuments.  
Sopar. Hotel a Lecce, 3 nits. 

4 gener. Lecce, la Firenze Barroca 
Visita de la joia Salentina. Hi destaquen les abundants 
i fastuoses realitzacions del barroc Leccese, bastides 
amb pedra daurada. Al llarg dels segles XVII i XVIII es 
van edificar a la ciutat nombroses esglésies i palaus 
amb gran riquesa decorativa i amb una atrevida 
fantasia de balustrades, arcs, columnes orides, que 
guarneixen façanes i interiors. 

5 gener. Otranto
Constitueix el punt italià situat més al llevant que, a 
més d’albergar un far, està considerat com el límit 
divisori entre els mars Adriàtic i Jònic. Formà part 
de la Corona d’Aragó. En destaquem la bellíssima 
catedral, la Mare de Déu degli Abissi... Vesprada 
lliure a Lecce. Sopar. 

6 gener. Brindisi
Passejarem el nucli antic, del qual esmentem la Font 
Tancredi, el castell que fou engrandit per Ferran II rei 
d’Aragó, les esglésies de Sant Giovanni al Sepolcro 
(del segle XI), Santa Maria de Casale (del segle XIV). 
Trasllat a l’aeroport i vol Brindisi-Roma-Manises. 
Arribada cap a les 17 h.
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El Caminito del rey
Málaga Natural

520 €

MP

Inscripció Oberta

Gravitant en un núvol. Amb l’aigua als peus i el blau cel d’hivern al cap, per la immensitat de la roca, com si 
fórem unes ínfimes formiguetes espectadores d’un paisatge d’una luxuriosa imponència, travessarem el camí 
que s’enfila pels cingles del Desfiladero de los aitanes. El camí, a què donà nom el rei Alfons III, és un dels 
més espectaculars que recorre la natura a escala mundial, i ha sigut renovat i modernitzat fa escassos mesos, 
dotant-lo d’un impressionant recorregut.

29 desembre. Màlaga
Eixida a les 7h de Nuevo Centro i a les 8h de Xàtiva. 
Trasllat. Passejada per la ciutat històrica: alcassava, 
catedral... Hotel a Màlaga tot el viatge

30 desembre. esfiladero de los a anes
Ruta verda: ores. fic l a m ana- a a. m
de sendera i 3 km de passarel•les. Caminarem 
sobre el congost de Los Gaitanes. Encara que 
sembla increïble, les primeres passarel•les les hi van 
col•locar en 1901 mariners lligats amb cordes des 
dalt del penya-segat i suspesos al buit. Vesprada 
lliure a Màlaga. 

31 desembre. La Sierra de las Nieves 
Ruta verda: ores. fic l a m ana- a a. m.
Desnivell 250 metres. Ruta botànica. Relleu entre 
abrupte i cavallonat amb presència fonamentalment 

de bosc de pinsaps. Hi destaquen les vistes 
panoràmiques des de miradors naturals. Vesprada 
lliure a Màlaga. Sopar de la nit Cap d’Any.

1 gener. Màlaga
Temps lliure a àlaga fins a l’hora de moure cap a 
casa. Trasllat. Arribada cap a les 22 h.

Ens acompanyarà Víctor Benlloch, 
botànic.

NOVETAT

29 desembre
a l’1 gener

Cal portar calcer de muntanya, cantimplora, 
prismàtics i impermeable per si plou.

Inclou entrada al Caminito del Rei
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Inscripció Oberta

29 desembre
a l’1 gener

Màlaga
Una ciutat con musho arte

500 €

MP

Inscripció Oberta

d al p c del amenc del sol. Màlaga ha reinventat el renovat barri de les Arts. Una antiga àrea burgesa 
en decadència en què han sorgit projectes culturals amb exposicions de qualsevol tipus, que han transformat 
els carrers tradicionals, espais urbans amb estil propi, en una àrea amb teatres, amb hotels de disseny i un 
centre cultural alternatiu amb grafits firmats pels grans de l’art urbà. A àlaga, els tòpics ja no són el que eren, 
la nova ciutat no té res a veure amb la que recordem.

29 desembre. Màlaga
Eixida a les 7 h de Nuevo Centro i a les 8 h de Xàtiva. 
Trasllat. Passejada per la ciutat històrica: alcassava, 
catedral... Sopar. Hotel a Màlaga tot el viatge.

30 desembre. Entorn Thyssen. Museu Picasso
La famosa baronessa va triar una «ciutat divertida» 
per a instal•lar-hi «un museu divertit». Al palau de 

uenavista estan exposades joies artístiques que 
han transformat el barri on s’allotgen. Sopar.  

31 desembre. L’Ermitatge i el Pompidou 
El Museu Estatal Rus no han fet més que convertir 

àlaga en el destí favorit de les franquícies 
museístiques d’Europa. Amb l’exhibició de més d’un 
centenar d’obres datades entre els segles XV i XX, 
procedents del museu de Sant Petersburg. A la 

vesprada, el cub d’acer i vidre que allotja el Centre 
Pompidou. Al voltant de setanta obres són exhibides 
de forma permanent en aquest espai, a més d’una 
exposició temporal anual elaborada pel mateix 
Beaubourg. Sopar de Cap d’Any.

1 gener. Montefrío 
Eixida a la població de les vistes panoràmiques. 
Impressiona el meravellós conjunt monumental que 
formen la fortalesa àrab i l’Església de la Vila, tots 
dos emplaçats en el cim d’un penyal en una audaç 
ostentació arquitectònica. Arribada cap a les 22 h.

Ens acompanyarà Enric Català, 
belles arts.

CLÀSSIC
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Cantàbria infinita
Medieval i marinera 

450 €

MP

Inscripció Oberta

A l’horitzó, els imponents Picos de Europa. Terra de pescadors i ramaders, el litoral càntabre es fon a la 
perfecció amb el terreny muntanyós del territori, fet que dóna lloc a paratges increïbles i viles marineres 
amb molt d’encant. A través de la seua arquitectura coneixerem històries i llegendes que arranquen de l’edat 
mitjana i conclouen en l’època dels indians en el segle XIX. 

31 desembre. Briones
Eixida a les 7 h del Nuevo Centro i a les 7.30 h 
de Sagunt. Trasllat a Briones, passejada pel nucli 
medieval: en destaquem l’església gòtica, el palau 
del Marqués de San Nicolás, la casa dels Gadea, el 
palau dels Quincoces i la Casa Encantada. Sopar. 
Hotel a Santander tot el viatge.

1 gener. Viles marineres de Cantàbria
D’ambient pescador i panorama de gran bellesa, 
Santoña excel•leix per la Reserva Natural de Las 
Marismas i el penyal que apareix com un animal 
prehistòric solidificat en forma de roca. Laredo, 
entramat de carrerons i muralles. Castro Urdiales, 
població farcida de racons plens d’encant, amb el 
pont romà, la plaça, el passeig marítim i el port. 

2 gener. Un català a Cantàbria 
El marqués de Comillas, que coneixia Barcelona va 
quedar corprés per l’estil modernista i va promoure 

la construcció d’immobles d’aquest estil a Cantàbria, 
com ara el Capricho de audí o el palau de 
Sobrellano. A la vesprada, Santander, ciutat situada 
a la boca d’una badia profunda, de què destaca, 
sense cap dubte, el palau de la Magdalena. Sopar.

3 gener. L’edat mitjana càntabra
Des de l’església i el castell que coronen San Vicente 
de la Barquera albirarem les platges, la muralla 
medieval i, com a teló de fons, els Picos de Europa. 
Tot seguit, la col•legiata de Santillana del Mar, amb 
els meravellosos capitells del seu claustre. Tancarem 
el recorregut amb la cova d’Altamira. Sopar.

4 gener. San Vicente de Sonsierra 
La ciutat militar més avançada de l’antic Regne de 
Navarra. Arribada cap a les 22 h.

Ens acompanyarà Ximo Corts, 
professor.

CLÀSSIC

31 desembre
al 4 gener
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Inscripció Oberta

Porto. Portugal verd
Guimarães, Braga, Vila do Conde...

650€ + 52€ taxes d’aeroport

MP

Inscripció Oberta

Reunió informativa: 5 desembre

Per terra, per riu i per l’aire. Porto acaba d’inaugurar un nou carrer, el passeio Dos Clérigos, que travessa la 
nova configuració de la praça de Lisboa i que constitueix la nova referència de la vida nocturna de la ciutat. 
A la part alta, s’ha creat un oliverar, jardí que cobreix de forma inusitada un aparcament i un sofisticat centre 
d’oci. Així mateix, cal no perdre’s, a la mateixa plaça, cantó amb la rua aleria de Paris, la botiga més original i 
divertida que ha sorgit a Portugal darrerament: A Vida Portuguesa.

31 desembre. Vila do Conde
Concentració a les 5 h a l’aeroport de Manises. Vol 
València-Lisboa-Porto. Trasllat a Vila do Conde; 
al mateix estuari del riu Ave destaquen el convent 
i l’església de santa Clara defesos pel fortí de S o 
o o atista. A la vesprada, passejada per Porto. 

Sopar de Cap d’Any en un restaurant de Fados. 
Hotel a Porto tot el viatge. 

1 gener. El Douro 
Fascinant ciutat bastida sobre el riu Duero (Douro) 
Patrimoni de la Humanitat. D’antics i costeruts 
carrers i magnífics monuments, hi predominen el riu, 
els ponts, el panorama, la seu... Excursió en vaixell 
pel riu Duero fins a la desembocadura. En acabant, 
el telefèric de Gaia, un panorama des del cel. Sopar. 

2 gener. La ciutat 
La capital del Portugal verd és la de l’aigua, la del 
meravellós vi, la del peix, amb les excel•lències del 

bacallà cuinat de mil maneres diferents, la de la 
calidesa que transmet un poble amable i hospitalari. 
Visita de la increïble església de Sant Francesc, la 
borsa, els clergues, l’estació de tren, la llibreria...  

3 gener. Guimarães, Braga 
Trasllat al comtat de Portucale. uimar es potser és 
la més bonica de les xicotetes ciutats portugueses. 
De seguida, visitarem Braga, la Bracada Augusta 
romana, ciutat episcopal, i universitària. Sopar.

4 gener. Casa de Serralves
Museu d’art modern, és una institució cultural 
destinada a promoure l’art contemporani i el seu 
entorn natural. La fundació posseeix un gran parc 
enjardinat per què passejarem, un dels millors llocs 
de Porto. Dinar. Trasllat a l’aeroport. Vol Porto-Lisboa-
València. Arribada a Manises cap a les les 23 h.

Ens acompanyarà Clara Ros, 
història de l’art.

CLÀSSIC

31 desembre
al 4 gener
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Bilbao contemporània
La ciutat reinventada

530 €

Inscripció Oberta

Alliberada dels antics terrenys industrials, la transformació espacial de Bilbao ha creat un teixit urbà al 
servei d’una millora d’infraestructura, que ha afavorit la recuperació d’antics espais industrials i el trasllat 
de les activitats portuàries a la badia exterior. Aquest canvi ha possibilitat que la ciutat adopte l’arquitectura 
contemporània com un dels factors clau d’aquesta renovació, de tal manera que ha esdevingut una de les 
ciutats més modernes d’Europa amb obres bastides per Foster, Moneo, César Pelli, Álvaro Siza i Arata 
Isozaki, entre altres.

31 desembre. Briones
Eixida a les 7h de Nuevo Centro i a les 7.30h de 
Sagunt. Trasllat a Briones, emplaçada en un tossal 
de 100 m d’alçària, tallat quasi en vertical, sobre el riu 
Ebre. Passejada pel nucli antic. Sopar especial de 
Cap d’Any. Hotel a Bilbao tot el viatge. 

1 gener. El nucli vell i el pont penjat
Excursió en tren per la nova línia amb les estacions 
anomenades els fosforitos, fins a l’espectacular 
pont de Biscaia, que continua en ple funcionament 
(UNESCO). A la vesprada els set carrers, el sabor del 
Bilbao històric.

2 gener. La modernitat  
Visitarem la restauració de l’Alhóndiga, l’edifici 
Osa idetza, edifici de Vidre de Federico Soriano, 
torres Isozaki... Sopar.

3 gener. Els emblemàtics
Palau de congressos Euskalduna, la torre Iberdrola, 
la biblioteca nova de Deusto, pont de Zubizuri (“pont 
blanc” en èuscar). A la vesprada, el Guggenheim. 
Monumental museu constituït per murs recoberts de 
titani, una coberta complexa, corbes volumètriques... 
que converteixen aquest immoble en una colossal 
escultura, símbol de l’Eus adi del segle I. Sopar.

4 gener. San Vicente de Sonsierra 
La ciutat militar més avançada de l’antic Regne 
de Navarra. En destaquem l’església, el castell, el 
pont medieval, l’ermita de la Piscina, la Vera Cruz...  
Arribada cap a les 22 h.

Ens acompanyarà Pep Pardo, 
arquitecte.

CLÀSSIC

31 desembre
al 4 gener

1MP
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Art i música barroca
Lluís Vives i el Call ueu
La Torre del Micalet
València i els Borja
Russafa. Recuperant color
Secession. Viena a València
El segle d’Or. La Trinitat...
Ponts històrics de València
Baldomar. Les voltes impossibles
Pere Compte. Les columnes inversemblants
Pere Balaguer i Andreu Julià. València monumental
Donatello, Leonardo, Palladio a València

11 desembre
17 desembre

22 gener
28 gener
11 febrer
11 febrer
25 febrer
04 març
02 abril
09 abril
13 maig
20 maig

29 gener
29 gener
12 febrer
12 febrer
25 març
25 març
29 abril
29 abril

07 maig
07 maig

En totes les passejades i excursions, els tiquets d’entrada 
en cas de que es tinguen que pagar, no estan inclosos.

Benicarló. Festa de la Carxofa
Alcanar. Ibers i llagostins (Fil Per Senda)
Els riu-rau de la Marina Alta
L’Albarda. n jardí renaixentista
Planes. Cirerers en or (Fil Per Senda)
Ontinyent. Mora i medieval
Els Pelegrins de les Useres. La Ruta (Fil Per Senda)
Els Pelegrins de les Useres. La Ruta
Chulilla. La ruta de los puentes colgantes (Fil Per Senda)
Camp de Túria. Agricultura ecològica

PASSEJADES PER VALÈNCIA

EXCURSIONS PER LES
COMARQUES VALENCIANES
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València i els Borja 
Un llinatge universal Tiquet: 15€

Primer dia d’inscripció: 23 gener

Visita il•lustre. La sorprenent carrera de la família orja comença amb 
Calixt III, que va intervindre en la resolució del cisma d’Occident. Primer 
papa Borja, portà una vida austera, plena d’inquietuds culturals. El seu 
nebot, segon papa orja (Alexandre VI) va ser una figura clau en la vida 
política de la seua època. El seu fill, Cèsar, va suggerir a aquiavel la 
seua obra El príncep. Lucrècia va fer de Ferrara un dels centres més 
brillants del Renaixement italià. Finalment, Francesc culminà la seua 
intensa vida a Roma després d’haver sigut màxim responsable dels 
jesuïtes i ser canonitzat com a sant.

Concentració a les 9.30 h a la plaça de Manises. El carrer dels Borja; 
l’església de Sant Nicolau; la Porta dels Ferros, el Museu i la capella de 
Sant Francesc de Borja, de la catedral; la façana del Palau dels Borja; el 
Museu de Belles Arts.

Ens acompanyarà Enric Català, belles arts. 

La Torre del Micalet
El temps de sant Vicent Tiquet: 15€

Primer dia d’inscripció: 16 gener

ESMORZAR

ESMORZAR

28
gener

DISSABTE

Quan Dioclesià reestructurà l’imperi romà, els cristians foren objecte 
de represàlies, tant és així que l’an  0  desterrà a València el bisbe 
de Saragossa sant Valeri i el seu jove diaca sant Vicent. Segons la 
tradició foren jutjats i el diaca Vicent, fogós i eloqüent, fou empresonat 
i martiritzat, el seu cadàver fou llançat a un abocador prop de l’actual 
mercat central i conduït el seu cos posteriorment a la Roqueta.

Concentració a les 9,30 del matí a la plaça de la Mare de Déu. Ascensió 
al Campanar Nou (mal dit “Micalet”), visita de les sales i arribada a la 
terrassa a temps d’escoltar les 12, tocades pel Micalet o “campana de 
les hores”. Tot seguit, visita de la sala de les campanes des de la qual 
sentirem la melodia que anuncia la Diada de Sant Vicent. 

Ens acompanyarà Francesc Llop, campaner del Micalet

Com els darrers anys l’esmorzar el farem a la terrassa de la torre del Micalet a base de 
pastetes i vi del país.

FESTES POPULARS

22
gener

DIUMENGE 
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Ens acompanyarà Francesc Llop, campaner del Micalet

Alcanar–Vinaròs 
D’ibers i de llagostins Tiquet: 28€

Primer dia d’inscripció: 16 gener

La moleta del Remei. La localització del jaciment ibèric és privilegiada, 
es troba quasi a la vora del mar, on el paisatge és, sens dubte, un clar 
re ex de la seua història. Els nombrosos treballs arqueològics realitzats 
han evidenciat que mantenia contactes amb pobles grecs i itàlics.

La Festa de la Carxofa de Benicarló, al Baix Maestrat, arriba 
acompanyada dels primers freds de l’hivern, els mateixos que fan 
que el producte assolisca la millor qualitat. Visitarem una manifestació 
gastronòmica multitudinària, oferida pels restaurants de la ciutat, que en 
2017 compleix 2  an s de trajectòria. 

Passejarem pel port de pescadors, l’església, la torre Sol de Riu, d’origen 
àrab, l’ermita i el jaciment la Moleta del Remei. Trasllat al Club Nàutic 
de Vinaròs. Dinar opcional. Arròs caldós i llagostins. Visitarem l’audaç 
façana barroca de l’església de Vinaròs. Arribada a València cap a les 
20 h.

Eixida a les 8h de Nuevo Centro i a les 8.30H de Sagunt. Trasllat a 
Benicarló. Visita guiada pel centre històric i demostració gastronòmica 
de la carxofa. Trasllat al Club Nàutic de Vinaròs. Dinar opcional. La 
jornada culminarà amb un arròs caldós i llagostins. Per pair tantes 
bondats gastronòmiques, visitarem l’audaç façana barroca de l’església 
de Vinaròs. Arribada a València cap a les 20 h.

Ens acompanyarà Xavier Vidal, arqueòleg.

Ens acompanyarà Manuel Carceller, erudit castellonenc.

Festa de la carxofa de Benicarló... 
i llagostins de Vinaròs Tiquet: 28€

Primer dia d’inscripció: 16 gener

DISSABTE
ESMORZAR

29
gener

DIUMENGE

29
gener

DIUMENGE

POBLES I TAULES

POBLES I TAULES

RUTA GASTRONÓMICA

RUTA DELS ÍBERS
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Gallocanta
La dansa de les grulles 

150 €

Primer dia d’inscripció: 9 gener

Tot just al final de l’hivern, no massa llun  de València, es produeix un dels més intensos espectacles que 
ens ofereix la natura arreu d’Europa, desenes de milers de grues –una de les aus més gransque existeixen– 
s’agrupen a la llacuna de Gallocanta, que amanseix els rigors de les estepes aragoneses. I allà, a cada moment 
i sense pausa, s’alcen milers d’onades d’ales entonades per un cor de rares trompetades que impregnen tots 
els racons d’aquest màgic indret. 

4 febrer. Gallocanta
Eixida a les 8h de Nuevo Centro. Trasllat. Passejada 
pel riu Aguallueve. Trasllat a Gallocanta. Ruta 
verda: . ense d fic l a . esn vell rrellevan .
7 km.  Recorregut panoràmic per la vora del llac. 
Des dels observatoris gaudirem de milers de grues 
agrupades al llac, conformant un espectacle natural 
únic. Poques cites en els calendaris de la natura es 
compleixen tan puntualment com aquesta, ho fan 
sempre amb una fidelitat solemne. Sopar. hotel a 
Daroca.

5 febrer. Les muralles de Daroca
Ruta verda: . fic l a moderada. esn vell
200 metres. 5 km. Recorregut panoràmic per 
les imponents muralles de la ciutat. En acabant 
passejada per Daroca, important ciutat medieval 
amb portes, palaus i cases pairals... En destaquem la 

col legiata de Santa aría. Arribada a València cap 
a les 21 hores.

Ens acompanyarà Víctor Benlloch, 
botànic.

CLÀSSIC

4 i 5 febrer

MP
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Primer dia d’inscripció: 9 gener

El Mudèjar aragonés
Orfebreria arquitectònica

150 €

Primer dia d’inscripció: 9 gener

Amb l’interés de proposar-vos rutes alternatives, vos presentem la de la màxima representació de l’art 
mudèjar aragonés, un estil arquitectònic molt peculiar. Esglésies, palaus i torres campanar tenen l’origen en 
la pervivència de població musulmana en un moment d’esplendor històrica del Regne d’Aragó. Aquestes es 
van bastir com a rèplica dels alminars musulmans, i es van convertir en autèntiques fites, declarades Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO.

4 febrer. Mudèjar rural
Eixida a les 8h de Nuevo Centro. Trasllat. En arribar-
hi visita de l’església de Romanos. Trasllat a Anento. 
Passejada rural: breu recorregut fins al castell i 
baixada al riu fins a Aguallueve. A la vesprada, la 
ciutat medieval de Daroca, amb muralles, portes, 
palaus i cases pairals... En destaquem la col•legiata 
de Santa aría. Sopar. Hotel a Daroca.

5 febrer. Joies exquisides 
Visitarem Maluenda. A la vora de la seua fèrtil horta, 
hi trobarem la bellíssima església goticomudèjar de 
Santa aría i Morata del Jiloca, en què San artín 
és d’obligada visita. Arribada a València cap a les 
21h. 

Ens acompanyarà Pep Pardo, arquitecte.

CLÀSSIC

4 i 5 febrer

MP



20

Sezession. Viena a València
Modernisme geomètric Tiquet i esmorzar: 15€ 

Primer dia d’inscripció: 6 febrer

La Ben Plantada, de llogaret enjardinat, on el governador musulmà 
construí una bella almúnia, a barri multiètnic que participa de l’eixample 
de València. Amb la seua annexió a la ciutat, l’any 1877, l’horta de 
Russafa, que arribava fins a l’Albufera, quedava esquarterada i s’obria 
un nou espai urbà farcit d’amples avingudes i edificis de diversos estils 
arquitectònics. En l’actualitat, Russafa és un barri ple d’activitat, obert a 
la diversitat, que està recuperant el color de la vida. 

La Sezession és una de les tendències de l’arquitectura i de les arts 
aplicades del modernisme, anomenat Sezessionssitl, estpetica 
dominnt a Viena i caracteritzada per les seues composicions serenes, 
equilibrades, sòbries, geomètriques i carregades d’un cert classicisme, 
allunyades d’ornamentacions exuberants. La Secessió vienesa va tindre 
una destacada in uencia en l’arquitectura modernista de la ciutat de 
València, i encara és posible seguir les seues empremtes.

Concentració a les 10 h a la plaça de bous, carrer de Xàtiva. Recorregut 
pels carrers i places del popular barri de Russafa de València, el Ganxo, 
la rendició de alansi a, l’església de Sant Valeri, infinits detalls i 
anècdotes...

Concentració a les 10 h a la porta de l’Ajuntament. Passeig pels edificis 
igné, la Casa de les Taronges, la Casa dels Pardalets, edifici Cerdà, 

edifici Sancho i l’Estació del ord.

Ens acompanyarà Joan V. Candel, guia de FPR. 

Ens acompanyarà Enric Català, belles arts. 

Russafa. Recuperant color
L’eixample popular Tiquet: 15€

Primer dia d’inscripció: 6 febrer

DISSABTE

ESMORZAR

11
febrer

DISSABTE

ESMORZAR

11
febrer

DISSABTE
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Jardí de l’Albarda 
Renaixentista, mediterrani, únic  Tiquet: 28€

Primer dia d’inscripció: 0 gener

Prop de Pedreguer, a la Marina Alta. L’Albarda és un model de 
referència en el món de la jardineria mediterrània. Aquest jardí ens 
mostrarà la gran riquesa de la diversa ora vinculada al nostre clima, 
que conté més de 700 espècies de plantes autòctones i una àmplia 
col lecció de roses i palmeres distribu des en un jardí formal i un altre 
de silvestre. Aquest recinte botànic recrea la imatge dels antics jardins 
renaixentistes valencians, in uenciats per la cultura àrab. 

Construccions que perderen la seua funció originària de guardar 
la pansa, però encara romanen com a testimoniatges d’un passat 
pròxim d’esplendor productiva i comercial. Veurem molts elements 
de l’arquitectura de la pansa: riuraus, sequers de sol, estufes d’assecar 
pansa, fornets d’escaldar, etc. A més a més, podrem observar altres 
elements destacables de l’arquitectura rural de Xaló: molins hidràulics, 
basses, pous comunals...

Eixida a les 8 h de Nuevo Centro. Passejada pels 50.000 m2 de passejos, 
pèrgoles, templets i fonts de gran bellesa, que ens transportarà a temps 
passats. Com que és un jardí renaixentista, els aspectes arquitectònics 
tenen una gran importància. Arribada a València cap a les 20 h
Dinar opcional. Tastarem el corder amb panses.

Eixida a les 8 h de Nuevo Centro. Trasllat a Xaló. Passejada rural: 2 
ores. m. ense d fic l a . ense desn vell. Recorregut per Xaló. 

A Xàbia, visitarem el port, d’on s’enviava la pansa a tot Europa i veurem 
altres edificis relacionats amb aquest comerç, principalment, antics 
magatzems. Dinar opcional. Tastarem el corder amb panses.

Ens acompanyarà Víctor Benlloch, botànic.

Ens acompanyarà Ximo Bolufer, arqueòleg.

Els riurau de la Marina Alta 
Xaló i Xàbia Tiquet: 28€

Primer dia d’inscripció: 0 gener12
febrer

DIUMENGE

12
febrer

DIUMENGE

POBLES I TAULES

POBLES I TAULES

GEOGRAFIA DE L’AIGUA

ARQUITECTURA POPULAR
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Jordània. Memòria en pedra
Gerasa, Petra, Wadi Rum, Aqaba, ille de Graye 

1650€ + 291€ taxes d’aeroport

País creat pels anglesos després de la caiguda de l’imperi otomà, ordània conserva un patrimoni arqueològic 
i històric espectacular. Fil-Per-Randa ha elegit els llocs més màgics del país perquè ens puguem meravellar 
davant de la seua fascinant història  des de la tradició monoteista fins a l’espai hel lenitzat de la conquesta 
d’Alexandre el ran  des dels castells croats fins a l’ocupació otomana  tot això gaudint, a més, de la bellesa 
dels paisatges que ens porten des dels intensos verds de la vall del mític riu ordà fins als harmoniosos 
ocres dels deserts muntan osos del adi Rum, i des del blau editerrani fins al maragda del mar Roig, que 
tanca el país i li obri les portes a noves aventures en altres latituds. 

Inscripció Oberta

Reunió Informativa: 3 febrer

NOVETAT

Ens acompanyarà Vicent Climent, història de l’art.

MP

18 al 26 febrer
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18 febrer.
Concentració a les 11:30h a l’aeroport de Manises. 
Vol València-Amman. Arribada a l’hotel. Hotel a 
Amman, 3 nits.

19 febrer. Amman i castells en el desert
Consagrarem el matí a la visita de la capital del país 
Amman, l’antiga Filadèlfia, ciutat que es convertí 
en capital després de la caiguda de l’imperi otomà. 
Visitarem el Museu d’Amman, on s’exposen, entre 
altres obres, unes de les escultures més antigues 
del món: Ain Ghazal. A la vesprada, anirem als 
anomenats castells del desert, de què destaca 
la residència omeia de Qasr Amra, amb pintures 
figuratives excepcionals del primer art islàmic.

20 febrer. El passat gloriós
Trasllat al nord per fer la visita de la Decàpolis 
romana, amb les antigues ciutats de Gerasa, la gran 
ciutat, que conserva miraculosament l’arc de triomf, 
el temple de eus, el fòrum el líptic. Tot seguit, 
Gadara, abandonada al segle VIII i que conté dos 
teatres, un dels quals amb una increïble arquitectura 
de basalt en perfecte estat.

21 febrer. La rutal dels reis
Eixida cap al sud viatjant per la carretera més antiga 
del món, recorrerem la ruta dels Reis, travessarem 
paisatges que ens corprendran per la silenciosa 
magnificència, i ens detindrem en les ru nes d’ m 
Al-Rasas i els mosaics de Sant Esteve, per gaudir 
de les bíbliques vistes de la gorja adi ujib i dels 
forts dels francs, límits orientals de l’efímer regne de 
Jerusalem, el Krak de Moab i el castell de Shawbak, 
antigament conegut com a Mont-real. Hotel a Petra, 
2 nits.

22 febrer. Petra. El regne ocult
Capital del regne dels Nabateus, poble nòmada 
que constituí un regne independent que s’integrà 

en l’imperi romà en l’època de Trajà. La joia del país 
guarda el record en les seues mil•lenàries pedres 
d’un passat que ens farà sentir com a exploradors al 
bell mig dels perfectes temples i tombes esculpides 
a la roca. Després de travessar el Siq (estret) que ens 
porta a la ciutat, gaudirem del conjunt de les tombes 
monumentals, com ara la tomba coríntia, la tomba 
palau... Així com el fotogènic i màgic monestir. 

23 febrer. l’Aràbia feliç 
Eixida al Wadi Rum, la terra dels beduïns. El desert de 
colors ocres, ple de màgia, ens portarà al record de 
Lawrence d’Aràbia recorrent els seus espectaculars 
racons en x . Hotel a Aqaba, 2 nits.

24 febrer. El mar Roig
Un mar roig maragda ens espera per a gaudir d’una 
excursió en vaixell a l’illa del Faraó, anomenada pels 
croats l’ille de Graye, en territori egipci, on podrem 
prendre el bany.

25 febrer. La vida al mar Mort
Eixida cap al nord. Ens detindrem al mar Mort per 
prendre-hi un bany en el lloc més profund del món. 
Després visitarem Madaba i el seu mosaic de la 
Palestina del segle VI. Hotel a Amman.

26 febrer. Tornada
Trasllat a l’aeroport i vol a València. Arribada a 
l’aeroport de València cap a les 16 h.

Combina les visites de turisme cultural amb 
lleugeres passejades pel camp amb dificultat 
baixa. La millor manera de conèixer aquest país.



24

Osona i el Montseny
Rupit, Casserres i Folgaroles

210 €

Primer dia d’inscripció: 23 gener

Romànic imprescindible. A recer d’una penya rocosa on s’assenten les restes d’un castell, els pobles 
medievals mantenen l’hegemonia del turisme cultural a la comarca catalana d’Osona. Amb els seus carrers 
empedrats, les cases rústiques vestides amb boniques balconades i un peculiar pont penjat de fusta, amagats 
entre alts cingles de muntanya, resten plàcidament alguns dels temples romànics més admirats de Catalunya.  

17 febrer. Osona
Eixida a les 17.30 h de Nuevo Centro i a les 18 h de 
Sagunt. Trasllat. Hotel a Folgaroles.

18 febrer. Paisatges escrits
El monestir de Sant Pere de Casserres, joia 
romànica situada dins d’un pronunciat meandre del 
riu Ter, és un dels monuments més excepcionals 
de l’arquitectura catalana del segle XI. Rupit, resta 
en mig d’una cinglera, envoltat d’una esplèndida 
vista. Folgaroles, passejarem pel camí de acint 
Verdaguer, símbol de la literatura catalana i visitarem 
els seus espais vitals on va viure de menut.

19 febrer. El Montseny 
Passeig rural per la vora de l’embassament de 
santa Fe i visita de l’església romànica d’Espinelves 
i el poble de Viladrau. Dinar. Arribada cap a les 21 
hores.

Ens acompanyarà Carles Forés, professor.

NOVETAT

1MP

17 al 19 febrer
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Primer dia d’inscripció: 23 gener

Barcelona contemporània
Tradició per la modernitat

210 €

Primer dia d’inscripció: 23 gener

Fil-per-randa vol oferir-vos una arcelona diferent, una experiència inèdita, un recorregut per edificis 
constru ts com a objectes escultòrics, volums impossibles sorgits del subsòl i paraments corbs que defineixen 
espais envolupants. La contemplarem des del vèrtex de la serra de Collserola, dalt d’una estructura metàl•lica 
coronada per una agulla, allà... en la línia de l’horitzó. 

17 febrer. Barcelona
Eixida a les 17.30h de Nuevo Centro i a les 18h de 
Sagunt. Trasllat. Hotel a Barcelona ciutat.  

18 febrer. La nova ciutat 
Visitarem la biblioteca de la Universitat Pompeu 
Fabra (dins d’un depòsit d’aigües); el Teatre i l’Auditori 

acional  els nous edificis de l’Espai Fòrum  El 
mercat dels encants, la Grapadora i la torre Agbar, 
nou símbol de la ciutat.

19 febrer. Propostes radicals 
Realitzarem una panoràmica en bus per la torre 
de as atural   l’Anella Olímpica  les torres Fira, 
impressionants edificis d’arquitectura orgànica 
(premi al millor gratacel del món en l’any 2011) i 
pujarem al vèrtex de la serra Collserola, per visitar la 
torre de Norman Foster. Dinar. Arribada a València 
cap a les 21 hores.

Ens acompanyarà Enric Català,
belles arts.

CLÀSSIC

1MP

17 al 19 febrer



26

Els ponts medievals del Túria
València viu d’esquena al mar? Tiquet: 15€

Primer dia d’inscripció: 27 febrer

Ciutat bella, sobre aigua corrent. La primera imatge de València 
correspon a un escut uvial del qual el sacerdot aume febrer 
-personatge de ficció del segle VIII- va dir que mostra... una ciutat bella, 
sobre aygua corrent”. Aquesta representació, que destaca el vincle de la 
ciutat amb el seu riu, va ser utilitzada com a emblema durant un temps 
pel Consell de la ciutat, i ha arribat fins als nostres dies en forma de 
segell de lacre i cera, en pedra i com a medalló. 

Concentració a les 10:00h a la porta de l’IVAM. Passejarem el parc que 
ocupa l’antic llit del Túria. Visitarem la particular Petxina, els paredats, les 
antigues escales i rampes, els ponts històrics... i els connectarem amb 
els monuments que trobem a la vora del riu i la resta de la ciutat.

Ens acompanyarà Antoni Llibrer, història de l’art. 

ESMORZAR
4

març
DISSABTE

El Segle d’Or valencià 
Sant Joan de l’Hospital, La Trinitat... Tiquet: 15€

Primer dia d’inscripció: 20 febrer

DISSABTE

ESMORZAR

25
febrer

DISSABTE

En el nucli antic de València i davall del caliu de les paraules d’or dels 
nostres poetes, ens deixarem encisar per Ausiàs, que ens contarà els 
seus amors plens de seny; per Jaume, que malparlarà de les dones 
mirant-se a l’espill; Joanot ens contarà les intimitats del cavaller Tirant lo 
Blanc; sant Vicent ens farà un sermó; i Anselm elogiarà els diners que “ 
fan cantar los capellans e los frares carmelitans”. 

Concentració a les 9.45 h a la plaça de la Mare de Déu. Visitarem 
Sant Joan de l’Hospital, Sepulcre de l’emperadriu Constança de Grècia, 
Capella de sant Jordi, Tomba d’Ausiàs March, el monestir de la Trinitat... 

Ens acompanyarà Rosa Busó, professora de literatura.
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14 al 19 març
16 al 19 març
16 al 19 març
17 al 19 març
17 al 19 març

13 al 17 abril
13 al 17 abril
13 al 17 abril
13 al 17 abril
13 al 19 abril
13 al 19 abril
14 al 23 abril

17 al 23 abril
17 al 23 abril
17 al 23 abril

28 abril al 1 maig
28 abril al 1 maig

23 al 30 maig
19 al 29 juny

adeira. Paradís subtropical
Los Cañones del Ebro (Fil Per Senda)
Burgos, Silos i Atapuerca
El Caminito del Rey (Fil Per Senda)
Berguedà. Les Fonts del Llobregat

Los Arribes del Duero (Fil Per Senda)
Tras-os-Montes. Fora del plànol
Iparralde. País basc francès
Sant Sebastià. Chillida Leku  
Alvèrnia. País de volcans adormits
Les gorges del Tarn. Penya-segats de vertigen (Fil Per Senda)
Iran. Un Orient llunyà

Passejar Irlanda. Viure Dublín
Úmbria. El cor verd d’Itàlia
Etrúria. Tots els jardins porten a Roma

Navarra. La Tierra Media

Les Cinc Viles
Oxford-Cambrige
Armènia

MARÇ/FALLES

SETMANA SANTA

PASQUA

MAIG/JUNY
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En tots els viatges, els tiquets d’entrada en cas de que es 
tinguen que pagar, no estan inclosos.
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Madeira. Paradís subtropical
Porto Moniz, cap Girão, Santana, Caniçal, São Lourenço... 

1050€ + 58€ taxes d’aeroport

Formada per cendres i laves volcàniques, adeira és un bloc massís erosionat pel temps, conformat per 
muntan es i altiplans que arriben quasi fins al mar. Això ha permés l’existència de molts microclimes i de 
formacions geològiques extremes. Els penya-segats són impressionants, les valls que s’internen al centre 
són espectaculars, ja que formen estretes gorges i cubetes geològiques pràcticament inaccessibles, i les 
Levadas, que són senderes treballades per l’home per a portar l’aigua de les muntan es fins a les ciutats i 
zones de cultiu.

Primer dia d’inscripció: 9 gener

Reunió Informativa: 1 març

NOVETAT

Ens acompanyarà Joan V. Candel, guia de FPR.

MP

14 al 19 març
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14 març. Funchal
Concentració a les 5 h a l’aeroport de Manises. Vol 
a Lisboa-Funchal. Tot seguit, visita del nucli històric. 
Dinar. Hotel a Funchal.

15 març. Porto Moniz
Passejada verda pel bosc de laurisilva. Porto Moniz 
és un poble conegut per les seues piscines naturals 
formades per roca de lava. Des del punt panoràmic 
d’Encumeada, podrem observar al mateix temps la 
costa sud i la costa nord. Conclourem al cap ir o, 
imposant penya-segat de 580 m. Dinar.

16 març. Levada Rabaçal
Passejada verda. Levada El Rabaçal. Trasllat a Paul 
da Serra, altiplà situat a 1. 00 m sobre el nivell del mar 
amb bells paisatges. Seguint cap a Eira do Serrado, 
mirador de la vall de Curral das Freiras, situada al 
cràter d’un extint volcà. Dinar de camp i sopar.

17 març. En cerca de dofins i balenes
Embarcament en catamarà. Navegarem per l’oceà 
Atlàntic buscant dofins i balenes navegant fins als 
penya-segats de cap Girão. Trasllat a Santana, 
coneguda per les cases típiques amb coberta de 
palla. Trasllat a Ribeiro Frio. Passejada verda. Levada 
Balcões. Conclourem a Terreiro da Luta, mirador 
on es troba l’estàtua de NS de La Pau, amb vistes 
espectaculars sobre les muntanyes, valls... Dinar.

18 març. La costa sud-est
Passejada verda. La Levada da Serra. Un trajecte 
fàcil amb vistes sobre la costa. Prosseguim viatge 
fins a Caniçal, poble de pescadors on antigament 
la caça de balenes va ser l’activitat principal (la 
pel lícula ob  Dic  s’hi va rodar). Tot seguit La Ponta 
de São Lourenço, el cap més oriental de l’illa, amb 
un paisatge de contrastos, amb fantàstiques vistes 
de l’oceà Atlàntic. Dinar.   

19 març. Jardí Botànic de Madeira  
Visitarem un dels grans atractius de Madeira: el famós 
jardí subtropical. En acabant, trasllat a l’aeroport. Vol 
a Lisboa-Manises. Arribada cap a les 23 hores.

Aquest viatge combina les visites de turisme 
cultural amb lleugeres passejades amb dificultat 
baixa per Las Levadas, cursos d’aigua al voltant 
de les muntanyes, construïts per l’home a l’inici de 
la colonització per portar aigua als terrenys més 
inaccessibles. 

Hui dia, gràcies a l’abundància de vegetació que 
permet que durant tot l’any s’hi senta la  frescor 
de la natura, constitueixen un dels majors atractius 
turístics de Madeira. 

La millor manera de conéixer aquest petit país.
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Los Cañones del Ebro
Les valls de Sedano i Las Loras

350 €

MP

Primer dia d’inscripció: 24 gener

Situades molt a prop de Burgos, aquestes espectaculars valls conformen un bellíssim recorregut que segueix 
els camins que el riu Ebre ha tallat al seu pas. Són un veritable paradís on assaborirem el més atractiu turisme 
rural, mentre passegem per un territori humit, amb frondosos boscs, espectaculars cascades i un sorprenent 
conjunt d’encantadors pobles. 

16 març. Lerma
Eixida a les 7 h de Nuevo Centro i a les 7.30 h de 
Sagunt. Trasllat. Visita de la imponent ciutat de 
Lerma: la plaça Major, el palau Ducal, la col•legiata. 
Sopar. Hotel a Burgos.

17 març. Orbaneja-San Martín de Elines
Ruta verda: . m. fic l a a a. esn vell
irrellevant. Caminarem per la bonica sendera que 
segueix la vora del riu Ebre entre parets rocalloses 
i una vall esplèndida en un espai natural de gran 
bellesa. Tot seguit, visitarem la col•legiata romànica, 
antic monestir conformat per l’església i el claustre, i 
els ermitoris rupestres d’època preromànica. Sopar.

18 març. Pesquera de Ebro-Tudanca 
Ruta verda: . m. fic l a moderada.
Desnivell 300 metres. Seguint el riu Ebre, que ueix 

entre altes parets rocalloses, residència d’una gran 
colònia de voltors. Dinar. Vesprada lliure a Burgos. 

19 març. La Yecla
Passejada rural: per la profunda i estreta gorja 
excavada en els espessos bancs calcaris que 
caracteritzen el relleu d’aquestes penyes. Arribada 
cap a les 21 h. 

Ens acompanyarà Vicent Martínez, 
guia de FPR.

CLÀSSIC

16 al 19 març

Cal portar calcer de muntanya, cantimplora, 
prismàtics i impermeable per si plou.
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Primer dia d’inscripció: 24 gener

Atapuerca. El tren de la prehistòria 
Lerma, Burgos, Silos i Covarrubias 

350 €

MP

Primer dia d’inscripció: 24 gener

Records de la prehistòria. Molt a prop de la ciutat de Burgos, a la primeria del segle XX, es va construir un 
ferrocarril miner. A resultes d’aquestes obres, van quedar al descobert una sèrie de galeries que fortuïtament 
traurien a la vista les cavitats on hui estan els tres jaciments més importants del període cretaci. Des de llavors, 
Atapuerca és coneguda pels fòssils humans que havien passat desapercebuts, coberts de vegetació al llarg 
de milers i milers d’anys. 

16 març. Lerma
Eixida a les 7 h de Nuevo Centro i a les 7.30 h de 
Sagunt. Trasllat. Visita de la imponent ciutat de 
Lerma: la plaça Major, el palau Ducal, la col•legiata. 
Sopar. Hotel a Burgos.

17 març. Joies arquitectòniques 
De l’ermita visigòtica a Quintanilla de las Viñas, del 
segle VII, en destaca l’arc triomfal de ferradura sobre 
columnes romanes, decorada amb frisos basats en 
xanglots de ra m, aus, monogrames, iconografia del 
Sol i la Lluna entre àngels als capitells i altres dibuixos 
fantàstics. Les monumentals ruïnes de San Pedro de 
Arlanza. A la vesprada, l’emmurallada Covarrubias, 
amb carrers porticats d’antigues cases bastides amb 
bigues de fusta vista. Sopar.

18 març. Burgos-Atapuerca 
Passejada per Burgos, la catedral i el nou Museu 
de la Evolució Humana. Dinar. Tot seguit visitarem 

el centre d’interpretació i el jaciment de la serra 
d’Atapuerca. 
 
19 març. Santo Domingo de Silos
De Silos, reïx l’empremta medieval de les cases 
d’atovó amb entramats de fusta vista, les restes de la 
muralla i el doble claustre monacal, joia del romànic 
universal. Arribada cap a les 21 h. 

Ens acompanyarà Antoni Llibrer, 
història de l’art.

CLÀSSIC

16 al 19 març
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El Caminito del rey
Màlaga, ciutat con musso arte

480 €

MP

Gravitant en un núvol. Amb l’aigua als peus i el blau cel d’hivern al cap, per la immensitat de la roca, com si 
fórem unes ínfimes formiguetes espectadores d’un paisatge d’una luxuriosa imponència, travessarem el camí 
que s’enfila pels cingles del Desfiladero de los aitanes. El camí, a què donà nom el rei Alfons III, és un dels 
més espectaculars que recorre la natura a escala mundial, i ha sigut renovat i modernitzat fa escassos mesos, 
dotant-lo d’un impressionant recorregut.

16 març. Màlaga
Eixida a les 7h de Nuevo Centro i a les 8h de Xàtiva. 
Trasllat. Passejada per la ciutat històrica: alcassava, 
catedral... Hotel a Màlaga tot el viatge

17 març. esfiladero de los a anes
Ruta verda: ores. fic l a m ana- a a. m
de sendera i 3 km de passarel•les. Caminarem 
sobre el congost de Los Gaitanes. Encara que 
sembla increïble, les primeres passarel•les les hi van 
col•locar en 1901 mariners lligats amb cordes des 
dalt del penya-segat i suspesos al buit. Vesprada 
lliure a Màlaga. De vesprada, Entorn Thyssen, la 
famosa baronessa va triar una «ciutat divertida» 
per a instal•lar-hi «un museu divertit». Al palau de 

uenavista estan exposades joies artístiques que 
han transformat el barri on s’allotgen.

18 març. L’Ermitatge i el Museu Picasso   
El Museu Estatal Rus no han fet més que convertir 

àlaga en el destí favorit de les franquícies 
museístiques d’Europa. Amb l’exhibició de més 
d’un centenar d’obres datades entre els segles XV 
i XX, procedents del museu de Sant Petersburg. 
Vesprada, Museu Picasso. 

19 març. Pompidou de Màlaga
Temps lliure a àlaga fins a l’hora de moure cap a 
casa. Trasllat. Arribada cap a les 22 h.

Ens acompanyarà Víctor Benlloch, botànic i Ximo Corts, professor.

NOVETAT

Cal portar calcer de muntanya, cantimplora, 
prismàtics i impermeable per si plou.

16 al 19 març

Primer dia d’inscripció: 25 gener

Inclou entrada al Caminito del Rei



33

El Berguedà. Alt Llobregat
Bagà, Castellar de n’Hug, El jardí d’Artigas 

280 €

MP

Primer dia d’inscripció: 24 març

Trobada amb l’art i la natura.  A la primeria del segle , Eusebi ell encarregà al seu amic audí la 
projecció de l’habitatge per als treballadors i enginyers de les mines del Clot del Moro, la primera fàbrica de 
ciment pòrtland de Catalunya. Durant la seua estada, es va allotjar a casa dels Srs. Artigas i, en agraïment a 
l’hospitalitat rebuda, els va regalar el dissen  d’un jardí on natura i arquitectura es fonen en perfecta harmonia.

17 març. La vall de Bagà
Eixida a les 7 h de Nuevo Centro i a les 7.30 h 
de Sagunt. En ple parc natural del Cadí- oixeró, 
recorrerem la fèrtil vall de Bagà, fent una agradable 
passejada per la plataforma del riu Bastareny. Visita 
del monestir de Sant Llorenç de Guardiola de 
Berguedà. Sopar. Hotel a Berga.

18 març. Berguedà gastronòmic
Comarca plena de singularitats, el contrast s’accentua 
al peu de la serra del Moixeró, on el Llobregat adorna 
la rusticitat dels pobles. Pujarem en ren fins al ard
d’Artigas i dues joies romàniques: Santa Maria i la 
circular de Sant Miquel. Dinar opcional a Sant Jaume 
de Frontanyà, i visita de l’església, un monument 
únic a Catalunya. Sopar.

19 març. El camí del Llobregat
Passeig rural: m. ense d fic l a . esn vell
inapreciable. Caminarem per la plataforma de 
l’antic ferrocarril miner seguint el riu Llobregat, des 
de l’església visigòtica de Sant Vicenç d’Obiols fins 
a l’excepcional pont romànic de Sant Quirze de 
Pedret. Trasllat. Arribada cap a les 21 hores. 

NOVETAT

17 al 19 març

Ens acompanyarà Carles Forés, professor.Cal portar calcer de muntanya, cantimplora, 
prismàtics i impermeable per si plou.

Primer dia d’inscripció: 25 gener

18 març. Les fonts del Llobregat
Ruta verda: m. fic l a moderada.
Desnivell 200 metres. Des de Castellar de 
n’Hug, recorrent la roca rogenca i un fullatge 
espès de coníferes que ens conduirà a les 
tres cascades, el jardí d’Artigas i els temples 
romànics. Sopar. 
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La vall de Planes 
Bosc valencià de cirerers Tiquet: 25€

Primer dia d’inscripció: 6 març

Recorregut per la vall de Planes entre senderista i literari. Caminarem 
i recordarem llegendes populars, algunes de les quals quasi 
desaparegudes que Fil-per-randa vol recuperar per a vosaltres. 
Evocarem la misteriosa i quasi oblidada Haqueta de foc, la increïble 
Viuda de l’Orxa i recorrerem el barranc fins al congost, on es troba la 
porta o finestra del palau subterrani, habitat per l’Encantada.

Eixida a les 8h de Nuevo Centro. Trasllat a Beniarrés. Ruta verda: 3 
ores. m. fic l a a a. esn vell me res. Recorregut 

vorejant l’embassament de Beniarrés, i pujarem a la serra del Cantalar, 
des d’on es domina la vall de Perputxent. Dinar Opcional: l’olleta de 
blat picat, deliciós plat d’origen morisc.

Ens acompanyarà Víctor Labrado, escriptor. 

25
març

DISSABTE

TERRES I TAULES PAISSATGES DE LLEGENDA

El relleu del terreny va convertir la vila en una veritable fortalesa amb 
comptats accessos, caracteritzats per rampes i escalinates sinuoses, de 
què excel•leix el senyorial carrer Major, a més dels carrers, carrerons 
i atzucats. La rehabilitació dels edificis, amb façanes pintades de 
colors vius, ha revitalitzat el paisatge urbà, de què destaquen les cases 
penjades sobre les restes de la murada medieval, amb el riu Clariano al 
fons.

Eixida a les 8h de Nuevo Centro. Trasllat a Ontinyent. Visitarem Santa 
Maria, el portal de l’Àngel, el pont Vell, les muralles, les torrasses 
defensives, el Museu Fester, el Tèxtil i el Pou Clar. Dinar Opcional.

Ens acompanyarà Josep Belda, història de l’art. 

La vila medieval d’Ontinyent
La ciutat de les torres de fum Tiquet: 25€

Primer dia d’inscripció: 6 març25
març

DISSABTE

POBLES I TAULES RUTA GASTRONÒMICA
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La València de Pere Comte
Les columnes inversemblants Tiquet: 15€

Primer dia d’inscripció:  abril

Durant la segona meitat el segle V, fou una figura clau de l’arquitectura 
gòtica a la Corona d’Aragó i molt especialment a la ciutat de València, en 
què fundà el gremi de pedrapiquers (1 72) junt amb Francesc aldomar. 
Portà fins a les últimes conseq ències l’estudi sobre el tall de la pedra 
i sobre la construcció d’arcs i voltes amb aquest material, que el va 
convertir en un referent de primer ordre per a l’arquitectura gòtica de 
la Mediterrània. 

Visitarem l’última tramada de la seu, el pati del Palau de la Generalitat, 
una capella de l’església de Sant Nicolau i la Llotja de la Seda.

Ens acompanyarà Toni Rodrigo, història de l’art. 

Baldomar. Les voltes impossibles 
Catedral, Almodí, Porta de Quart Tiquet: 15€

Primer dia d’inscripció: 27 març

Sens dubte Francesc aldomar (ca. 1 -1 7 ) va ser el mestre més 
original i atrevit de l’arquitectura baixmedieval. El seu art estereotòmic 
(l’art del tall de la pedra) hui ens continua sorprenent i colpint, mentre 
els arquitectes encara es pregunten com segueixen en peu les seues 
voltes impossibles. És a la ciutat de València on podem gaudir d’aquesta 
arquitectura especial, d’aquesta elegant forma de cobrir els espais que 
no ha tingut seguiment en la història de l’art.

Concentració a les 9.45 h a la plaça Mare de Déu. Catedral de València 
(arcada nova, porta i volta d’accés al Micalet, corredor d’accés a l’aula 
capitular, columna helico dal del nou museu  Almodí (arcades laterals 
interiors), Torres de Quart (voltes centrals i escala de caragol).

Ens acompanyarà Antoni Llibrer, història de l’art. 

ESMORZAR

ESMORZAR

2
abril

DIUMENGE

9
abril

DIUMENGE
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Caminar els “Arribes del Duero”
Penya-segats de vertigen 

450 €

MP

Primer dia d’inscripció: 13 febrer

iradors amagats que ofereixen magnífiques vistes sobre los arribes del Duero, on l’aigua trencà les dures 
pedres de granit creant prodigiosos canyons. Retrobar les restes mil•lenàries de castros celtes i vestigis romans. 
Seguir les petjades de l’antic Camí dels Arriers, escoltar antigues històries de contrabandistes o deixar-se dur 
pel silenci d’unes terres que encara conserven gelosament l’essència d’una vida entre les pedres, la saviesa 
de l’autosuficiència i l’hospitalitat dels humils. 

13 abril. Miranda do Douro
Eixida a les 07:00h de Nuevo Centro i a les 07:30h 
de Xest. Trasllat. En arribar-hi farem un passeig de 
contacte per la capital portuguesa del Duero. Sopar. 
Hotel a Miranda do Douro tot el viatge.

14 abril. Fermoselle
Ruta Verda: . . fic l a moderada.
Desnivell 100 metres. Per l’antic Camí dels Arriers , 
gaudirem de llocs privilegiats entre la vegetació 
i la fauna. A la vesprada visitarem Fermoselle i l’ex 
convent de Sant Francesc (Centre d’Interpretació del 
Parc). Sopar.

15 abril. Barrancas-Màmoles 
Ruta Verda: . . fic l a moderada.
Desnivell 125 metres. Per la part Castellana del riu, 
des de l’impressionant irador de las arrancas fins 
al poble de Màmoles. Sopar.

16 abril. Sao Joao das Arribas
Ruta Verda: . . fic l a a a. esn vell
150 metres. Les aigües del Douro per la part 
portuguesa, tot gaudint d’esplèndids miradors. Tot 
seguit baixarem fins a la capella de Sao Joao das 

Arribas. Los Arribes del Duero: navegació pel Duero 
amb un vaixell divulgatiu del medi ambient. Des de 
l’embarcació gaudirem del vol de voltors, àguiles i 
cigonyes que formen part de la rica fauna que habita 
els Arribes. Sopar. 

17 abril. Arévalo
Constitueix un dels exemples més destacats 
d’arquitectura mudèjar, també nomenada “romànic 
de rajola”. Arribada cap a les 22 hores.

Ens acompanyarà Víctor Ramírez, 
botànic.

CLÀSSIC

13 al 17 abril
Setmana Santa
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Primer dia d’inscripció: 13 febrer

Trás-os-montes 
Arribes, Bragança, el Douro... 

450 €

MP

Primer dia d’inscripció: 13 febrer

Vale do Côa. s el major conjunt d’art rupestre paleolític a l’aire lliure del món. i són visibles les primeres 
manifestacions artístiques de la història de la humanitat en centenars de superfícies rocoses gravades a l’aire 
lliure, on s’estima en més d’un miler de figures amb espècies representades com el cavall, la cabra salvatge i 
el cervo. La majoria dels gravats van ser realitzats sobre parets rocoses verticals.

13 abril. Miranda do Douro
Eixida a les 7 h de Nuevo Centro i a les 7.30 h de 
Xest. Trasllat. Passejada de presa de contacte. 
Sopar. Hotel a Miranda do Douro tot el viatge.    

14 abril. Bragança
Dins de les seues muralles, trobarem el castell, 
la picota medieval, l’església de Santa Maria i el 
domus municipalis del segle XII, únic exemple que 
es conserva a Portugal d’arquitectura romànica 
civil. La ciutat va donar nom a l’última dinastia reial 
portuguesa. Sopar.

15 abril. Los Arribes del Duero  
Al matí passejada per iranda. A la vesprada, 
navegació pel Duero amb un vaixell divulgatiu del 
medi ambient. Des de l’embarcació gaudirem del vol 
de voltors, àguiles i cigonyes, que formen part de la 
rica fauna que habita als Arribes. Sopar.
 

16 abril. Torre de Moncorvo-El Vale do Côa
Passejarem per gaudir dels gravats de l’edat de 
pedra a Vila Nova de Foz. A la vesprada, Moncorvo, 
un interessant laberint medieval; hi destaca la igreja 
Matriz, del segle XVI, la més gran de Trás-os-Montes. 
Sopar.

17 abril. Arévalo
Constitueix un dels exemples més destacats 
d’arquitectura mudèjar, també anomenada “romànic 
de rajola”. Arribada cap a les 22 hores.

Ens acompanyarà Clara Ros, història de l’art.

NOVETAT

13 al 17 abril



38

Iparralde. País Basc francés
Biarritz, S.J. Pied de Port, Larrun, Hendaia

420 €

Primer dia d’inscripció: 14 febrer

Nafarroa Beherea, Lapurdi i Zuberoa: són el conjunt de territoris bascofrancesos que des del segle XVIII no 
ixen en el mapa de França perquè la revolució va acabar amb les institucions forals. Tampoc l’èuscar hi és 
llegua cooficial  legalment, simplement, no existeix.

13 abril. Sant Sebastià
Eixida a les 7.30 h de Nuevo Centro i a les 8 h de 
Sagunt. Passejada per la Concha, un dels indrets 
més agradables d’Euskadi. Hotel a Baiona tot el 
viatge.

14 abril. Baiona-Biarritz
La ciutat gastronòmica d’Iparralde reposa entre 
formidables bastions i la ciutadella; visitarem el 
museu de la Cultura Basca i el Bonnat. A la vesprada 

iarritz, conegudíssima ciutat balneari abocada 
a l’Atlàntic on l’emperadriu Eugènia de Montijo 
sojornava durant les seues temporades de descans. 

15 abril. Saint Jean Pied de Port 
Al peu dels Pirineus francesos, voltada de boscs 
trobarem la muralla del segle XV, l’església i la 
ciutadella, entre un conjunt de pintoresques cases 
basques. A la vesprada, Itxassou, una delícia rural.

16 abril. Larrun-S. Jean-de-Luz
Des de l’estació de Sara, aquest tren cremallera de 
col•lecció, que data de 1 2 , ens portarà a Larrun, 
el cim mític del País asc. Passejada rural: entre 
robusts ponis típicament bascs, que viuen ací en total 
llibertat, ovelles roges i voltors salvatges, gaudirem 
d’un panorama excepcional que domina la costa 
bascofrancesa. Vesprada a Sant Joan Lohitzune, 
petita ciutat oberta al port, on va nàixer el músic i 
compositor Maurice Ravel. 

17 abril. Hendaia-Hondarribia
Trasllat a Hendaia i passejada pel port. Tot seguit 
travessarem en ferri el riu Bidasoa per visitar 
Hondarribia, una de les viles més boniques d’Euskadi. 
Arribada cap a les 22 h.

Ens acompanyarà Ximo Corts, professor.

CLÀSSIC

13 al 17 abril

AD
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Primer dia d’inscripció: 14 febrer

Ens acompanyarà Carles Forés, professor.

13 al 17 abrilSant Sebastià i Chillida-Leku
Getaria, Zumaia, Deba i Zarautz

450 €

Primer dia d’inscripció: 14 febrer

Chillida-Leku és la realització d’un somni: crear un espai on puga ser esposada fidelment l’evolució i la 
trajectòria escultòrica de la seua obra. L’ampli jardí dominat per fajos, roures, i magnòlies, que roda el vell 
caseriu, ha esdevingut un autèntic museu a l’aire lliure gràcies a l’especial ubicació de les 0 escultures que 
el conformen; aquestes, de grans dimensions i realitzades sobre ferros i granits, creen un entorn natural màgic 
i irrepetible.

13 abril. Sant Sebastià
Eixida a les 7 h de Nuevo Centro i a les 7.30 h 
de Sagunt. La badia de la Concha conforma un 
dels passejos més agradables d’Euskadi, des d’on 
veurem l’illa de Santa Klara, (la perla de la Concha).
Sopar. Hotel a Donosti tot el viatge.

14 abril. Donostia romàntica
Passejarem per l’àrea del riu Urumea, La Diputació 
(edifici inspirat en el de l’ pera de París), la catedral, 
el teatre Victoria, l’hotel aría Cristina i les vil les 
d’estil purament francés. Conclourem el recorregut 
amb el palau de Miramar, el museu de San Telmo, 
l’església de Santa aría  

15 abril. Basque Culinary Center  
Tracta de recrear la imatge de plats amuntonats 
en una metàfora arquitectònica com a suport 
de la gastronomia. Un dels principals atractius 
d’aquest viatge és la gastronomia. A la vesprada, 

la passejada de l’Art, admirarem obres de grans 
artistes integrades en la fisonomia urbana, en diàleg 
permanent amb l’entorn natural.
 
16 abril. La costa de Guipúscoa
Getaria, el bressol de Juan Sebastián el Cano i 
Balenciaga, mostra bons exemples d’arquitectura 
pairal, de la qual sobreïx l’església del Salvador i els 
cellers de xa olí, que perforen el nucli urbà. Zumaia, 
el museu Zuloaga, instal•lat a l’ermita de Santiago, 
sobre la platja del mateix nom. Deba, Santa aría la 
Real, amb una portada gòtica policromada. Zarautz, 
vila d’aires senyorials, on tants il•lustres visitants han 
deixat un cert ambient aristocràtic. Sopar. 

17 abril. Chillida-Leku, Hondarribia
Visita concertada del centre cultural Chillida Leku. 
Passejada per Hondarribia. Arribada cap a les 22 h.

NOVETAT

2MP
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Passejar Alvèrnia.
La fortuna del romànic  

750 €

Primer dia d’inscripció: 30 gener

Passejades per volcans adormits. El Tour de França –la més important cursa de bicicletes del món  ens ha 
mostrat per la televisió les harmonioses corbes de les muntan es del assís Central francés, els impressionants 
volcans, la sorpresa dels seus llacs amagats entre atapeïts boscos i les nombroses fonts d’aigües. Entre aquest 
país de natura, hi trobarem alguns dels monuments romànics més afortunats d’Europa. 

13 abril. Millau-Issoire
Itinerari compartit amb el grup de les Gorges del Tarn. 
Sopar. Hotel a Issoire 5 nits. Passejada nocturna..

14 abril. Puy-en-Velay
Pintoresca ciutat situada en un insòlit paratge 
dibuixat per enormes pics d’origen volcànic. En 
visitarem la catedral i el claustre, pujarem a la Rocher 
de St. ichel, que s’enfila coronada per l’abadia. A la 
vesprada l’església romànica de Brioude. 

15 abril. Puy-de-Dôme. Mirador de França
El volcà més antic de la cadena dels puys.  Passejada 
rural: caminarem la sendera que volta el volcà. A la 
vesprada, Clermont-Ferrand de la qual destaquem 
Nôtre Dame du Port i la catedral gòtica. A Orcival, la 
bastida en el segle XII en pedra grisa volcànica.

16 abril. Massís volcànic dels monts Dore
Passejada rural: recorregut per sendera voltant 
el cràter del Puy-de-Pavin esdevingut llac. Tot 

seguit, l’encantador poble, Besse et St. Anastaise. 
A la vesprada, trasllat a Mont-Dore, ciutat termal. i 
l’església romànica de Saint-Nectaire. Sopar.

17 abril. Vichy
Elegant estació termal famosa arreu del món pels 
seus brolladors d’aigua i els seus centres termals. 
Durant la Segona Guerra Mundial va ser la seu del 
govern de l’anomenada França Lliure.

18 abril. La medieval Severac
Amb el seu castell en ruïnes i els carrerons plens de 
charme, Sense oblidar el famós viaducte, fita de la 
modernitat. Hotel a Besiers. Sopar.

19 abril. Besiers
Al matí, la pintoresca ciutat d’origen romà, situada 
sobre una elevació que domina la vora esquerra del 
riu Orb i el canal du Midi. Arribada cap a les 21 h.

CLÀSSIC

13 al 19 abril

Ens acompanyarà Pep Pardo, arquitecte.

3MP
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Ens acompanyarà Joan Grifoll, 
guia de muntanya.

3MP

13 al 19 abrilLes gorges del Tarn
Penya-segats de vertigen

800 €

Primer dia d’inscripció: 30 gener

Al sud del assís Central, els altiplans calcaris filtren l’aigua de les pluges i conformen rius, coves... creant dos 
mons ben diferenciats: les gorges i els altiplans. n viatge a la natura més creativa i sorprenent, al país del 
vertigen, des d’uns miradors d’una bellesa insuperable. Un viatge Fil-per-randa.    

13 abril. Millau 
Eixida a les 7 h de Nuevo Centro i a les 8 h de 
Castelló. Passejarem per la vella Millau, amb la 
seua torre Aragonesa, els seus ombrejats bulevards. 
Sopar. Hotel a Millau 5 nits. Passejada nocturna.

14 abril. Les gorges del Tarn 
És uns dels més grans espectacles naturals 
a Europa. Ruta verda: . m. fic l a
moderada. Desnivell 200 metres. Pointe Sublime. 
Les descobrirem de totes les maneres possibles des 
de dalt i des de baix, des del riu i des d’un poble...

15 abril. Viure sobre el vertigen  
L’altiplà Mejean guarda secrets i miradors de somni, 
amb la visita de l’Aven Armand. Ruta verda: 3 h. 9 
m. fic l a moderada. esn vell me res.

Passejarem per la dolomítica i solitària Nimes-le-
vieux, abocant-nos als miradors que l’altiplà ens 
ofereix.  Sopar.

16 abril. Les gorges de la Jonte
Lloc de reintroducció i cura dels voltors, on els 
observarem de ben a prop sobrevolant-nos. Ruta 
verda: . m. fic l a moderada. esn vell
metres. Al recòndit fons, passejarem pels boscos 
del Mont Aigoual (la muntanya de l’Aigua). 

17 abril. Cavallers al rocafort
País dels templers i hospitalers a l’altiplà de Larzac. 
Hi descobrirem poblacions que ens transportaran a 
l’antic món de les croades, definides per territoris del 
passat amb els seus castells, entre paisatges clars i 
durs. Tastarem el formatge més famós del món.

18 abril i 19 d’abril. 
Itinerari compartit amb el grup d’Alvèrnia.

NOVETAT
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Iran. Un Orient llunyà
Teheran, Isfahan, Yazd, Persèpolis, Shiraz

2280€ + 236€ taxes d’aeroport

La gran ruta de l’imperi persa. Hem seleccionat el bo i millor dels 7.000 anys de patrimoni acumulat de 
l’imperi persa, començant a Shiraz, capital cultural i artística de l’Iran, pàtria dels millors poetes perses, vivint 
dos dies en la gloriosa i refinada capital dels safàvides, així com a azd, on es perpetua la religió zoroàstrica, 
sense deixar de banda la trepidant i moderna Teheran. Ens hi presentarem com a devots admiradors de les 
restes d’aquell món antic, asseguts damunt de les ruïnes de la que va ser meravella del món, Persèpolis.

Inscripció Oberta

Reunió Informativa: 24 març

CLÀSSIC

Ens acompanyarà Santi Tormo, arquitecte tècnic.

14 al 23 abril

PC
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14 abril. Vol València-Teheran
Concentració a les 15 h a l’aeroport de Manises. Vol 
a Istanbul. Hotel a Teheran 2 nits.

15 abril. Teheran.
Visita de la capital de l’Iran, en destaquem el Museu 
Arqueològic, que guarda meravelles de totes les 
èpoques des de la prehistòria fins als sassànides, 
dels mongols a la conquesta àrab, una passejada 
per la incre ble història del país  el Palau de olestan 
amb la sala del tron de marbre, i la sala dels espills; 
el Palau Sadabad. Vesprada, l’autèntic i viu basar 
Tajrish, així com el mausoleu de l’imam ade Tajrish. 

16 abril. La casa dels reis mags
Eixida a la fantàstica Isfahan, travessant deserts, i 
detenint-nos a Kashan, fundada en època de la 
dinastia sassànida (segles III-VII aC). Una llegenda 
medieval contava que els reis mags venien d’aquesta 
ciutat oasi. Gaudirem de la visita a la madrassa, una 
casa tradicional i el jardí de Fin, paradigma del jardí 
persa. Hotel a Isfahan; 3 nits.

17 abril. Isfahan, la meitat del món
Visitarem la fantàstica Isfahan, de la qual el viatger 
Pierre Loti va dir: «Amb aquests tons blavosos, 
tan poderosos i tan estranys que considerem 
com a pedres precioses, Palau de Safir, esplendor 
inabastable de fades». Potser hi ha ciutats més 
místiques, més secretes o més subtils, però cap 
iguala amb esplendor aquesta, la que va ser 
anomenada «la meitat del món». 

18 abril. L’altra meitat de la meitat
Ens endinsarem al barri armeni d’Isfahan, protegit 
pel xa Abbas I, que gaudeix d’una independència 
administrativa i judicial. Del període del monopoli de 
la seda, daten almenys tretze esglésies. Visitarem la 
catedral Vank, la gran mesquita del divendres, una 
de les més importants de l’art islàmic i l’històric pont 
Kadju.

19 abril. Fangs plens de vida 
Eixida a la màgica Yazd, travessant el desert de Kavir. 
Ens aturarem a Nain, en la ruta de les caravanes que 
creuaven el desert. A la vila es conserva la ciutadella 
de Nain i la mesquita. Ens detindrem a Meybod, 
bressol de la dinastia uza àrida. Aquesta xicoteta 
ciutat conté restes de fortificacions, un magnífic 
colomer monumental i un karavansaray-ye. Hotel a 
Yazd 2 nits.

20 abril. La nóvia del desert
Yazd, oasi al bell mig del desert de Kavir, una 
mar d’arena i sal, encreuament de comerciants i 
viatgers, cruïlla de dos mons, laberint d’atovó, conté 
meravelloses mesquites, madrasses, jardins perses, 
així com les relíquies de les Torres del Silenci, record 
de l’antiga religió zoroàstrica.

21 abril. Un sabor d’eternitat
Eixida a Pasargada, on Ciro el Gran va fer construir 
el seu palau, i el conegut Tron de Salomó. Tot seguit, 
Persèpolis, el centre econòmic i administratiu 
l’època aquemènida, detindrem el temps per gaudir 
de la ciutat que va ser testimoni de la grandesa de 
l’imperi persa, descobrint les tombes d’Artaxerxes II i 
d’Artaxerxes III, així com els baixos relleus de l’època 
sassànida i la fascinant necròpolis. Hotel a Shiraz 2 
nits.

22 abril. Inspirador de poesia
Amb una universitat molt activa, Shiraz ha prosperat 
industrialment, sense oblidar els monuments 
històrics del segle XVIII. Passejarem entre els 
grandiosos edificis: el mausoleu de Saadi, la tomba 
de afiz, la ciutadella arim hani, i l’esplèndid basar 
de la capital, inspirador de la poesia persa dels 
segles XIII i XIV.

23 abril. vol Shiraz-València
Trasllat a l’aeroport. Vol a Istanbul-València. Arribada 
a les 16.00 h.
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Passejar Irlanda
Viure Dublín

1100€ + 97€ taxes d’aeroport

El trèvol, l’arpa i el mar. Pensar en Dublín n’evoca tant els orígens cèltics i ví ings com les esplèndides 
places i mansions georgianes. Dublín: viva i bulliciosa en alguns barris  íntima i acollidora en carrers i racons 
allun ats de la gatzara turística. A més a més, la coneixerem de la mà dels seus grans escriptors. I mé  s enllà 
dels límits de la ciutat, però ben a prop (on Dublin’s doorstep ), els magnífics senders de les muntan es de 
Wicklow i dels penya-segats de la costa irlandesa.

NOVETAT

Ens acompanyarà Marisa Solís, professora de Literatura.

17 al 23 abril

Primer dia d’inscripció: 10 gener

Reunió Informativa: 29 març

4MP
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17 abril. Dublín
Eixida a les 16.30 h de Nuevo Centro i a les 17.30 h 
de Xàtiva. Trasllat a l’aeroport de l’Altet. Vol directe a 
Dublín. Trasllat a l’hotel. Sopar. Hotel a Dublín.

18 abril. Del Trinity College a l’Spire
A l’antiga biblioteca del Trinity College trobarem 
el Llibre de Kells, exquisit manuscrit il•lustrat de 
més de 1.000 anys. Visitarem el recinte d’aquesta 
universitat, travessarem el pont d’O’Connell, a la zona 
on es concentrà la rebel•lió de 1916, que enguany es 
commemora, preludi de la independència d’Irlanda.

19 abril. Phoenix Park
Passejada verda. Travessarem un dels parcs urbans 
més grans i bells d’Europa (alberga, fins i tot, una 
colònia de cérvols), fins a arribar a la Farmleigh 

ouse, antiga mansió de la família uinness venuda 
a l’estat irlandés. Dinar lliure per la contornada de la 
mansió. Vesprada lliure.

20 abril. St. Stephen’s Green 
Després de passejar pels esplèndids jardins del 
Dublín georgià i saludar el nostre amic ilde, 
visitarem el Museu d’Arqueologia, que conté The 
Treasury (el Tresor), objectes datats des de l’arribada 
dels celtes fins a l’època medieval, i l’exhibició de 
l’Ireland’s Gold. A la National Gallery ens centrarem 
en una selecció de la pintura irlandesa. Sopar.

21 abril. Glendalough
Passejada verda. Les ruïnes de l’antic monestir 
del segle VI són la joia del Parc Nacional de les 
Muntanyes de Wicklow. Tot seguit, ens endinsarem 
pels senders màgics de Devil’s Glen (la vall del 
Diable). Vesprada lliure. Sopar.

22 abril. St. Patrick’s church. St. Audoen’s 
St. Patrick’s Church és una de les tres catedrals de 

Dublín. olt a prop hi trobarem St. Audoen’s, una 
de les esglésies medievals més antigues d’Irlanda. 
Arribarem a la zona del Castell, testimoni dels 
moments més importants de la història d’Irlanda, 
on es troba la Chester Beatty Library (Premi Museu 
Europeu de l’An  2002), sorprenent finestra oberta a 
les diverses cultures i religions del món. Sopar.

23 abril. Howth
Passejada verda. Xicotet port pesquer construït al 
voltant d’una cala natural amb un magnífic dic per 
on passejar envoltats de mar. Excursió pels penya-
segats gaudint d’unes vistes imponents. Dinar en 
algun dels restaurants que serveixen una variada 
oferta de peix fresc. En acabant, trasllat a l’aeroport 
i vol directe a l’Altet (Alacant). Arribada a Xàtiva i 
València cap a les 23.30 h. 

Combina les visites de turisme cultural amb 
lleugeres passejades pel camp amb dificultat 
baixa. La millor manera de conèixer aquest país.



46

L’Úmbria i les Marques
El cor verd d’itàlia 

980€ + 128€ taxes d’aeroport

Assís, el taller de la utopia. La basílica superior d’Assís està ocupada per 2  escenes tretes de la llegenda de 
sant onaventura que, al final del segle III, constitu a la biografia oficial de sant Francesc. Les històries, cada 
una amb el seu títol, estan ambientades en el món medieval del la darreria del segle III i els personatges es 
mouen dins d’esplèndids paisatges ciutadans i rurals amb un formidable sentit realista. Els episodis, tancats 
en l’interior d’un fals pòrtic, transmeten l’efecte il•lusionista d’un espai buit que sobrepassa les parets de 
l’església. 

CLÀSSIC

Ens acompanyarà Josep Belda, història de l’art.

MP

17 al 23 abril

Primer dia d’inscripció: 11 gener

Reunió Informativa: 30 març
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17 abril. Foligno
Concentració a les 11 h a l’aeroport de Manises. Vol 
directe a Roma. Trasllat a Foligno. Tot seguit, visita 
del nucli històri. Sopar. Hotel a Foligno.

18 abril. La capital
Visitarem Perusa, capital de l’Úmbria, una ciutat 
alçada sobre un altiplà, que conserva importants 
restes dels umbres, poble etrusc; de l’esplendor 
medieval, n’hi ha nombrosos palaus i la plaça amb la 
Font Major, obra mestra  de l’escultura medieval. A la 
vesprada, trasllat a Todi, amb una de les places més 
autèntiques de l’època comunal. Sopar.  

19 abril. Llac Trasimeno-Assís
Entre canals i preciosos nenúfars blancs, sorgeix 
el llac Trasimé, un autèntic paradís natural, situat 
en un entorn de tossals amb boscos que alternen 
camps de gira-sols i dacsa amb vinyes i plantacions 
d’oliveres. Visitarem Castiglione del Llac, ubicat en 
la part alta d’un promontori de roca i navegarem a 
l’Isola Polvese que es re exa com un espill a l’aigua 
del llac. De vesprada, la ciutat de Sant Francesc 
d’Assís i el seu santuari amb magnífics frescos del 
Giotto. Sopar.

20 abril. Urbino-Gubbio
Trasllat a Urbino, una de les corts principesques més 
notables de la Itàlia del Renaixement. Hi visitarem 
el seu magnífic Palazzo Ducale i la casa nadiua de 
Rafael. A la vesprada, passejarem per Gubbio, una 
ciutat medieval de pedra blanca, alçada als peus 
d’una lloma verda. Sopar.

21 abril. Ascoli Piceno
Passejada rural: a Sant Marc, muntanya des d’on es 
domina la ciutat d’Ascoli Piceno, una ciutat construïda 

amb marbre travertí. A la vesprada la ciutat dels 
nombrosos edificis romànics, i encara tindrem temps 
de fer-nos un anís en l’històric café eletti. Sopar.

22 abril. El país de Lucrècia 
Visitarem Spello, ciutat medieval estratègicament 
situada dalt d’una lloma, on podrem apreciar els 
frescos de Pinturicchio representant Lucrècia Borja. 
A Spoleto, la catedral, el pont de les Torres i la Roca, 
impressionant mola del segle XIV. Sopar. Hotel a 
Fiumicino. 

23 abril. 
Temps lliure fins al trasllat a l’aeroport. Vol directe a 
València. Arribada cap a les 13 hores.
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Etrúria. Vil•les del Lazio
Viterbo, Bomarzo, Orvieto, Ostia... 

970€ + 128€ taxes d’aeroport

Etrúria, com a topònim, deriva dels etruscos o tirrens, els pobladors que s’assentaren en aquest territori, 
situat al centre d’Itàlia, entre les actuals Toscana, Lazio i Úmbria i hi van crear una poderosa confederació. 
Les ciutats estat independents, van ser les més importants d’Itàlia central i septentrional, fins que van caure 
davant de Roma, en el segle III aC. 

CLÀSSIC

Ens acompanyarà Xavi Vidal, arqueòleg.

17 al 23 abril

Primer dia d’inscripció: 12 gener

Reunió Informativa: 31 març

MP
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17 abril. Viterbo
Concentració a les 11 h a l’aeroport de Manises. Vol 
directe a Roma. Trasllat. Hotel a Viterbo, 5 nits.

18 abril. Viterbo
L’altra Ciutat Papal. Ací van construir bells palaus 
i van alçar muralles poblades de torres, prenent el 
típic aspecte medieval que la caracteritza hui en dia. 
Sopar.

19 abril. La Sixtina Etrusca
Enigmàtica i refinada que es va desenvolupar 
durant vora mil anys. La necròpolis de Tarquínia, 
és considerada com la més important pinacoteca 
de l’antiguitat. Antic burg d’origen etrusc, Tuscània 
va arribar a la màxima esplendor en l’edat mitjana, 
quan es va enriquir amb dos bellíssimes basíliques 
romàniques. Sopar. 

20 abril. Jardins de somni
Famosa pel seu palau, obra mestra de Caprarola, 
Es tracta de la sumptuosa residència del cardenal 
Alexandre Farnese amb uns jardins meravellosos. 
A Bagnaia destaca la bellíssima vila Lante, pel seu 
esplèndid jardí renaixentista, geomètric amb fonts, 
jocs d’aigua i un magnífic parc. Sopar.

21 abril. El jardí de Bomarzo i Orvieto
Realitzat en el segle XVI per voluntat del duc Vicino 
Orsini, El parc dels Monstres, és un singular i fantàstic 
parc poblat d’escultures gegantines i monstruoses, 
animals exòtics, divinitats, i tantes originalitats 
escampades entre l’exuberant vegetació. Dinar 
lliure. Vesprada a Orvieto, de què destaquem les 
impressionants restes etrusques, l’elegantíssima 
arquitectura gòtica de la catedral i el pou de Sant 
Patrici. Sopar.

22 abril. Ostia, el port de Roma 
El burg medieval de Cerveteri, on trobarem el Museu 
Nacional Etrusc, un recull de rics equips funeraris i 
visitarem la necròpolis de Banditaccia, amb gran 
varietat de tipus de tombes, com ara les que tenen 
forma de pou, que són les més antigues, segle 
VII aC; les de túmul, en forma de cabanya; i les 
més complexes, amb vestíbul i diverses estances. 
Fundada en el segle IV aC a la desembocadura de 
Tíber, Ostia esdevingué ben prompte una rica ciutat, 
l’estructura de la qual podrem conéixer passejant 
per les magnífiques excavacions. Sopar. Hotel a 
Fiumicino.

23 abril. 
Trasllat a l’aeroport i vol directe a València. Arribada 
a l’aeroport de València cap a les 13 h.
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Eixida a les 12 h de Nuevo Centro. Trasllat a Xodos, 
on ens afegirem als pelegrins per participar en la 
romeria. Dinar lliure de camp. Ruta Verda: 5 hores. 
fic l a moderada. La marxa és exigent, la relació 

entre els pelegrins solidària, tots ens sentirem units 
en una tradició de segles, que manté valors actuals. 

Visitarem Xodos amb l’arribada dels pelegrins, Dinar 
lliure de camp. Tot seguit, la població d’Atzeneta, 
un indret peculiar, i les Useres, on participarem en 
la romeria i la celebració de l’arribada dels pelegrins. 
Sopar opcional de restaurant. Arribada a València 
cap a les 24 h.

Els pelegrins de les Useres
La tornada, l’arribada i la festa Tiquet: 25€

Primer dia d’inscripció: 29 abril29
abril

DISSABTE

Tradicional pelegrinatge, nascut en època medieval, que té com a finalitat demanar a Déu salut, pau i pluja 
-dona nobis salutem et pacem, et pluviam de caeli- per alleujar aquestes terres de la pesta, les guerres i 
la sequera. Els pelegrins ixen divendres de les Useres a Sant Joan de Penyagolosa i baixen dissabte fent una 
entrada emocionant i solemne. s un dels tresors del nostre país.

Ens acompanyarà Vicent M. Cotanda, 
guia de FPR.

Ens acompanyarà Toni Rodrigo,
 Història de l’Art.

LA RUTA LA FESTAFESTES POPULARS VALENCIANES RUTA DE POBLES
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Navarra. “La Tierra Media” 
Sangüesa, Gallipienzo, Unx, Ujué...

385 €

Primer dia d’inscripció: 27 febrer

Foz de Lumbier, estreta gorja llaurada pel riu Irati, de netes i fresques aigües, que talla en les roques estrets i 
capritxosos passos. Admirarem la bellesa d’aquest enclavament natural mentre passegem un paisatge agrest 
on escoltarem el rumor de les aig es i els crits dels voltors sobrevolant braus pen a-segats on nidifiquen 
centenars d’aus, les restes d’un pont construït amb ajuda del diable i dos túnels que va travessar el primer 
tren elèctric d’Espanya. 

28 abril. Sos del Rei Catòlic
Eixida a les 18:00h. de Nuevo Centro i a les 18:30h 
de Sagunt. Trasllat. Hotel a Sos del Rei Catòlic tot 
el viatge.

29 abril. La ruta de les Criptes romàniques
Sant Salvador de Gallipienzo, d’aspecte de fortalesa 
militar, és una les esglésies més encantadores del 
romànic navarrès. La cripta de Sant Martí d’Unx, és 
un dels més suggestius llocs del romànic espanyol. El 
Poble medieval d’Ujué, s’alça, elegant i contundent, 
del qual destaca per les seues torres emmerletades, 
passos de ronda i robustos contraforts, el temple 
fortificat de Santa aria. Sopar.

30 abril. La Valdorba
Plàcida vall esguitada de Joies romàniques, formada 
per xicotetes localitats i caserius del món rural, 
soscavades dins un silenci d’èpoques passades. 

Destaquem Sant artí a Orísoain, amb la seua bella 
cripta, l’Assumpció d’Olleta i del Sant Crist de Cataláin 
a arínoain, amb el seu reconegut pòrtic del segle 
XII o l’Horreo d’Iracheta, exemple d’arquitectura civil 
romànica. Sopar.
 
1 maig. Sangüesa
Passeig rural: ense d fic l a . desn vell
inapreciable. La Foz de Lumbier per la via verda 
que discorre prop del riu i al peu dels penya-
segats, anunciant els primers contraforts del Pirineu 
Oriental Navarrés. Sangüesa, ciutat fronterera, 
compostel•lana, hospitalària, monumental, mescla 
de muntanya i ribera. Destaquem la portada 
romànica de Santa Maria, embeguda per diferents 
construccions que la rodegen i l’emmascaren. 
Arribada cap a les 21 hores.

NOVETAT

28 abril
a l’1 maig

Ens acompanyarà Ximo Corts, professor.

2MP
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Les Cinc Villes
Terres altes del riu Aragó

385 €

Primer dia d’inscripció: 27 febrer

De sempre m’ha agradat l’arquitectura popular amb els carrers estrets, les places petites, les costeres 
empinades i les parets de pedra, l’estampa d’una fortalesa antiga, el paisatge irregular i canviant; m’agrada la 
primavera amb els matins frescs i els dies suaus. M’agraden els costums ancetrals la diversitat, la barreja, la 
continuïtat cultural entre els pobles... En arribar a les terres altes del riu Aragó, he tingut la sensació que tot açò 
ja ho havia viscut en un somni, que després esdevingué real. 

28 abril. Sos del Rei Catòlic
Eixida a les 18:00h. de Nuevo Centro i a les 18:30h 
de Sagunt. Trasllat. Hotel a Sos del Rei Catòlic tot 
el viatge.

29 abril. Uncastillo-Los Bañales
Ubicada al voltant del castell, la Peña de Ayllón 
conforma un bellíssim i desconegut conjunt 
medieval. Palau de Pedro IV un dels millors exemples 
gòtics d’Aragó. El Call jueu, el pou de gel, i les restes 
arqueològiques de “Los Bañales” ciutat romana i 
el veí Castell de Sibirana en plena serra de Santo 
Domingo. Sopar. 

30 abril. Ejea de los Caballeros 
L’església de Santa Maria de la Corona, destaca la 
portada románica, l’església-fortalesa del Salvador 
amb torre almenada, camí de ronda i merlets 
coronats, la Casa del Carlista, la Casa Bentura, el 

museu Aquagrària que presenta la relació existent 
entre l’aigua i l’agricultura i L’Espiral, museu d’història. 
De vesprada, la vila medieval Sàdaba, coronada per 
l’imponent castell, originari del segle XI, la Sinagoga, 
en realitat una capella romana i l’Altar dels Moros, un 
mausoleu romà del segle II. Sopar.

1 maig. Sos del Rei Catòlic
És un dels llocs més sorprendents d’Aragó perquè 
l’a llament a permés la magnífica conservació dels 
seus monuments; Les Muralles medievals amb les 
7 portes, la Plaça de la Vila, la Llotja medieval, el 
Convent de Valentuñana, i la Casa consistorial, Sant 

artí, el Call jueu. Visitarem el castell, l’església de 
Sant Esteve amb cripta i claustre, i el Palau de los 
Sada, del segle XV, centre d’interpretació de Ferran 
el Catòlic. Arribada a València cap a les 21h.

Ens acompanyarà Enric Català, 
belles arts.

CLÀSSIC

28 abril
a l’1 maig

2MP
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Primer dia d’inscripció: 27 febrer

L’agricultura ecològica 
Camp de Túria Tiquet: 2

Primer dia d’inscripció: 25 abril

Xulilla, una població de tall islàmic. Gràcies a la seua morfologia 
treballada pel riu Túria, que ha llavorat uns espectaculars estrets amb 
parets de més de 150 m, ulilla estratègicament i paisatgísticament 
privilegiada, està ubicada a la falda d’un tossal rocós sobre el mateix riu, 
que li confereix una encisadora personalitat, que encara manté intacta.

L’agricultura ecològica és la modalitat ambientalment sostenible que 
respecta la salut i el benestar dels consumidors. Les tècniques de cultiu 
són de tipus tradicional, que busquen l’equilibri amb l’ecosistema. Es 
calcula que la demanda mundial de productes ecològics creix entre un 
10% i un 15% cada any. 

Eixida a les 9h de Nuevo Centro i a les 9.30h de Llíria. Ruta Verda: 3 h. 
fic l a a a.Des de l’embassament de Loriguilla, seguint l’ombreta 

del sender de Los Calderones, pel fons dels estrets formats pel riu Túria 
a Xulilla. Dinar: l’olla de Xulilla. A la vesprada, el castell que corona la 
població, tornant pel sender de la Penyeta i passejada per aquest poble 
encisador. 

Eixida a les 9 h de Nuevo Centro i a les 9.30 de Llíria. Passejada rural: 
Dues caminades sense dificultat entre bells camps de cultiu ecològic. 
Ens relacionarem amb els agricultors i podrem adquirir productes 
directament d’origen: verdures, tomaques, oli... Dinar: Paella de camp 
cuinada amb productes ecològics.

Ens acompanyarà Víctor Benlloch, botànic. 

Ens acompanyarà Manuel Vidagany, guia de FPR. 

Chulilla. La Garganta del Túria
Ruta de los puentes colgantes Tiquet: 25€

Primer dia d’inscripció: 25 abril7
maig

DIUMENGE

DINAR
7

maig
DIUMENGE

POBLES I TAULES

TERRES I TAULES

GEOGRAFIA DE L’AIGUA

AGRICULTURA TRADICIONAL
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Mestres majors de pedra picada. Apareixen tots dos en els documents 
amb els noms de mestre, mestre major o mestre de pedra picada, i com 
a mestre d’obres de la catedral de València. Van ser dels primers que 
assumiren la direcció total de les obres, des dels aspectes més generals 
fins al més mínim detall de la construcció i l’ornamentació.

Concentració a les 9.45 h a la plaça dels Furs (Torres dels Serrans). 
Visitarem d’Andreu Julià: l’aula capitular; l’actual capella del Sant Calze; 
el Miquelet, campanar de la seu, que és el treball que major fama li ha 
atorgat. De Pere Balaguer: la porta dels Serrans, els suports de pedra 
al cimbori per instal•lar-hi els farons de la ciutat, artefactes usats per a 
il•luminació en dies solemnes. A la sala de les campanes sentirem la 
melodia que anuncia la Diada.

Andreu Julià i Pere de Balaguer
Porta dels Serrans, el Micalet, l’aula capitular Tiquet: 15€

Primer dia d’inscripció: 8 maig

DISSABTE

ESMORZAR

13
maig

DISSABTE

El primer renaixement fora d’Itàlia. L’an  1 72 arribava una important 
cohort a la ciutat de València: el cardenal Roderic de Borja era enviat 
pel papa Sixt IV per resoldre un problema amb el matrimoni dels Reis 
Catòlics. Aquest viatge marcarà el destí de l’art valencià, però també 
de l’art peninsular. La ciutat de València esdevingué el centre irradiador 
més important del nou art renaixentista fora d’Itàlia, fins al punt que 
es va constituir en referent únic de l’avantguarda cultural i artística del 
moment.

Concentració a les 09:45h. Plaça Mare de Déu. Les proves de San 
Leocadio i Francesc Pagano, els Àngels músics del presbiteri, els 
Relleus de Giovanni da Poggibonsi, l’Altar Major, l’Orgue (primera 
escultura renaixentista en fusta), la Capella de la Ressurrecció (model 
miquelangesc) i l’Obra Nova: Palladio a València. Al Museu Sant Pius V: 
tres obres dels Hernandos.

Ens acompanyarà Antoni Llibrer, història de l’art. 

Ens acompanyarà Toni Rodrigo, història de l’art. 

Donatello, Leonardo i Palladio 
a la ciutat de València Tiquet: 15€

Primer dia d’inscripció: 15 maig
ESMORZAR

20
maig

DISSABTE
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26 al 28 maigLes llacunes glacials de Neila
El reclam de la natura

195 €

Primer dia d’inscripció: 25 abril

NOVETAT

1MP

Envoltat per altes muntanyes, el Parc Natural de les Llacunes de Neila està compost per espectaculars 
circs ocupats per llacunes d’origen glacial que, acompanyades d’un frondós i extens bosc de pins, cirerers 
silvestres, roures i grevolers, conformen un territori de muntanya excepcional, que dóna recer a gran varietat 
d’animals. El llop, el cérvol i el cabirol en són espècies emblemàtiques.

27 maig. Les llacunes de Neila
Ruta verda. A la llacuna de la Cascada. 3 h. 10 
m. fic l a moderada. esn vell me res.

Visitarem la casa del parc, ubicada en l’església de 
Sant Miquel. A la vesprada, Neila. Sopar.

28 maig. El bosc
Ruta verda. . m. fic l a moderada. esn vell
100 m. En aquesta zona perviuen miraculosament 
alguns dels més vells arbres de la Península, com 
ara roures i grevolers de 700 anys, i el famós roure 
d’uns 800 anys.

27 maig. Les llacunes de Neila
Passejada verda: Rodarem les llacunes Pardillas 
i Brava. En acabant, visitarem Neila, amb mansions 
pairals, l’església gòtica i la romànica, la picota i 
dos ponts romans que estan en perfecte estat de 
conservació. 

28 maig. El romànic 
L’església preromànica de San Quirico i Santa Julita; 
i la romànica de Santa aría. Sopar. Arribada cap a 
les 21 hores. 

26 maig. Sos del Rei Catòlic
Eixida a les 18 h de Nuevo Centro i a les 18.30 h de Sagunt. Trasllat. Hotel rural a Quintanar de la Sierra. 

Ens acompanyarà Vicent Benlloch,
botànic.  

Ens acompanyarà Joan V. Candel, 
guia d’FPR.
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D’Oxford a Cambridge
Grans mansions i jardins d’Anglaterra

1400€ + 40€ taxes d’aeroport

NOVETAT

Ens acompanyarà Vicent Climent, història de l’art.

23 al 30 de maig

n la erra en or. Volem celebrar la primavera en un viatge a través de l’essència anglesa, de les 
mundialment conegudes universitats d’Oxford i Cambridge, de les grans mansions, re ex d’un món passat, 
ple de jardins que esclaten en or en aquesta època de l’an . Serà difícil quedar insensibles davant el camp 
anglés, bucòlic, elegant, un poc púdic i que ha inspirat gran nombre de pintors i escriptors. Admirarem amb 
delit el parc d’Stowe, paradigma perfecte de l’Arcàdia feliç dels anglesos i la seua imatge del món clàssic; 
el monumental Blenheim Palace, lloc de naixement del gran Churchill, i obra cimera de Christopher Wren; o 
la casa del Baró Ferdinand de Rothschild, resum de l’art anglés i francés. I tot açò servit amb te i simpatia.

5MP

Primer dia d’inscripció: 13 gener

Reunió Informativa: 5 maig
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23 maig. Oxford
Concentració a les 14 h a l’aeroport de Manises. 
Vol directe a Londres. En arribar-hi. Trasllat a l’hotel. 
Sopar. Hotel a Oxford; 5 nits.

24 maig. Oxford. Un univers de saber
Visitarem la universitat més antiga d’Anglaterra, amb 
un conjunt arquitectònic que genera una atmosfera 
única. Passejant-la ens impregnarem del seu encant 
“So British”, entre colleges mundialment famosos, 
com ara el Christ Church, on s’han rodat moltes de 
les escenes de la saga Harry Potter, la biblioteca 

odleianna, el Teatre Seldonian o la plaça Radcli . 

25 maig. Les Millors vistes d’Anglaterra
Passejarem la vora del Tàmesi, gaudint de la 
primaveral campanya anglesa amb tota l’esplendor 
que irradia. Després visita de Blenheim Palace, 
paradigma del barroc anglés. La residència dels 
ducs de Marlborough fou el lloc de naixement de 
Winston Churchill. Sopar.

26 maig. The Cotswolds-Essència Britànica
Aquestes terres conformades per xicotets turons i 
valls obertes, ens oferiran l’essència del camp anglés 
i el secret de poblets plens d’encant. Recorrerem 
la comarca, gaudint de boniques passejades. 
Chipping Campden amb l’encantador Broadway. 
Passejada verda pel Cotswold wa  fins a la torre de 
Broadway, sense deixar de banda Bibury, de què va 
dir William Morris que era un dels pobles més bonics 
d’Anglaterra. Sopar.

27 maig. Les grans mansions d’Anglaterra
Rics i excèntrics. Waddesdon Manor, palau 
huitcentista que la milionària família Rothschild va 
construir en estil renaixement francés amb una 
col•lecció d’art única i una sèrie espectacular de 

porcellana de Sèvres, sense oblidar l’esplèndid parc 
paisatgista del francès Élie Lainé. Claydon House. 
La mansió excèntrica, una esplèndida obra del segle 
XVIII, on destaca l’interior amb una increïble sala 
xinesa. Sopar.

28 maig. El paradís anglés 
Stowe-Cambridge. Eixida a Stowe, el millor 
exemple de jardí anglés  el trobarem tal com es va 
desenvolupar al segle XVIII. Resultat del Grand Tour, 
és un retorn a l’antiguitat clàssica romana, dissenyat 
pels grans arquitectes i paisatgistes del moment. El 
recorrerem amb calma i plaer per descobrir-hi la vall 
Grega, el temple de l’Antiga Virtut, el temple Gòtic, el 
pont Palladià. Sopar. Hotel a Cambridge; 2 nits.

29 maig. Màquina de premis Nobel
Cambridge. A la ciutat del riu Cam, visitarem el 
colleges Saint ohan’s, Clare i el ing’s,  Així com 
el museu Fitzwilliam amb unes inestimables 
aquarel•les de Turner, teles de Blake, i gravats de 
Rembrandt... Passejarem pel riu Cam amb els típics 
punts, barques de perxar, per a una descoberta del 
campus des d’una altra perspectiva. 

30 maig. 
Temps lliure fins l’hora que indicarem. Trasllat a 
l’aeroport. Vol directe a València. Arribada cap a 
les 15.30 h.

Combina les visites de turisme cultural amb 
lleugeres passejades pel camp amb dificultat 
baixa. La millor manera de conèixer aquest país.
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Armènia. El país de Noé
Garni, Ararat, Tatev, Dilijan, ruta de la seda  

1700€ + 61€ taxes d’aeroport

CLÀSSIC

Entre sia i Europa, entre el mar egre i el mar Caspi, trobarem un país amb uns paisatges magnífics, que 
van des de les estepes centreasiàtiques, d’una soledat immensa, fins a les muntan es caucàsiques, d’una 
majestuositat inimaginable, plenes de llacs en altura i boscos primitius, amb el dibuix d’esglésies i monestirs 
d’una simplicitat i bellesa arquitectònica única al món. Un viatge que talla l’alé, en què descobrirem les 
meravelles tant de temps amagades i oblidades d’un món diferent. Armènia, un petit país amb un 
grandíssim esperit.

Ens acompanyarà Joan V. Candel, guia de FPR.

19 al 29 juny

Primer dia d’inscripció: 17 gener

Reunió Informativa: 2 juny

MP
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19 juny. Erevan
Concentració a les 12 h a l’aeroport de Manises. 
Vol amb destinació Moscou-Erevan. En arribar-hi, 
trasllat a l’hotel. Hotel a Erevan; 3 nits.

20 juny. Erevan
Passejada pels indrets més interessants de la capital 
d’Armènia: la cascada, el parc de la ciutat, la plaça de 
la República i el Museu dels Antics Manuscrits. Dinar 
i sopar. 

21 juny. Les gorges de Garni
Trasllat al temple de Garni i passejada per les goles 
del mateix nom. Visita del monestir de Geghard i de 
Zvartnots, església de planta redona en ruïnes, una 
de les més originals d’Armènia, situada en un lloc 
bucòlic. Sopar.

22 juny. Ararat i l’Stonhenge armeni
Eixida cap al sud del país per visitar el monestir de 
Khor Virap i les seues espectaculars vistes de l’Ararat, 
el monestir de Noravank i l’Stonhenge armeni: el 
Karahunj. Dinar i sopar. Hotel a Goris; 2 nits.

23 juny. Cenobi recòndit
Trasllat i passejada verda al remot monestir de 
Tatev del segle IX, uns dels més inaccessibles i ben 
protegits del país. A la vesprada, oris, encantador 
poble del sud armeni. Sopar. Hotel a Goris.

24 juny. Ruta de la seda  
Eixida. Enllaçarem amb la ruta de la seda, passant 
per grandiosos paisatges. Ens aturarem en un 
caravanserrall al costat del pas de Selim, lloc de 
descans de les caravanes que viatjaven cap l’orient 
llunyà. Dinar. En acabant, a la vora del llac de Sevan, a 
2.000 metres d’altitud, podrem gaudir d’un paisatge 
únic conformat pels camps de creus del monestir de 
Noraguz. Sopar. Hotel a Sevan.

25 juny. Reserva natural de Dilijan
Eixida per a endinsant-nos en la reserva natural de 
Dilijan. Visita del poble del mateix nom. Dinar. Tot 
seguit les increïbles gorges del riu Debet. Trasllat. 
Sopar. Hotel a Dzoraget; 2 nits.

26 juny. Patrimoni mundial. UNESCO
Trasllat per a passejar al voltant dels bellíssims 
complexos monàstics d’Haghpat i Sanahin, del 
segle X. Dinar i sopar.

27 juny. Aragats
Eixida. Excursió a l’Aragats ( .0 0 m) i a la fortalesa 
d’Hamberd. Coneixerem la minoria yazidita 
(kurds que professen una estranya religió lligada al 
paganisme del antics perses).  Dinar i sopar. Hotel 
a Erevan.

28 juny. Etxmiadzin
Trasllat. Visita de la Santa Seu d’Armènia. Vesprada 
lliure a Erevan. Dinar i sopar de comiat amb grup 
folklòric armeni.

29 juny. Erevan i tornada 
Temps lliure fins a l’hora que indicarem. Trasllat 
a l’aeroport. Vol a Moscou-Manises. Arribada a 
València cap a les 13.15 h.

Atesa l’antelació que presentem el programa, 
hi poden haver modificacions de caràcter 
tècnic. 
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Totes les activitats, siguen viatges, excursions, passejades, 
etc., estaran acompanyades per un representant del club de 
viatges FIL-PER-RANDA. 
En aquest programa no hi ha activitats facultatives, les 
excursions estan incloses en el preu del tiquet. No hi està 
inclòs cap tiquet de transport públic, ni d’entrada, sempre 
que no estiga especificat a l’itinerari. 
Tots els viatges i excursions que tinguen un bitllet d’avió, 
ferri i autobús estan coberts per una assegurança de viatge. 
Consulteu la possibilitat de contactar assegurances opcionals 
de viatge i anul·lació.
En cas que hi haja que pagar-les, les taxes de pernoctació en 
ciutat no estan mai incloses en el tiquet.
En els viatges sotmesos a uctuació en el canvi de moneda, 
qualsevol variació es veurà repercutida en el preu final. Les 
reunions informatives es faran als locals de la Societat Coral 
El icalet’, situada al carrer de uillem de Castro, núm. 7 , 
baix, de València, a les 20h. 
FIL-PER-RANDA no es fa responsable si no es pot accedir 
a algun dels llocs programats per causes que no són de la 
seua responsabilitat.

INSCRIPCIÓ
Totes les persones que ho desitgen podran formalitzar la 
inscripció, d’una o diverses places, el dia que consta en el 
programa per a cada activitat.
A partir d’aquest dia i, durant dos dies, es procedirà a lliurar un 
dipòsit, la quantitat mínima del qual no serà mai inferior al 0  
del total del preu del viatge.
La inscripció no serà efectiva fins que no s’haja realitzat el 
dipòsit corresponent.
El lliurament del dipòsit comportarà l’elecció per part del 
participant - entre les vacants - de la plaça de seient a 
l’autobús.
Si en el transcurs d’aquesta setmana no es produeix 
l’abonament del dipòsit, les places reservades es cancel·laran 
i les disposarem per a les persones en llista d’espera.
En un termini màxim de 15 dies d’antelació a la data d’eixida 
del viatge, caldrà abonar la totalitat del tiquet.
És responsabilitat del client facilitar a l’agència les seues 
dades (nom etc.) correctament, exactament com estan a la 
seua documentació (passaport, DNI...). Qualsevol incidència 
o sobrecost afegit d’incompliment d’aquest punt, estarà 
assumit en la seua totalitat pel client. És responsabilitat del 
client tindre la documentació personal en regla.
El número de compte corrent és:

Caixa Popular
ES47/3159/0056/13/2265033023

FIL-PER-RANDA es reserva el dret d’admissió.

ANUL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ
• Si es volguera anul·lar la inscripció, caldria fer-ho amb les 
següents condicions:
1. Si falten 0 dies o més per a l’inici de l’activitat, es podrà 
recuperar tot l’import lliurat, excepte 15 euros en concepte de 
gestió. A més a més...
2. Si hi falten de 0 a 15 dies, es podrà recuperar un 0  de 
l’import total del viatge.

. Si hi falten 15 dies fins a les 2  hores abans de l’eixida, es 
podrà recuperar un 20% de l’import total del viatge.

. Si hi falten 2  hores fins la no presentació a l’hora de l’eixida, 
comportarà la pèrdua total de l’import lliurat.
• Els viatges que tinguen transport amb avió, vaixell, ferri 
o tren tenen unes despeses excepcionals d’anul·lació, 
imposades pels criteris de la companyia (s’haurà d’abonar 
el 100% del cost total dels bitllets de transport). En el cas 
d’allotjament o serveis prestats en determinats països, també 
tenen unes despeses d’anul·lació especials, que hauran de 
ser assumides pels viatgers.
• El fet de no presentar-se a l’hora i el lloc indicats comportarà 
la pèrdua total de l’import lliurat.
• FIL-PER-RANDA es reserva el dret d’anul·lar qualsevol 
activitat programada sense cap altra obligació que retornar 
l’import lliurat.

NOTA IMPORTANT
El preu del viatge per plaça està sempre calculat en habitació 
doble. L’habitació individual suposa un suplement marcat 
pels preus de l’hotel. FPR facilitarà la possibilitat de compartir 
habitació, posant en contacte les persones
que així ho solliciten. En cas de cancellació d’una de les dues 
places, FPR no pot fer-se càrrec del suplement d’habitació 
individual, per tant és responsabilitat de les persones que 
hagen sol·licitar compartir habitació.
Les taxes d’avió i carburant estan calculades a dia d’emissió 
d’aquest catàleg. El preu final de les taxes serà definitiu el dia 
d’emissió del bitllet de vol.
Atesa l’antelació amb la que s’elabora el programa, FPR es 
reserva el dret de realitzar modificacions i alteracions en 
TOTS els serveis i horaris previstos inicialment.
La participació en qualsevol de les activitats del programa 
suposa l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes 
condicions generals.

“Aquesta edició de viatges i excursions de Fil-per-randa 
anul·la totes les anteriors”.
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Fil-per-randa Viatges
Espinosa, 8

Despatx 106
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T’esperem en...

XARXES SOCIALS

Twitter
@Fil_Per_Randa

Facebook
Fil Per Randa

Ferran
El Catòlic

Societat Coral
'El Micalet'

Jardí  de
l'Hospital

Guillem
de Castro

Espinosa, 8

Àngel Guimerà

Conca

ON ESTEM?
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