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Gaudirem de uns fabulosos 
dies, tenint els nostres primers 
contactes amb el esquis. 
Inclòs classes de aprenentatge 
durant tots els dies amb asse-
gurança inclosa. 
 
 
 
 

 3 o 2 dies en la estació de Javalambre o Valderinares,  
amb allotjament en l’alberg Camarena de la Sierra. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pressupost per a grups modificables, sense compromís. 

 Quadern–guia de la visita inclòs. 

 Podeu demanar pressupost d'autobús. 

Si tens alguna consulta que fer-nos, no ho dubtes contacta'ns i a la 
brevetat te respondrem.  

 
FIL-PER-RANDA                   Informació i gestió: 
Carrer d´Espinosa        JAUME VILANOVA 
despatx 106 
46008 València 
 
961 25 53 78 / 680 73 42 07 
grupsfilperanda@gmail.com 

ACOSTA’T A LA NEU, 
JAVALAMBRE I VALDERINARES 
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VIATGES FI DE CURS 

Alacant amb 3000 anys és una ciutat amerada de cultura, 
una història que ens compten els monuments, els museus, la 
singular Illa de Tabarca i el Castell de Santa Bárbara. Santa 
Pola, s'emmarca en un paisatge de gran riquesa mediambien-
tal, a la vora del mar Mediterrani, la costa ofereix al visitant 
excel·lents vistes a les salines, la serra i el cap. 
 

  1r dia, Alacant: visita del MARQ, el castell de      
 Santa Bàrbara i passeig pel centre històric. 
 

   2n dia, Santa Pola (visita al museu de  
      la sal, passeig per l’espai natural de les  
      salines i navegació a l’illa de Tabarca. 
 
 

  ALACANT, SANTA POLA  
  L’ILLA DE TABARCA 



 

2 

  
 1r dia: Trasllat a Benifallet,  
 a Tarragona. Visita a les Coves  
 de les Meravelles.  
 

 2n dia:  Aventura en caiac o 
canoa per l’Ebre en companyia  

    d’experts. Ruta en segway i  
    parc d’aventura amb tirolina. 
 

 3r dia:  Port Aventura. Tornada a casa.  
 
 

 

 1r dia: Trasllat  a Barcelona. Passeig  
    pel barri gòtic, les Rambles i el Port Vell.  
    Visita al Museu de la Ciència. 
 

 2n dia: Visita panoràmica. Passeig 
per     la ciutat modernista. Passeig de 
Gràcia, Sagrada Família... De vesprada 
visita de Montjuïc i Camp Nou. 

 

 3r dia: Port Aventura. Tornada a casa. 
 
 

MULTIAVENTURA AL RIU EBRE  
PORTAVENTURA 

BARCELONA 
PORT AVENTURA 

Gaudirem d'un paisatge increïble 
com és el delta de l'Ebre i les  
seues boniques poblacions pròxi-
mes a la ribera del riu.  

Capital de Catalunya és una de les ciu-
tats més importants d'Europa amb un 
patrimoni cultural i arquitectònic im-
pressionant.  
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1er dia: visita a l ’aula de la mar, 
en Benicassim. 
 
2on dia: Visita a Penyiscola. 
 
3er dia: Parc aquàtic, Aquara-
ma,Benicassim 
 

 
Parc Natural de La Garrotxa té una 
quarantena de cons volcànics i més 
de 20 colades de laves basàltiques. 
L’orografia, el sòl i el clima propor-
cionen una variada vegetació, so-
vint exuberant, amb alzinars, rou-
redes i fagedes d’excepcional valor 
paisatgístic.  
 
1er dia: Teatre-Museu Dalí.  
 
2on dia: Parc Natural La Garrotxa,  Besalú. 
 
3 dia: Cadaqués. Empúries grega i romana, 
el monestir romànic de Sant Pere de Rodes,  
el blanc i bonic poble mariner de Cadaqués i  
el conjunt arqueològic d’Empúries. 
 
4 dia: Port Aventura. Tornada a casa 

PENYISCOLA, VORA A MAR 

GARROTXA i L’EMPORDA 
PORT AVENTURA 

Coneguda també com a Ciutat en 
el Mar, està coronada en el més 
alt del penyal pel Castillo del Papa 
Lluna, una fortalesa temperaria 
datada de l'any 1307 que es con-
vertix en una torre sentinella in-
expugnable, rodejat d'un conjunt 
de muralles que protegixen la 
ciutat antiga . 


