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El 26 de juliol de 1914 —ja fa més de cent anys— es va celebrar al Teatre Eslava 
de València l’Acte d’Afirmació Valencianista. Entre les seues resolucions 
en destacava una: la reivindicació de tots els suports legals per a l’ús de 
la nostra llengua. A l’acte, organitzat per les joventuts valencianistes, tingué 
un paper protagonista gent com l’escriptor Miquel Duran i Tortajada. Setze 
anys després, el 8 de març de 1930, nasqué a la Universitat de València 
Acció Cultural Valenciana, entitat integrada per joves universitaris, professors 
i estudiants, que defensaven un valencianisme cultural integrador. Calia 
superar les diferències polítiques que entrebancaven la defensa de la llengua 
i la cultura dels valencians. ACV publicaria un butlletí, Acció Valenciana, que 
abordava temes molt diversos: informació general, llengua, crítica literària, 
història, dret, música, pintura, cinema. Tres eren els objectius primordials de 
l’entitat: la dignificació de la llengua, la divulgació de la nostra història i el 
descobriment del territori a través de la pràctica de l’excursionisme, seguint 
la tradició de grups com la secció excursionista de Lo Rat Penat.

En fi, un bot en el temps ens duu a l’octubre de 1993. Després de realitzar 
un periple titulat La Itàlia dels Borja, una colla d’amics valencianistes fundà 
a Xàtiva el club de viatges FIL-PER-RANDA. Des del primer moment, el nou 
club se subrogà en l’ideal d’Acció Cultural Valenciana: descobrir el territori 
a través de l’excursionisme. Jo mateix he recorregut, gràcies a FPR, totes 
les comarques del País Valencià. He fet passejades pel Cap i Casal i per 
innombrables localitats del país —llogarets, viles i ciutats. He trepitjat el nord 
i el sud, les comarques d’interior i les vores de la mar. FPR volgué capgirar 
una propensió freqüent entre els valencians; molts han viatjat a les antípodes 
i no coneixen el seu país. Per altra banda, el club fa servir el valencià amb 
normalitat, sense lliçons ni mítings. (Les persones ens apuntem als viatges per 
a divertir-nos i conèixer altres contrades, no per a rebre classes de filologia.) 
I així, a poc a poc, hem parlat valencià als quatre cantons del món, a Europa, 
Àfrica, Àsia i Amèrica, a l’Havana, Marràqueix, Berlín, Istanbul o Samarcanda. 
I seguirem explorant fil-per-randa més territoris desconeguts.

Joaquim Corts i Pérez
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Us oferim una passejada per les propostes formals i conceptuals de l’art 
barroc (quina paraula més injusta!) de les quals València no és un exemple 
menor: ens mostra com de divers era el gust barroc i la multiplicitat de 
les seues materialitzacions. Deixem de costat els prejudicis: des de les 
resolucions del Concili de Trento fins al triomf de la severitat il•lustrada, la 
cultura del barroc nodreix més d’un segle de propostes extraordinàries. 
No hi pot haver cosa més plaent que tractar d’assumptes elevats amb 
els peus en terra i els ulls en alt; açò és, caminant la nostra ciutat amb 
Fil-Per-Randa. 

Les embarcacions tradicionals de l’Albufera. La vela llatina que usaven 
els pescadors de l’Albufera prové d’una llarguíssima tradició de més de 
mil anys, fent-la servir els mariners des d’Egipte per tota la Mediterrània. 
Està constituïda per una embarcació tradicional autòctona amb una única 
vela de caràcter clàssic, que té gran adaptació a la climatologia del medi 
natural en què es desenvolupa i, a més, és de bella estètica visual.

Concentració a la plaça del Carme, a les 10.00h Visitarem: façana del 
convent del Carme, basílica Mare de Déu dels Desemparats, Sant Felip 
Neri, façana del palau del Marqués de Dosaigües, porta barroca de la Seu 
i Sant Esteve.

Navegació a poqueta nit. Sopar al bell mig de l’Albufera

Concentració a les 20.00h a la plaça Major del Palmar. Travessarem 
l’Albufera navegant com es feia en altre temps, amb barques que tallen 
el vent mogudes per la típica vela llatina de l’Albufera. Gaudirem d’una de 
les postes de sol més autèntiques del País Valencià. Es recomana portar 
una gorreta per a protegir-nos del sol.  

El barroc valencià.
Llum i ombres

L’Albufera.
Vela llatina

Ens acompanyarà Víctor Benlloch, botànic.

Ens acompanyarà Josep Belda, història de l’art.

Primer dia d’inscripció: 20 maig

Tiquet i esmorzar: 15€

Primer dia d’inscripció: 3 juny

Tiquet i sopar: 40€ 

1
juny

23
juny

22
juny

DISSABTE

DIUMENGEDISSABTE



5

Nantes. 
Escapada a la ciutat de Jules Verne

21 al 24 de juny

21 juny. La plaça Graslin
Concentració a les 11.00h a l’aeroport de Manises. 
Farem una passejada per alguns dels indrets més 
especials de la ciutat. La  plaça Reial, on Sant Nicolau 
dibuixa la seua esvelta austeritat.  Després la plaça 
Graslin, allí l’ordre arquitectònic de l’edifici neoclàssic 
de l’Opera Graslin rivalitza amb la modernista 
brasserie La Cigale. 

22 juny. El barri medieval
Les seues cases bretones típiques “a pan de bois” 
amb cabirons tallats que inspiraren els somnis infantils 
de Verne. Arribarem al castell del Duc de Bretanya 
on ens impactarà la rotunditat de les seues muralles 
i l’elegància del palau renaixentista que alberga 
l’interior. La catedral de Sant Pere i Sant Pau, tota una 
mostra del poder religiós. 

23 juny. El Loira
La vora del riu Loira ens portarà al moll del Memorial 
de l’Esclavitud. Continuarem a l’Illa de les Màquines, 
tot un homenatge a Jules Verne. Dinarem a prop de 
Anneax, de Baniel Buren. Vesprada lliure. Es pot visitar 
el Museu d’Arts de Nantes entre altres.

24 juny. Jules Verne
Ens acomiadarem de Nantes i el Loira a l’illa Feydeau, 
on nasqué J. Verne. Sorprenent lloc on edificis 
decimonònics la converteixen en un lloc encantador. 
La Torre Lu, és un espai que ha passat de ser fàbrica 
d’obres culinàries, les galetes LU, a ser un centre 
cultural i social. Arribada a València cap a les 17:30h.

Ens acompanyarà Xavier Vidal, arqueòleg.

L’any 1985, el  geògraf i escriptor francés Julien Gracq publicà La Forme d’un ville, llibre en què evoca la 
seua joventut com a estudiant en el Lycée Clemenceau a Nantes. La descriu d’aquesta forma: “Ni terrestre 
ni marítima, ni del tot carn ni del tot peix, just el que es necessita per fer una sirena.” Nantes, bressol de 
bretons, artistes i visionaris. Ciutat única que sap barrejar les joies del seu passat: El castell dels Ducs de 
Bretanya, la catedral de Sant Pere i Sant Pau, la policromia de les cases del barri medieval,...

Inscripció oberta

480€             
+50€
taxes 
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Estocolm i 
el centre de Suècia.

Hem preparat un viatge introductori a  Suècia visitant ciutats, pobles, castells, boscos i llacs al centre 
del país. Envoltats per un cel ample i que en els dies solsticials captura un blau elèctric, vibrant, ple de 
matisos. Estocolm, d’un encant fora del que és comú; Uppsala, amb la catedral i jardí botànic; i el país que 
l’envolta amb el llac Mälaren, vorejat de castells que ens porten al fascinant segle XIX. Al fons, el Bàltic, 
així, en majúscula. La mar hanseàtica d’un estrany color ambarí, que envia un vent sempre fresc quasi de 
novel•la negra.

13 al 20 de juliol    

13 juliol. Estocolm
Concentració a les 11.00h a l’aeroport de Manises. 
Vol València-Estocolm via Frankfurt. Arribada i presa 
de contacte amb la ciutat. Hotel a Estocolm. 7 nits. 
Sopar.

14 juliol. Södermalm-Riddar Holmen
Des de l’hotel, encetarem el nostre descobriment de 
la ciutat d’Estocolm. Capital del país, ha aconseguit  
combinar la  grandesa patrimonial amb l’alegria de 
viure. De primer, visitarem el barri-illa de Södermalm, 

antiga barriada obrera que s’ha convertit en lloc de 
moda. La famosa novel•la de Stieg Larsson en què 
una part de l’acció es desenvolupa per aquests 
carrers, hi ha contribuït. Hi farem un llarg tomb, i 
podrem gaudir d’unes vistes excepcionals de la ciutat. 
A la vesprada,  Riddarholmen, l’illa dels cavallers, ens 
obrirà les portes.

15 juliol. Gamla Stan - Blasieholmen - 
Skeppsholmen
El segon dia farem una passejada llarga per la vella 

Ens acompanyarà Santi Tormo, arquitecte tècnic.

1425€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 10 juny

+87€
taxes 
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ciutat hanseàtica ‒GamlaStan‒. Tres carrers principals, on 
els turistes deambulen fascinats i que s’han convertit 
en la principal atracció de la ciutat. Gaudirem de les 
seues places i dels principals monuments, el palau 
reial, el parlament. Després, eixirem d’aquesta illa per 
dirigir-nos a l’illa de Skeppsholmen amb meravelloses 
vistes des del Museu d’Art Contemporani. Visitarem, a 
la vesprada, el Museu Nacional d’Art.

16 juliol. Djurgarden-Norrmalm   
La tercera passejada ens portarà a l’anomenat centre 
i a l’illa de Djurgarden. Visitarem durant aquest dia el 
Museu Vasa. Descobrirem la història d’aquest vaixell 
de la marina de guerra que va conéixer el món pocs 
minuts. Es troba complet en aquest fascinant museu. 
La gran avinguda de Strandvägen, amb les seues 
construccions historicistes o art déco, ens omplirà de 
goig. Recorrerem el barri símbol d’una gran burgesia 
triomfant. Acabarem al centre amb unes vistes 
fantàstiques des de l’ajuntament venecià. Sopar.

17 juliol.  Estocolm i l’arxipèlag en vaixell
El dia de hui, farem un creuer al matí a l’arxipèlag 
d’Estocolm, el més gran del mar bàltic i amb 
meravelloses vistes des del vaixell, tant de les illes 
com de la capital. A la vesprada, temps lliure per a 
gaudir de la ciutat i les seues fantàstiques botigues.

18 juliol. Uppsala-Skokloster
Carl von Linné va ser el científic iniciador de la 
classificació de les plantes. En la ciutat d’Uppsala es 
troba el jardí botànic segons el sistema imaginat per 
Linné i la seua residència museu. Visitarem la ciutat 
detenint-nos en la magnífica catedral. Podrem veure 
per fora el Gustavianum, la biblioteca universitària 
Carolina Rediviva, el castell, etc. A la vesprada, ens 
aturarem per gaudir de Skokloster, ja a la vora del llac 
Mälaren, gran palau barroc construït per a la poderosa 
família Wrangel.

19 juliol. El llac Mälaren
El llac Mälaren és el tercer llac més gran de Suècia. 
S’estira a l’oest de la capital i al seu voltant ha anat 
col•leccionant esglésies, castells i pobles amb un 
encant nòrdic. L’envoltarem del sud cap al nord. Ens 
aturarem al matí a Gripsholm, castell que habità el 
rei Gustau III al segle XVIII i que guarda la col•lecció 
nacional de retrats. Continuarem cap a l’església de 
Härkeberga, recoberta de pintures de les acaballes 
del segle XV, per Albertus Pictor. Després, l’antiga 
capital, Sigtuna, amb els seus carrers de típiques 
cases de fusta ens acollirà en arribar la vesprada.

20 juliol. Estocolm-València
Matí lliure a Estocolm per realitzar la darrera volta 
per la ciutat. Vol Estocolm-València, via Frankfurt. 
Arribada a València cap a les 23.00h.
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Moscou i Sant Petersburg.  
Grans capitals russes

Les ciutats de Moscou i Sant Petersburg  encara hui en dia rivalitzen pel prestigi de la seua arquitectura 
i dels seus museus. Aquestes dues capitals russes, que són tan diferents, mostren amb el descobriment 
pacient, les facetes d’una identitat forjada any rere any, segle rere segle, com a resposta als desafiaments 
vinguts de l’exterior. Hem combinat les dues urbs per a poder conéixer-les, cada una dins el seu ritme 
particular. Des del fabulós Kremlin, imatge única de tota una època, a la perspectiva Nevski, compendi 
del saber secular d’Europa. 

20 al 27 de juliol    

20 juliol. Anada
Concentració a les 12.00h a l’aeroport de Manises. 
Vol directe València-Moscou. Arribada a les 19:35 h. 
Sopar. Hotel Moscou. 3 nits.

21 juliol. Moscou. Matrioixka de cultura
Dedicarem el dia a descobrir la ciutat de Moscou. 
Començarem a la plaça del Teatre, cor de la vida 
artística de la ciutat. La plaça Lubianka, on es trobava 
el KGB. La casa Pashkov, exemple del classicisme 

moscovita, l’antiga universitat, el Museu de Belles 
Arts Puixkin, etc. Pujarem a la torre de l’església 
reconstruïda de Crist el Salvador, també passejarem 
pel barri Khamovniki, amb la seua església 
encarregada pel gremi del tèxtil... Sopar.

22 juliol. Moscou. Dels tsars a Lenin
Continuarem gaudint dels llocs més emblemàtics 
de la capital russa visitant les estacions de metro, 
conegudes com els palaus subterranis. Després, 

1765€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 17 juny

+185€
taxes 

Ens acompanyarà Marisa Pellicer, professora.



9

farem una llarga caminada pel districte de la plaça 
Roja, emblema de la ciutat i lloc mític al món. En el 
barri atendrem el palau dels Boiard Romanov, del 
segle XVI, l’església de Sant Basili, la catedral de 
Nostra Sra. de Kazan. Per últim, entraren al Kremlin 
‒accés prioritari‒, i ens deixarem enlluernar per la seu 
del poder a Rússia. A la vesprada, visitarem el barri de 
Zamoskvorechie. Sopar.

23 juliol. De Moscou a Sant Petersburg. 
Rússia des del tren   
L’Exprés Ràpid a Sant Petersburg ens portarà al 
matí a la ciutat bàltica. En arribar-hi, al migdia, farem 
una visita panoràmica de la ciutat en autobús per 
a descobrir còmodament els seus palaus, parcs, 
catedrals i canals, així com les columnes rostrals, en 
què admirarem la ciutat a la vora del riu Neva i l’edifici 
de l’Almirallat. Sopar. Hotel a Sant Petersburg. 3 nits.

24 juliol. Sant Petersburg. Mirada a Occident
Visitarem les residències imperials. La de Petrodvorec ‒
el Versalles rus‒, a la vora del golf de Finlàndia  i 
que va ser el palau d’estiu dels tsars. És coneguda 
com la capital mundial de les fonts. Els jardins són 
una meravella de l’art barroc. Després de dinar, 
continuarem amb la visita de la residència de 
Tsarkoie Selo ‒s. XVIII‒ obra culminant  del barroc rus. 
Passejarem també pels fabulosos jardins. En aquesta 
visita, s’inclou l’interior del palau i la Sala Ambre.

25 juliol. Sant Petersburg. Reina del Bàltic
El barri de les Arts és el cor cultural de la ciutat. Va ser 
el lloc de residència dels més famosos personatges 
de la ciutat. Visitarem caminant tranquil•lament 
les esglésies ortodoxes de Ntra Sra. de Kazan i el 
Salvador, recoberta de magnífics mosaics.  Palaus, 
mansions, places, carres , ponts... ens portaran al 
Museu de L’Hermitage.  Tenim inclosa la visita dels 
apartaments privats dels tsars i sales ceremonials, així 

com poder admirar, entre altres, Leonardo da Vinci, 
Tiziano o Rafael. Sopar.

26 juliol. Sant Petersburg. Les Nits Blanques
Acabarem les visites a aquesta magnífica ciutat 
fent un recorregut a la Sant Petersburg secreta i les 
seues llegendes urbanes.  Una passejada pels llocs 
més emblemàtics, però amb un altra visió. Després, 
vesprada lliure. A la nit, tren ràpid a Moscou. Sopar. 
Hotel a Moscou. 1 nit.

27 juliol. Vol de tornada València-Moscou
Trasllat a l’aeroport i vol directe Moscou-València. 
Arribada a València cap a les 13.00h.
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Yunnan i Xian.   
La Xina multicultural

Les regions del sud-oest de la Xina alberguen una riquesa cultural i natural incomparable, entre les quals 
hi ha Yunnan , que és d’una arquitectura atípica amb paisatges sublims. Un mosaic de colors que van des 
de les terrasses de Yuan Yang fins a la blancor de les stupes de Dali. Ens acostarem al descobriment de 
Zhongdian i la seua cultura tibetana. Les minories ètniques del país, com els bai, també ens presentaran 
un univers de sabors diferents. Tot un recorregut per una de les regions de la Xina més autèntiques i, al 
mateix temps, més exòtiques, que aporten en poc de temps una gran experiència al mateix cor d’Àsia. 

3 al 17 d’agost    

3 agost. Vol València-Chengdu
Eixida des de Nuevo Centro. Trasllat a l’aeroport de 
Barajas. Vol transcontinental a Madrid-Chengdu. Nit 
a bord.

4 agost. Chengdu. Megalòpolis picant
Megalòpolis xinesa, capital del Sichuan i del “menjar 
picant.” Visitarem el carrer Jinlí, amb antigues 
residències xineses, cases de te, hostals, etc., ens 
introduiran en la mil•lenària cultura xinesa. Després el 
temple de Wuhou, construït en memòria del marqués 

de Wu, estrateg i primer ministre. Hotel a Chengdu. 
Dinar.

5 agost. Xi’an
El tren d’alta velocitat ens portarà a Xi’an. Capital de 
la província de Shaanxi, va ser en el passat una de 
les ciutats que formaven part de la ruta de la seda. 
Amb una gran població musulmana, visitarem aquest 
dia la gran pagoda de l’Oca silvestre, així com la gran 
mesquita. Dinar. Hotel a Xi’an. 

3220€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 8 juliol

+344€
taxes 

Ens acompanyaran Santi Tormo, arquitecte tècnic.
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6 agost. Xi’an. Un exèrcit etern   
L’any 1974 es van descobrir els famosos guerrers de 
terracota, un exèrcit d’una dimensió inimaginable de 
més de 8000 guerrers i dos carros de bronze guiats 
per un conductor imperial. Visitarem el museu i les 
diverses foses on es troba aquesta tropa fantasma. 
Després vol a Kunming. Dinar. Hotel a Kunming.

7 agost. Els boscos de pedra
Gaudirem del Bosc de Pedra, format per un estrany 
fenomen geològic que data de 270 milions d’anys. 
Continuarem cap al sud fins al Vietnam, on arribarem 
a la vesprada. Dinar. Hotel a Yuanyang. 2 nits. 

8 agost. Yuan Yang. Arrossars celestes
De bon matí, eixirem cap a les terrasses arrosseres 
de Laohuizui, reputades com les més boniques de la 
Xina. També visitarem un poblat d’aquesta minoria i 
els seus magnífics mercats plens de color. Dinar. 

9 agost. Tuan Shan i el pont Shuanglong
Ens traslladarem a Kunming –7 hores– i, de camí, 
visitarem el preciós i autèntic poble de Tuan Shan. 
També gaudirem del fabulós pont de Shuanglong, 
que literalment significa dracs. Dinar. Hotel a 
Kunming. 

10 agost. Les pagodes i Dali
Agafarem el tren d’alta velocitat Kumning-Dali. En 
arribar-hi, realitzarem un interessant creuer amb 
vaixell pel llac Er hai. Tot seguit, visitarem el símbol de 
la ciutat, les tres meravelloses pagodes bastides en 
els segles IX i XI. Per concloure, les antigues muralles 
i el famós carrer dels estrangers a la ciutat vella de 
Dali. Dinar. Hotel a Dali.

11 agost. Lijiang - Xizhou
Passejarem la ciutat vella de Lijiang, poblada pels 
naxi. Curiós l’urbanisme del nucli antic, travessat per 
canals d’aigua, tot ell bastit de pedra i rajola. Dinar. 
Hotel a Lijiang. 2 nits.

12 agost. Paisatges d’altura. 
Visitarem les muntanyes nevades de Yu Long, 
pujarem i baixarem amb el telefèric, per poder 
apreciar el paisatge de muntanyes i les glaceres, si 
l’oratge ho permet. A la vesprada, ens acostarem a 
poble de Baisha per poder visitar els murals de més 
de 500 anys de l’època ming. Dinar. 

13 agost. Gorges del Salt del Tigre
Ens endinsarem gaudint de majestuosos paisatges 
cap a la mítica Shangri-la. Farem parades en les 
impressionants gorges del Salt del Tigre amb la seua 
pròpia i curiosa llegenda, entre titànics penya-segats. 
Dinar. Hotel a Zhongdian 2 nits.

14 agost.  Zhongdian-Shangri-La
Visitarem el monestir budista de Ganden, conegut 
com el Potala Menor. A la vesprada farem una excursió 
al P.N. Pu Da Cuo, amb llacs d’un blau encisador i 
muntanyes de més de 4.000 metres, un lloc on la 
natura triomfa amb tota la seua esplendor. Dinar.

15 agost.  Del llac Napa a Chengdu
Agafarem el vol de Zhogdian a Chengdu. Abans, però, 
visitarem el llac Napa i en arribar a Chengdu temps 
lliure. Dinar. Hotel a Chengdu. 

16 agost.  El Buda i els ossos
El nostre últim dia a la Xina visitarem el Centre de 
Cria de l’Ós Panda, únic al món i situat dins de l’àrea 
metropolitana de la capital. A la vesprada, farem una 
excursió per veure el Gran Buda de Leshan, que és 
l’estàtua de Buda més gran al món. Dinar. Trasllat a 
l’aeroport i nit a bord. 

17 agost.  València
Arribada a Madrid i trasllat a València. Arribada cap a 
les 13.00h.
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Geòrgia.   
Passió pel Caucas

Àsia o Europa? Al fil dels dos continents la República de Geòrgia desplega una vitalitat de què pocs 
països gaudeixen. Situada entre les serralades del Gran Caucas i el Petit Caucas, entre el mar Negre i 
(quasi) el mar Caspi, presenta un patrimoni artístic i cultural de primera magnitud. Pocs països tan xicotets 
posseeixen una quantitat d’influències tan gran. El nostre periple a l’antiga Ibèria ens portarà a descobrir el 
millor del país a través d’un patrimoni ric i omnipresent i d’uns paisatges espectaculars i verges. Finalment, 
hi afegirem l’amor al vi i a la música coral. Sakartvelo!

4 al 15 d’agost    

4 agost. Vol València-Tbilisi
Concentració a les 15.00h a l’aeroport de Manises. 
València-Tbilisi, via Istanbul. Arribada i trasllat a 
l’hotel. Hotel a Tbilisi. 2 nits.

5 agost. Tbilisi. Caucas cosmopolita
La cosmopolita capital del Caucas ens espera per 
a ser descoberta. Començarem per la ciutat vella 
i donarem una ullada a la fortalesa de Narikala, 

que domina la capital i no deixarem de banda una 
passejada per l’avinguda central Rustaveli.  Dinar.

6 agost. Un sabor asiàtic. 
Mtskheta –antiga capital i centre religiós de Geòrgia–, 
Patrimoni de la Humanitat. Visitarem la catedral de 
Svetitskhoveli amb la relíquia de la túnica de Crist. 
El viatge continuarà a Akhaltsikhe, capital de la 
Meskhètia. Regió amb un inconfusible sabor asiàtic, 

1610€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 9 juliol

+226€
taxes 

Ens acompanyarà Ximo Corts, professor.



13

aquesta ciutat va ser fins no fa molts anys una 
antiga ciutat cosmopolita de l’imperi Otomà. Hotel a 
Akaltsikhe. 1 nit. Sopar.

7 agost. Vàrdzia. Vida oculta
Vàrdzia, ciutat cova va ser la plaça forta de la 
cristiandat davant l’empenta de l’imperi Otomà i de 
l’islam (S. XII-XIII). La visitarem i ens meravellarem del 
lloc i de la seua història.  Sopar. Hotel a Tskaltubo. 1 
nit.

8 agost. Svanètia. Cap al Caucas
Visitarem aquest dia les coves de Prometeu, una de 
les meravelles naturals de Geòrgia: espectaculars 
estalactites i estalagmites, així com cascades 
petrificades d’un quilòmetre i mig. Farem després, i 
en direcció a Mèstia, una aturada a la presa d’Enguri. 
Continuarem el camí cap al cor del Caucas. La regió 
de Svanètia. Hotel a Mèstia. 2 nits. Sopar.

9 agost. El Caucas salvatge
Excursió a la vila d’Ushguli, situada a més de 2.000 
metres d’altitud, és considerada com l’assentament 
humà més elevat d’Europa. El poble es troba als 
peus de Shkhara, un dels cims més alts del Caucas. 
Passarem pels poblets de Kala, Khe Iguri i al final 
s’arriba a Ushguli un dels pobles més remots de 
Geòrgia i un dels més autèntics amb les seues 
torres medievals per tot arreu. Podrem –si l’oratge ho 
permet– agafar el telefèric al mont Zuruldi. Sopar.

10 agost. Valls i monestirs
El viatge de tornada cap a Kutaisi ens deixarà 
paisatges que lleven l’alé. El monestir de Gelati, del 
segle XII, amb algunes de les esglésies més elegants 
de Geòrgia, una harmonia de colors i formes. Després, 
la catedral de Bagrati, ruïna fotogènica construïda al 
segle XI pel rei Bagrat III i que és una de les catedrals 
pilar del país.  Sopar. Hotel a Tskaltubo. 1 nit.

11 agost. Fills de la història
Gori, ciutat origen de Stalin, guarda un museu dedicat 
a la seua memòria. La cova d’Uplistsikhe –la ciutat 
de Déu– és un dels més antics establiments humans 
al Caucas. Continuarem amb el descobriment del 
monestir d’Ananuri, amb meravelloses vistes del llac 
i amb fascinants gravats.  Sopar. Hotel a Gudauri. 1 
nit. (2.200 m) 

12 agost. Altures sagrades
Passarem el port de Jvari –la Creu– de 2.400 metres, 
tots absorts per la grandiositat del Caucas. En arribar 
a Kazbegi, pujarem amb vehicles tot terreny fins a 
l’església de la Santíssima Trinitat de Gergeti,(2.170 m). 
Ja a la vesprada Tbilisi. Sopar. Hotel a Tbilisi. 1 nit.

13 agost. La vall màgica
Visitarem Signagi, la perla de la Khakhetia, amb un 
panorama sobre la vall del riu Alazani meravellós. El 
Caucas està sempre al fons. Pel camí, no deixarem 
de veure el monestir de Bodve. Sopar. Hotel a Ikalto. 
1 nit.

14 agost. Tbilisi. Sabors georgians
Allargarem el viatge fent una incursió a la famosa 
regió vinícola del país: la Kakheti. Visitarem el monestir 
d’Alaverdi, per a després continuar a Gremi, on 
veurem la ciutadella reial i l’església dels Arcàngels. 
Ens hi esperarà una degustació de vins de les 
diferents varietats, també una classe magistral sobre 
la preparació del pa georgià i del dolç típic nacional el 
Xurchkhela.. .  Sopar. Hotel Tiblisi.

15 agost. Dia de tornada
Trasllat a l’aeroport. Vol Tbilisi-València, via Istanbul. 
Arribada cap a les 16:30 h. 



14

Saxónia.   
El país dels artistes

Saxònia ha recuperat, anys després de la reunificació alemanya, una gran part del seu encant d’altres 
temps. Els paisatges evoquen la pintura romàntica del segle XIX: tossals i vinyes, fortaleses imponents, 
penya-segats escarpats amb magnífiques vistes, pobles intemporals. Art, paisatge i música, perquè la 
Saxònia cultiva el record de Schumann, a la seua ciutat Zwickau o el de Bach a Leipzig on la Gewandhaus és 
mundialment cèlebre. Com celebèrrima és la capital de l’estat: Dresden que, assolada pels bombardejos 
aliats en 1945, era anomenada la Florència de l’Elba. Actualment, ha renascut de les seues cendres.

5 al 12 d’agost    

5 agost. Arribada a Dresden
Concentració a les 11.00h a l’aeroport de Manises. 
Vol València-Berlín via Munich. Trasllat a Dresden. 
Hotel a Dresden. 7 nits. Sopar. 

6 agost. Dresden-La Flòrencia de l’Elba   
Capital de Saxònia, ha recuperat el seu gran patrimoni 
de l’època en què els ducs tractaven d’igual a igual 
els prínceps d’Europa. Palaus i esglésies barroques es 
reflecteixen en les aigües del riu Elba. Els amants de 

l’art podran estar ben satisfets amb els grans tresors 
dels seus museus i esglésies. Començarem amb una 
passejada per la ciutat vella, en alemany  Altstad, els 
seus edificis ens meravellaran, l’Schloss, Hofkirche, 
FrauenKirche, etc. A la vesprada, visitarem el Zwinger, 
joia del rococó. Sopar.

7 agost. Dresden. Noves perspectives
De matí, continuarem descobrint la ciutat, passarem 
el pont d’August per visitar la Neustadt i passejarem 

1250€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 10 juliol

+86€
taxes 

4MP

Ens acompanyarà Enric M. Català, belles arts i filòleg.
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per vora riu per gaudir de les meravelloses vistes de 
la ciutat. A la vesprada, ens podrem meravellar visitant 
el Museu Albertinum, de què destacarem la galeria 
dels nous Mestres, gaudint de la pintura alemanya 
dels segles XIX i XX. Sopar.

8 agost. La Suïssa saxona
La Suïssa saxona. El parc nacional de la suïssa saxona 
és una excursió a prop de Dresden. La pedra arenisca, 
els castells que dominen l’Elba i els poblets antics 
conformaran aquesta excursió. Visitarem, entre altres 
punts d’interés, el castell de Königstein, que domina 
el paisatge, així com el Bastei, el bastió de penya-
segats que s’alcen 300 m per damunt el riu i que, amb 
senderes, miradors i passarel•les, delecta el turista. 
El bonic poble de Hohnstein ens servirà de relaxada 
passejada dins del bosc saxó. Sopar.

9 agost. Leipzig. Mirada al futur
La segona ciutat de Saxònia es coneix per la seua 
intensa activitat intel•lectual. Explorarem a peu la 
ciutat vella, o Innenstadt, amb els seus passatges 
encantadors, i les esglésies de Sant Nicolau i Sant 
Tomàs. No deixarem tampoc de gaudir de les 
realitzacions en arquitectura contemporània que a 
vegades juga amb els estils més antics; els resultats 
són sorprenents. De vesprada temps lliure a Dresden.

10 agost. Viles i castells. Moritzburg, 
Meissen, Kriebstein
L’estat de Saxònia posseeix una quantitat quasi infinita 
de racons magnífics, entre tants, hem elegit el parc 
del castell de Moritzburg, que va ser residència del 
príncep elector fins a la Segona Guerra Mundial. 
La ciutat de Meissen és el bressol de l’antic regne, 
amb la silueta del castell sobre la vila ens encantarà 
passejar-la. Acabarem l’excursió amb la vista ‒exterior- 
del castell de Kriebstein.

11 agost. L’alta Lusàcia: Bautzen, Görlitz
L’antiga Soràbia ha conservat un caràcter eslau dins 
de Saxònia. És la regió menys industrialitzada de 
l’Estat i manté boscos ombrosos i ciutats plenes 
de vitalitat. Farem una excursió des de Dresden 
per passar-hi el dia. Bautzen és una ciutat d’origen 
medieval renovada després de la Guerra dels Trenta 
Anys, molt pintoresca, i Görlitz és l’única ciutat de 
Silèsia que forma part actualment d’Alemanya.

12 agost. Tornada
Matí lliure fins a l’hora del trasllat a l’aeroport. Vol 
Berlín-València via Zurich. Arribada a València cap a 
les 19.00h.
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Berlín i Postdam.   
Els llacs de Mecklemburg

El gran director Rainer W. Fassbinder va dirigir l’any 1980 la sèrie basada en la novel•la de Döblin: Berlin 
Alexanderplatz, en què narra la tràgica història de Franz Biberkopf, una persona que ix de la presó i es 
proposa portar una vida decent... missió impossible, ja que es veurà devorat pel submon del Berlín dels 
anys vint. És aquesta ciutat l’escenari de Fassbinder i Döblin, tres personatges per una mateixa història, 
la que volem descobrir. En aquest viatge i visita a Berlín caminarem pels seus carrers amb entusiasme, 
aturant-nos per contemplar les seues façanes, davant d’una geografia humana inigualable.

5 al 12 d’agost    

5 agost. València-Berlín
Concentració a les 11.00h a l’aeroport de Manises. 
Vol València-Berlín via Munich. Presa de contacte 
amb la ciutat. Hotel a Berlín. 7 nits. Sopar. 

6 agost. Berlín Unter Den Linden. Una 
perspectiva berlinesa   
Començarem la visita a Berlín fent una llarga 
passejada per la principal avinguda i el centre de la 
ciutat, que ens portarà des de Hasckesche Höfe fins 

al Reichstag, passant per l’avinguda Unter den Linden, 
l’Atenes vora el riu Spree. Tot al llarg d’aquest itinerari 
se situen els monuments que han donat renom a 
Berlín: l’Arsenal, que és el més bell monument barroc 
del nord d’Alemanya; l’Òpera, els museus; la catedral 
de Sankt Hedwigs; la nova Guàrdia, edifici que es deu 
al mestre del classicisme alemany Friedrich Schinkel; 
i la porta de Brandenburg de 1790 per Carl Gotthard 
Langhans, que s’inspirà en l’acròpoli d’Atenes. Per la 
vesprada visitarem el Reichstag. Sopar. 

1150€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 11 juliol

+86€
taxes 

Ens acompanyarà Xavier Vidal, arqueòleg.
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7 agost. Berlin Occident. De Mitte a Kreuzberg
Hui farem un recorregut per a gaudir de l’arquitectura 
moderna i contemporània que, des de la reunificació, 
ha anat omplint Berlín de meravellosos edificis 
i increïbles perspectives. Començant des de la 
porta del Reichstag, veurem la Paul Löbe haus, el 
Bundeskanzleramt, l’ambaixada suïssa, Schloss 
Bellevue, i una rastrera d’ambaixades que ens portaran 
a la Postdammer platz. Les ruïnes de l’estació de tren 
Anhalter Banhoff ens obriran les portes del vital barri 
de Kreuzberg. Visitarem per lliure el Museu Jueu. 

8 agost. Illa dels museus. Acròpoli prussiana
L’anomenada Illa dels Museus es troba al bell mig del 
riu Spree. Va ser nomenada per la Unesco, Patrimoni 
de la Humanitat: el Pergamon Museum, un dels 
millors del món, dedicat a l’art antic guardià de l’altar 
de Pergam. L’Altes Museum, obra de l’arquitecte 
alemany Schinkel, és una imponent construcció 
barroca inspirada en el Panteó de Roma. Atresora els 
mosaics de la Vil•la Adriana i el bust de Nefertiti. A 
la vesprada, podem fer opcionalment una navegació 
pel riu Spree. Sopar. 

9 agost. Alexanderplatz. Scheunenviertel
La plaça que va descriure en la seua novel•la Alfred 
Döblin va adoptar la imatge actual en l’època socialista. 
Recorrerem el centre de l’antic Berlín Oriental, on 
podrem veure la font de l’Amistat, o la Fernsehturm, 
torre construïda per a demostrar la superioritat 
tecnològica de la RDA, a què es pot pujar per assaborir 
una panoràmica de la ciutat. Continuarem descobrint 
el Berlín oriental: Ephraim Palais, Mokenmarkt, etc. El 
barri de Scheunenviertel ha recobrat els últims anys 
la seua vitalitat. Temps lliure al barri.

10 agost. Berlín occidental. Charlottenburg
Visitarem la zona comercial Berlinesa, des del metro 
del parc zoològic anirem a la Gedächtniskirche, 
església destruïda en la guerra i no reconstruïda, 

símbol de la ciutat. El primer dels gratacels de Berlín: 
l’Europa-center, la plaça Ku’damm, etc. Ens aturarem 
per gaudir de les tres cases Wintergarten Ensemble 
i la Savignyplatz, que completarà la passejada. A la 
vesprada, el Charlottenburg.

11 agost. Els Llacs de Mecklenburg
Excursió en bus. Formant una planícia coberta 
de boscos i llacs, aquest districte la custre de 
Mecklenburg és un dels més salvatges i millor 
conservats del país. Els seus vastos paisatges de verds 
pins, fajos, bedolls  i fleixos amb horitzons amples 
formen un paradís per als amants de la natura. Farem 
una passejada en barca pel llac Müritz i visitarem la 
relaxada i antiga ciutat de Waren. A la vesprada, ens 
aturarem per gaudir del castell palau de Rheinsberg.

12 agost. Postdam
Des de la creació del regne de Prússia, Potsdam 
ha sigut seu reial i guarnició militar. Al segle XVIII 
Frederic el Gran va ordenar construir la major part 
dels edificis que podem admirar. El disseny d’aquesta 
vila reial intenta contindre un romanticisme i un 
historicisme que, per moments, es desferma amb un 
desplegament de tots els motius que un dia van omplir 
de contingut el paisatge europeu. Equilibri estrany 
entre el militarisme més prussià i la recuperació d’un 
món perdut. Dediquem un dia a aquesta meravella 
que anomenem Potsdam. Vol Berlín-València via 
Zurich. Arribada a València 19.00h.
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Eslovàquia.
Europa recòndita.   
La serralada dels Tatres

Eslovàquia, situada entre les mítiques muntanyes dels Carpats i la conca del Danubi, ha anat, adquirint 
una entitat pròpia. Hem dissenyat un viatge per descobrir el millor d’aquest recòndit i bell País. Partint de 
la seua capital, la discreta i centreeuropea Bratislava, visitarem entranyables pobles.  Veurem històriques 
ciutats dominades per castells vigilant l’horitzó a l’aguait de turcs o tàrtars. La  bellíssima serralada Tatra  
entre llacs i pics majestuosos, serà nexe d’unió entre les diverses parts del territori.  No deixarem de banda 
l’arquitectura de fusta de les esglésies grecocatòliques, Patrimoni de la Humanitat.

6 al 13 d’agost    

1280€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 15 juliol

+101€
taxes 

Ens acompanyarà Àngeles Garcia, història.

6 agost. Bratislava   
Concentració a l’aeroport de Manises a les 11.00h. 
Vol València-Viena. Trasllat a l’hotel. Passejada 
nocturna pel nucli antic de la capital d’Eslovàquia. 
Sopar. Hotel a Bratislava. 1 nit.

7 agost. Castells i pobles amb encant
Trasllat a Trencin. Dominat pel seu espectacular 
castell, va ser el lloc on més al nord arribaren els 
romans, com ho testifica l’estela de Marc Aureli. 

Després visitarem el característic poble de Cicmany 
i el magnífic castell de Bojnice, inspiració de Walt 
Disney per a les seues creacions. Sopar. Hotel al PN 
del Tatres. 4 nits.

8 agost. El centre del país
Visita de la ciutat de Banská Stiavnica (Patrimoni de 
la Humanitat), on l’emperadriu Maria Teresa d’Àustria 
fundà la primera universitat tècnica del món. Després, 
el castell de Spis, el més gran d’Europa central. Sopar.
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9 agost. La muntanya inesperada
El Parc Nacional Tatra està conformat per les més 
altes muntanyes dels Carpats. Ascendirem, ‒si el 
temps ho permet‒, amb un espectacular telefèric al 
seu pic Lomniscky Stit (opcional) i després anirem 
a fer una passejada en barquetes al parc nacional 
Pienniny, que fa frontera amb Polònia. Sopar.

10 agost. L’orient eslovac
La part més oriental del país guarda l’espectacular 
plaça de la ciutat de Bardejov, amb la seua església 
del segle XV. Aquesta ciutat emmurallada va prosperar 
gràcies al comerç del lli. Les esglésies rutenes de 
fusta de Ladomirova i Bodruzal ens descobriran una 
arquitectura de fusta d’una bellesa simple i pura. 
Totes les visites són Patrimoni de la Humanitat. Sopar.

11 agost. De llops i vampirs
Reprenent el camí de retorn a Bratislava, ens 
aturarem en el preservat poblet de Vlkolinec  ‒lloc de 
llops‒ (Patrimoni de la Humanitat). Aquest poblet és un 
assentament rural medieval completament conservat. 

Les seues cases de troncs de fusta i el paisatge 
que l’envolta amb pasturatges, ens transportaran a 
una altra època. Visitarem el cinematogràfic castell 
d’Orava. Construït al segle XIII, va ser el castell del 
rodatge de la pel•lícula del cine mut Nosferatu. Sopar. 
Hotel a Bratislava. 2 nits.

12 agost. Els xicotets Carpats
Ja instal•lats a Bratislava, farem una passejada en 
vaixell pel Danubi fins al castell de Devin, el qual 
visitarem. Continuarem amb un recorregut dels 
poblets dels xicotets Carpats.  Visita del poble 
vitivinícola de Sant Jordi.  Tornada a Bratislava. Sopar.

13 agost. Bratislava
La ciutat de Bratislava era coneguda pels germanòfons 
com a Pressburg. Des de la independència, ha 
renascut amb la ciutat vella convertida en un lloc 
on passejar,  gaudir dels seus palaus, les botigues 
ben assortides, i on deixar veure passar el temps a la 
vora d’una cervesa eslovaca. A la vesprada, vol de 
tornada a València. Arribada cap a les 23.00h. 
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La península d’Ístria 
i Eslovènia.   
De l’Adriàtica als Alps

Ístria i Eslovènia conformen dues entitats vinculades des de fa molts anys a l’imperi que va ser governat 
per la família Habsburg. La història i la geografia han anat modelant aquestes regions històriques dotant-
les d’un encant barreja de l’art i la cultura centreeuropea i mediterrània. Aquesta terra, filla d’un maridatge 
entre Àustria i Itàlia, és la que us convidem a descobrir. Hem recopilat el bo i millor dels dos països que 
visitem: Eslovènia i Croàcia. Des de Ljubljana i els Alps Julians fins a la bellíssima península Istriana, farem 
un recorregut ple de grans i màgiques sorpreses sota un cel nítid i un mar d’un blau fosc turquesa.

12 al 19 d’agost    

1320€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 16 juliol

+77€
taxes 

12 agost. Anada València-Venècia    
Concentració a les 13.00h a l’aeroport de Manises. 
Vol València-Venècia. Arribada a la vesprada i trasllat 
a la península d’Ístria. Hotel a Buzet. 5 nits. Sopar.

13 agost. Una Toscana Veneciana. Buzet- 
Motovun-Daguc-Hum
Un tour per l’Ístria més veneciana. La ciutat de Buzet va 
ser, ja al segle XVI, la capital militar de la Sereníssima a 
la península, i conserva les antigues portes de la vila. 

Motovun, situada en un turó, ha conservat l’elegància 
vèneta. Draguc guarda en la seua església de Sant 
Roc les pintures al fresc d’Antoni de Pàdua. Hum és 
famós per ser el poble més xicotet del món. Sopar.

14 agost. La Belle Époque dels Habsburg. 
Rijeka-Opatija
El golf de Kvarner, o Cornaro en italià, té com a 
senyeres les ciutats que van ser les viles d’estiueig 
de la burgesia de l’antic imperi Austrohongarés. Les 

Ens acompanyarà Joan Grifoll, guia de muntanya i història.
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visitarem detenint-nos en els edificis decimonònics, 
que són records d’aquell passat imperial. Sopar.

15 agost. Mirant la Sereníssima. Rovinj, el 
fiord de Lim, Porec
La costa oest d’Ístria és un espill on la República 
Marítima es mirava. La bellíssima Rovinj-Rovigno 
és una xicoteta i encantadora Venècia. Tot el sabor 
del mediterrani es reflecteix en els seus carrerons i 
magnífics restaurants a vora del mar. Ben a prop, 
visitarem el fiord Lim i la bizantina Porec. La ciutat té 
com a Patrimoni de la Humanitat la basílica Eufràsia. 
Sopar.

16 agost. Delícies romanes. Pula-Fazana i 
el Parc Nacional de les Illes Brijuni
Esta important ciutat d’origen romà ha conservat com 
una joia el seu amfiteatre i un deliciós centre històric 
amb les restes del Fòrum. La passejarem sense 
pressa. A la vesprada, un vaixell ens portarà a les illes 
Brijuni, lloc de repòs del que va ser president Tito. 
Sopar.

17 agost. Els Alps Julians. Coves de 
Postojna-Bled
Deixarem la península per visitar les mundialment 
conegudes coves de Postojna, el conjunt de coves 
més gran d’Europa. Part del recorregut es fa amb 
tren. La vila de Bled és un xicotet poble alpí a la vora 
del llac del mateix nom. Ens regalarà un esplèndid 
paisatge. Hotel a Bled. 2 nits. Sopar.

18 agost. Ljubljana. La capital viva
Visitarem la capital d’Eslovènia. Més centreeuropea 
que mediterrània, destaca l’arquitectura de la 
primeria del segle XX i la seua renovada vitalitat des 
de l’independència. Sopar.

19 agost. Vol de tornada Venècia-València
Abans de tornar a València, tindrem temps lliure per a 
passejar pel poble i respirar el fresc aire de muntanya 
de la regió. Arribada a València a última hora de la 
vesprada.
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Kirguizistan.   
Nòmades del vent

Des de la seua independència de l’extinta Unió Soviètica el 1991 i pel fet de formar part de l’antiga Ruta de 
la Seda, Kirguizistan ha anat buscant el seu lloc al món. Volem que descobriu el cor ocult d’Àsia, una terra 
de natura salvatge que vos sorprendrà per la bellesa dels seus paisat-ges, l’amabilitat de la seua gent, la 
vida simple a l’estepa, a les muntanyes. Un país encara verge, sense les aglomeracions d’altres indrets. 
Podrem compartir el dia a dia dels nòmades a les seues iurtes, dels seus dinars tradicionals, dels cels nets 
i purs. Un viatge cap a terres salvatges.

19 al 29 d’agost    

1640€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 17 juliol

+279€
taxes 

Ens acompanyarà Vicent Martínez, guia FPR.

19 agost. Anada    
Concentració a les 15.00h a l’aeroport de Manises. 
Vol Vlc-Bixkek, via Istanbul.

20 agost. Bishkek
Arribada al matí a Bishkek. El dia de hui el dedicarem 
a conéixer la capital del Kirguizistan. Recorrerem els 
llocs més emblemàtics de la ciutat: el monument de 
Manàs, la plaça Vella, el parlament... I una passejada 
per la plaça d’Ala Too, on podrem observar el canvi 
de la guàrdia d’honor. Dinar i sopar. Hotel a Bishkek. 

21 agost. Llac Issyk-Kul
Hui visitarem les restes en la històrica regió de 
Sogdiana de l’antiga ciutat de Balasagun, en què 
destaca la torre Burana, minaret del segle XI, fent 
una passejada per les ruïnes d’un important nucli 
comercial de la Gran Ruta de la Seda. Gaudirem d’un 
dinar tradicional en una casa d’una família local per 
continuar fins al llac Issyk-Kul. Un dels llacs més grans 
del món de tipus alpí. Sopar. Hotel a Issyk-Kul.
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22 agost. Cholpon-Ata, Karakol
Al matí visitarem Cholpon-Ata, un temple a l’aire lliure 
amb petròglifs que van del s. IX aC al s. IV. Un lloc 
màgic des d’on tindrem unes vistes excepcionals del 
llac Issyk-Kul. Dinar. A la vesprada navegarem per 
aquest fascinant llac envoltats dels cims nevats de 
Tian Shan. Ens traslladarem a la ciutat de Karakol, on 
podrem sopar en una casa d’una família dungana, 
minoria ètnica que prové dels huis xinesos. Hotel a 
Karakol.

23 agost. Les gorges de Jeti-Oguz i Shazka
Després de visitar els llocs més emblemàtics de 
Karakol, com la mesquita Dungan o la catedral 
de la Santa Trinitat, partirem cap a les gorges de 
Jety Oguz, recobertes per una vegetació luxuriant. 
Aquestes gorges són unes de les més belles del país 
i s’estenen al llarg de 37 km des del llac Issyk-kul, 
a les muntanyes celestes. S’anomenen Set Bous, a 
causa de la seua forma i el seu color rogenc. Dinar 
de picnic. Continuarem cap al canyó de Shazka per 
arribar finalment a Bokonbayevo. Aquesta serà la 
primera nit on dormirem en la tradicional iurta kirguís. 
Allotjament en iurta. Sopar.

24 agost. Kochor. Naryn
Anirem recorrent la vora del llac Issyk-Kul passant 
per paisatges esteparis fins a l’aldea de Kochor, 
poble d’artesans. Després de dinar en una casa local, 
partirem cap a Naryn, on arribarem després de creuar 
el coll de Dolon (3030 m). Allí visitarem la mesquita 
blava i passejarem pels punts més rellevants de la 
ciutat. Hotel a Naryn. 1 nit. Sopar.

25 agost. Caravanserrall de Tash Rabat. La 
vall d’At-Bashi
Un caravanserrall és una construcció que servia com 
a refugi o hotel a les caravanes que recorrien la Ruta 
de la Seda i on podien passar la nit, menjar i dormir 
amb tota seguretat, tant les persones com tot el que 

transportaven. Visitarem el  caravanserrall de Tash 
Rabat conegut com l’Stonehenge de Kirguizistan. 
El camí travessa la vall d’At-Bashi vorejat per la 
impressionant cadena muntanyenca del mateix nom. 
Dinar i sopar al campament de iurtes prop de Tash 
Rabat, envoltats per un paisatge completament 
salvatge i pur.

26 agost. Llac Song Kol
Continuant amb l’aventura pel país kirguís, 
travessarem els ports de muntanya de Mels i Moldo 
Ashuu, a més de 3.000 m d’altitud, en què gaudirem 
de vistes sobre les grans muntanyes de Kirguizistan. 
Dinar de camp. Arribada al llac Song Kol, on visitarem 
les iurtes d’algunes famílies nòmades, que encara 
mantenen el seu ritme tranquil i tradicional. Nosaltres 
ens allotjarem per última vegada en la nostra pròpia 
iurta. Sopar.

27 agost. Song Kol-Bishkek
Travessarem el cor de l’Àsia central, ens envoltaran 
grans valls alpins i cims nevats, amb un cel límpid, 
només perseguits pel vent fresc que baixe de les 
altíssimes muntanyes. Dinar en ruta i, en arribar-hi, 
temps lliure a Bishkek. Hotel a Bishkek. 2 nits. Sopar.

28 agost. Parc Nacional d’Ala Archa
Des de la capital farem una excursió matutina a Ala 
Archá, una ruta verda pel canyó d’Ak-Sai, que ens 
permetrà gaudir de les vistes de les muntanyes del 
Tian Shan, així com la glacera del mateix nom. Dinar. 
A la vesprada, visita al mercat d’Osh per fer les últimes 
compres, on les parades de fruita i verdura esclaten 
en un acolorit espectacle. Sopar de comiat en un 
restaurant local.

29 agost. Bishkek – València
Trasllat a l’aeroport de Bixkek. Vol Bixkek-Vlc, via 
Istanbul. Arribada a València cap a les 17.00h.
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Sèrbia.   
El gran secret dels Balcans

Sèrbia és un país mil•lenari al bell mig dels Balcans. Aquesta nació ha conservat un patrimoni cultural amb 
una forta identitat. Ens endinsarem per una terra que ens sorprendrà vivament. Ciutats romanes ,castells 
d’una Sèrbia medieval lluitant contra l’Imperi otomà i els seus meravellosos monestirs arreu del país. En el  
viatge no podia faltar Belgrad, la veritable capital balcànica. Ciutat vital, circumval•lada pel Danubi, que li 
dóna forma. Un viatge a la descoberta de tot un món que ens desvelarà el gran secret dels balcans, país 
de veritables emocions.

20 al 27 d’agost    

1340€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 18 juliol

+75€
taxes 

Ens acompanyarà  Gabriel Benavides, músic i humanitats.

20 agost. Vol València-Belgrad 
Concentració a les 04.30h a l’aeroport de Manises. 
Arribada a i primer contacte amb la ciutat de Belgrad. 
Hotel a Belgrad. 3 nits. Sopar. 

21 agost. Belgrad. La capital dels Balcans
Descobrirem la ciutat de Belgrad, capital de Sèrbia, 
situada en la confluència dels rius Sava i Danubi, 
passejarem per la ciutat vella, la plaça de la República, 
la catedral... Visitarem la fortalesa de kalemegdan. 

Després l’encantador barri bohemi de Skadarlija amb 
una intensa vida nocturna. Sopar.

22 agost. La Vojvodina. Novi Sad i el parc 
Fruska Gora
Visitarem Novi Sad. Capital de la Vojvodina, aquesta 
ciutat abans del segle XVIII era un xicotet poble de 
pescadors. La ciutat situada en un meandre del 
Danubi es desenvolupà a l’ombra de la fortalesa de 
Petrovaradin, bastió de la defensa dels Habsburg 
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davant de l’Imperi otomà. També visitarem el parc 
natural de Fruska Gora i la xicoteta i barroca ciutat de 
Sremski Karlovci, on podrem tastar el seu famós vi. 
Sopar.

23 agost. Sa Majestat el Danubi. Un camí 
blau 
Recorrent la vall del Danubi, ens acostarem a 
l’espectacular fortificació de Smederevo, esperó 
formidable que es disputaren durant segles serbis, 
hongaresos, turcs i austríacs, i a les ruïnes de 
Viminacium, ciutat romana de frontera. Continuarem 
cap a una de les fortaleses més boniques de Sèrbia: 
Golubac (S. XIV). El gran i majestuós riu ens portarà a 
la més bella gorja del Danubi: les gorges de Djerdap. 
Lepinski Vir és un dels assentaments humans més 
antics d’Europa, sabrem el perquè. Hotel a Kladovo. 
Sopar.

24 agost. Sèrbia central. Un verd fosc
En eixir de Kladevo, podrem veure les restes del pont 
de Trajà, que va ser el més gran del món fins al s. 
XII. Ens aturarem anant cap a la Sèrbia central en el 
poblet de Rajac, famós pels cellers. Després, el lloc 
arqueològic de Felix Romuliana (UNESCO), que va ser 
un campament palau romà de l’emperador Galeri. El 
monestir de Manasija (s. XV) i de l’anomenada Escola 
del Morava ens obriran les portes del centre del país. 
Hotel a la ciutat balneària de Vrnjacka Banja. Sopar.

25 agost. La vall de l’Ibar i les gorges de 
l’Uvac
Studenica (UNESCO) és el més ric i complet dels 
monestirs ortodoxos de Sèrbia. La decoració interior 
és el millor exemple de l’estil revolucionari del segle 
XIII. En acabant, el llac Uvac. Un vaixell ens portarà a 
gaudir d’aquest meravellós paisatge envoltat de grans 
voltors. De caràcter opcional, uns tot terreny ens duran 
a gaudir de les vistes panoràmiques anomenades 
prayer (pregària). El monestir de Miseleva, també del 

segle XIII, completarà el dia de hui. Hotel a Zlatibor. 
Sopar.

26 agost. Les gorges d’Ovcar-Kablar. 
Topola. Oplenac
Les gorges que el riu Morava fa a prop d’Ovcar 
han sigut lloc adequat perquè foren més de trenta 
monestirs els que es construïren en aquesta zona. La 
zona és coneguda com el Mont Athos serbi. Hi farem 
una xicoteta visita. Continuarem cap a la que va ser 
primera capital de la sèrbia lliure, Topola, on es troba 
l’església de Sant Jordi, i mausoleu de la família reial 
sèrbia. Hotel a Belgrad. Sopar.

27 agost. Belgrad
Tindrem temps lliure al matí a Belgrad. Al migdia, 
trasllat a l’aeroport per agafar el vol Belgrad-València. 
Arribada a València cap a les 23.00h.
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Gran nord de Noruega.   
Illes Lofoten-Vesterålen -Senja

Situades més amunt del cercle polar, les illes Lofoten i l’illa de Senja gaudeixen d’un clima molt més 
temperat del que seria normal per a la seua latitud. Açò és degut al corrent càlid del golf que porta a les 
costes noruegues la dolçor d’altres indrets molt més al sud. En aquest viatge al nord de Noruega trobarem 
atrafegats poblets de pescadors, preciosos fiords, illots que sobrevolen milers d’aus marines, muntanyes 
amb neus perpètues. Un viatge a un país d’una bellesa hipnòtica, salvatge, entre el mar i la terra. I una llum 
constant en aquestes dates. Un viatge al Gran Nord per a gaudir-lo amb passejades i caminades.

21 al 28 d’agost    

2150€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 22 juliol

+142€
taxes 

Ens acompanyarà Víctor Benlloch, botànic.

21 agost. Vol València-Tromsø
Concentració a les 11.00h a Nuevo Centro. Vol 
directe Alacant-Tromsø. Hotel a Tromsø. Sopar.

22 agost. Tromsø. Capital del nord
Tromsø és la ciutat noruega més gran al nord del 
cercle polar. Cosmopolita i un dels centres comercials 
i culturals del país, té com a patrimoni, el nombre 
més gran de cases de fusta al nord del cercle polar. 
Farem una passejada pel centre. També gaudirem de 

la catedral de l’Àrtic, que en realitat és una església 
parroquial construïda l’any 1965. Pujarem amb el 
telefèric de Fjellheisen per a tindre de les millors 
vistes de la ciutat i la comarca. Farem una passejada 
per a gaudir del lloc. Després, ens traslladarem a l’illa 
de Senja. Hotel a Finnmes-Senja. 2 nits. Sopar.

23 agost. Senja. Meravella de la naturalesa 
L’illa de Senja, situada al nord de les Vesteralen, és 
sens dubte una de les més belles de la costa: una 
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Noruega en miniatura. Dedicarem el dia a descobrir-
la. Pobles de pescadors al ritme del nord, boscos de 
bedolls i xicotetes granges. Farem un tresc que ens 
acostarà a una terra fantàstica plena de llocs màgics, 
com ara el Parc nacional Anderdalen. Sopar. 

24 agost. Vesterålen. D’homes i balenes
Recorrerem de nou l’illa de Senja per a acostar-nos 
a Gryllefjord, d’on parteix el ferri que ens portarà 
a les illes Vesterålen. Des de la ciutat d’arribada 
que és Andenes, agafarem el vaixell per a fer una 
observació de balenes –tour de 2 a 4 hores– i amb 
entrada al Whale Center. Després, recorrerem les illes 
Vesterålen per a acostar-nos a Melbu. Hotel a Melbu. 
Sopar.

25 agost. Illes Lofoten. Bellesa hipnòtica
La primera vegada que es veuen les illes Lofoten 
no es pot oblidar. Del mar emergeixen els seus pics 
que a l’estiu es carreguen amb totes les tonalitats del 
verd, davall d’un cel blau intens. A vegades les boires 
abracen les muntanyes, ocultant per uns pocs minuts 
a la nostra vista, cims amb neus perpètues. Dedicarem 
unes quantes hores a caminar-hi. També visitarem el 
Museu Viking. Hotel a Svolvaer. 2 nits. Sopar.

26 agost. Illes Lofoten. Fiords i Trolls
Aquest segon dia a les illes Lofoten ens permetrà 
gaudir d’una altra excursió per assaborir de nou les 
seues muntanyes i fiords. També tindrem temps per 
a passejar per Svolvaer. Els seus bars, cafeteries i 
restaurants donen a la vila un aire de cosmopolitisme 
casolà. El Trollfjord, de només 100 metres d’ample, 
és sense cap dubte una meravella de la naturalesa. 
Farem una excursió en vaixell per descobrir-lo. Sopar.

27 agost. Narvik. Llums del nord
Deixarem les illes per tornar al continent, un recorregut 
que ens deixarà sense alé. Arribarem a la ciutat 
costanera de Narvik, a la badia d’Ankenes. Ocupava 

un lloc estratègic en la Segona Guerra Mundial i 
és per això que patí les lluites entre els alemanys i 
els aliats per la seua possessió. La naturalesa que 
l’envolta segueix sent espectacular. Farem de nou 
una excursió per gaudir de les vistes de la costa. 
Hotel a Narvik. Sopar.

28 agost. Narvik-Tromsø.  Pedra, aigua i 
neu
Eixirem cap a Tromsø recorrent la costa. Abans 
d’agafar el vol que ens portarà a casa, farem una altra 
excursió per la contornada de Tromsø per gaudir 
per darrera vegada del vent fresc que recorre els 
meravellosos paisatges del nord de Noruega. Vol 
Tromsø-Alacant i tornada a València.
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Els Abruços.   
Gran Sasso d’Itàlia. Terra antiga

Situat al centre d’Itàlia, els Abruços (l’Abruç o Abruzzo) s’estenen del cor dels Apenins a la mar Adriàtica. 
Un territori muntanyós i salvatge. Després del terratrémol que destrossà les vides de tants dels seus 
habitants, i ja restaurades la major part dels edificis que es van afonar, ara renaix per oferir-nos el millor 
d’una terra plena d’emocions. Hem seleccionat la millor part de les meravelles que ens regala el país, tant 
artístiques com paisatgístiques, centrant-nos en la part muntanyosa i més fresca de la regió. Els Abruços 
ens descobriran una altra Itàlia, salvatge, pura i essencial.

23 al 30 d’agost    

1180€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 23 juliol

+72€
taxes 

23 agost. Arribada i nit a Roma 
Concentració a les 20.15h a l’aeroport de Manises. 
Vol directe València-Roma. Hotel a Fiumicino. 1 nit. 
Sopar.

24 agost. Als peus del mont Velino. La 
Màrsica
L’antiga colònia romana d’Alba Fucens va ser fundada 
el 303 aC en un lloc de gran bellesa paisatgística. 
En visitarem les restes, així com la veïna església 

medieval de San Pietro, amb un ambó del segle XII 
i fundada sobre l’antic temple d’Apol•lo. Dinarem a 
Avezzano. Després visitarem una joia medieval als 
Abruços: la solitària Santa Maria in Valle Porclaneta. 
Formava part d’un antic convent. L’església del segle 
XI ha conservat tot l’esperit benedictí. Hotel rural als 
afores de l’Aquila. 4 nits. Sopar.

25 agost. La vall de l’Aquila
Les ruïnes de l’antiga ciutat sabina d’Amiternum han 

Ens acompanyarà Clara Ros, història de l’art.
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deixat com a senyal del seu esplendorós passat les 
restes del teatre, amb una càvea d’acústica perfecta 
excavada al costat d’un tossal. Després les grutes 
de Stiffo, una risorgenza del tipus càrstic. Dins de les 
grutes, descobrirem el llac negre, la sala de la cascada, 
etc. A la vesprada visitarem la ciutat de l’Aquila. En 
un estat de restauració molt avançat podrem gaudir 
entre d’altres de Santa Maria de Collemaggio, San 
Bernardo, el castell espanyol, etc. Sopar.

26 agost. Als peus del Gran Sasso
A prop de l’Aquila es troba una regió que als peus 
del gran Sasso ens regala grans sorpreses. Al 
recòndit poble de Bominaco descobrirem dues 
de les meravelles del viatge, l’oratori “afrescato” de 
San Pellegrino, així com l’església de Santa Maria 
Assumpta. Ambdues formaven part d’un complex 
monàstic benedictí construït per ordre de Carlemany. 
Els pendents del Sasso ens duran a poblets de conte 
com San Stefano di Sessanio o Rocca Calascio i les 
seues vistes espectaculars. Sopar.

27 agost. El Gran Sasso. Rei dels Abruços
El Gran Sasso d’Itàlia és la muntanya dels Abruços. 
Ens hi aproximarem recorrent el Campo Imperatore, 
altiplà d’altitud i fons d’un llac prehistòric on, a 2.200 
m, es troba un observatori astronòmic. Des d’allí i en 
40 min d’ascensió, amb poca dificultat per a persones 
sense problemes de mobilitat, ens portarà al refugi 
Duc degli Abruzzi. Vistes que lleven l’alé. Vesprada 
lliure a l’Aquila. Sopar.

28 agost. Abruzzo verd. Sulmona
Deixarem la part del Gran Sasso per dirigir-nos cap 
a l’est dels Abruços per visitar el llac de Scanno, el 
més suggeridor i visitat de la regió. Ocupa una conca 
a 922 m sobre el nivell del mar i es troba als peus 
dels frondosos boscos de la Muntanya Gran, a la 
frontera del Parc dels Abruços, Laci i Molise. Després 
Sulmona, la ciutat natal d’Ovidi, la descobrirem fent 

una bella passejada que ens portarà a descobrir-ne la 
riquesa monumental. Hotel a Sulmona. 2 nits. Sopar.

29 agost. La Maiella i les abadies
A la primeria del segle XII, les abadies de l’orde del 
cister es propaguen ràpidament pels Abruços. Farem 
una visita a algunes de les més importants, totes al 
peu de la Maiella, serra muntanyosa que els serveix 
de teló. Santa Maria in Arabona conserva els frescos 
originals a la capella del Sant Sepulcre. L’abadia 
de San Clemente a Casauria va ser consagrada en 
1105, en què destaca el fascinant portal. Farem una 
passejada per les gorges del riu Orfento i el poble de 
Caramanico Terme. Un lloc màgic. Sopar.

30 agost. De Sulmona a Roma
Acabarem el viatge als Abruços visitant, a prop de 
Sulmona, el santuari itàlic d’Hèrcules Curino, que es 
trobà en iniciar les excavacions a la casa d’Ovidi, que 
era natural de Sulmona.  Celano guarda el castell 
Piccolomini. En 1463, Antonio Todeschini Piccolomini, 
nebot del papa Pius II va ser investit per Ferran d’Aragó 
comte de Celano. Aquest reprén la construcció 
del castell per transformar-lo en palau residencial 
fortificat. A la vesprada vol Roma-València. Arribada 
a València cap a les 22.00h. 
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Borgonya, Xampanya.   
El vi de l’alegria

Boscos i suaus camps cultivats de vinyes que proporcionen alguns dels millors vins del món; celestials, 
místics i foscos monestirs; xicotetes ciutats amb carrers i places de conte, i cellers on podrem tastar vins 
que ens conduiran per les arrels més profundes de França. Una passejada per la vida lenta i feliç de la 
gent del camp que sap gaudir d’un bon got de vi; un viatge que discorrerà amb un altre ritme.

23 al 30 d’agost    

1150€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 24 juliol

+105€
taxes 

23 agost. Sens 
Concentració a les 10.00h a l’aeroport de Manises. 
Trasllat a Sens, visitarem la més antiga catedral gòtica 
de França, conclosa cap al 1170. Trasllat a Dijon. 
Sopar. Hotel a Dijon 6 nits.

24 agost. Dijon
Passejada per l’antiga capital del Ducat de Borgonya, 
ciutat monumental de la qual destaquem el Palau dels 
Ducs de Borgonya; l’església de Notre-Dame, obra 

mestra del gòtic borgonyó; els carrers per a vianants 
amb les característiques cases amb estructura 
exterior de fusta i un esplèndid museu de belles arts.

25 agost. Beaune - Semur
Semur-en-Auxoix és una pintoresca ciutat medieval, 
situada sobre un tossal a la vora d’un meandre del 
riu Armançon. Cal destacar d’aquesta localitat el nucli 
antic i les diverses vistes panoràmiques que donen 
la seua ubicació. Dinar lliure. A la vesprada, Beaune. 

2MP

Ens acompanyarà Enric M. Català, belles arts i filòleg.
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Ciutat fortificada del segle XIV, Notre-Dame, el Museu 
del Vi de Borgonya i la joia de l’arquitectura flamenca, 
l’Hotel-Dieu. Sopar.

26 agost. Vezelay-Auxerre
Trasllat a Vezelay. L’església de Ste. Madeleine 
està considerada com un dels millors monuments 
medievals de França, ‒des d’ací ix un dels camins 
compostel•lans‒. Dinar lliure. Vesprada a Auxerre, 
amb gran interés. Des del pont Paul-Bert sobre el 
riu Yonne podrem gaudir d’un esplèndid panorama; 
l’església de Sant Pierre; la catedral i el campanar de 
Saint Germain. 

27 agost. Paisatges del Jura
Beaume les Messieurs, submergida en un escenari 
natural. A la vesprada, les salines reials, projecte de la 
Il•lustració que racionalitzava els processos industrials 
segons un ordre filosòfic.  

28 agost. Notre-Dame d’Haut. Beçançon
Visita a Ronchamp, exemple d’arquitectura 
contemporània religiosa. Vesprada lliure a Besançon, 
en què sobreïx la immensa ciutadella. 

29 agost. Troyes-Châlon-en-Champagne
Centre artístic de França dels segles XV al XVII. Cal 
posar-ne en relleu la grandiosa catedral gòtica 
d’enormes proporcions amb uns meravellosos vitralls 
de color blau i roig intens. Vesprada a Chalon.

30 agost. Reims
Tancarem el viatge a Reims, la ciutat més reconeguda 
de la Xampanya centre de producció d’aquest famós 
vi i lloc on podrem visitar el darrer edifici gòtic d’entitat. 
La seua catedral és una de les més imponents de 
França. Vol París-València. Arribada a Manises cap 
a les 23.00h.
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La Grècia del nord.   
Macèdonia i l’Epir

Grècia sempre és molt més del que u espera. En cada racó apareixen tresors, imponents ruïnes d’un 
passat gloriós. En aquest viatge a la Macedònia grega i l’Epir, volem portar-vos a descobrir una Grècia 
diferent, amb una geografia variada, que va de les planes fèrtils a la vora de la Mediterrània, a les altes i 
remotes muntanyes de l’Epir. Noms plens d’història com el massís del Pindos, que guarda el parc nacional 
de Vikos-Aoos, o la muntanya sagrada d’Athos, amb una plèiade de monestirs que ens transporten a 
l’època de l’antic Imperi bizantí. 

6 al 14 de setembre    

1450€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 25 juliol

+80€
taxes 

6 setembre. Tessalònica bizantina 
Concentració a les 05.00h a l’aeroport de Manises. 
Vol València-Tessalònica, via Atenes. Fundada 
l’any 315 abans de Crist, la capital macedònica ha 
conservat del passat, una gran quantitat de fites 
artístiques. Farem una passejada per anar descobrint-
les: fantàstiques esglésies bizantines, com la dels 
Dotze Apòstols, Panagia Chaldeon, Santa Caterina o 
la de Sant David, amb un meravellós mosaic. Sopar. 
Hotel a Tessalònica. 3 nits.

7 setembre. Tessalònica. Ritme vital
Dia complet per a endinsar-nos en la ciutat de 
Tessalònica. Visitarem, entre altres punts d’interés, la 
torre Blanca, les muralles, l’arc de Galieno, la rotonda 
de Sant Jordi, Sant Demetri, el barri Ladadika i l’antic 
basar turc. Temps lliure i sopar.

8 setembre. El Mont Athos. La muntanya 
sagrada
Ja des d’abans de l’època cristiana va ser un lloc 

Ens acompanyarà Xavier Vidal, arqueòleg.
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que es considerava sagrat. L’any 1060 l’emperador 
bizantí, Constantí Monòmac, decreta la prohibició 
de dones en tot aquest espai. Nosaltres visitarem els 
monestirs des del vaixell turístic que recorre la costa 
sud d’aquesta península verge, salpant del xicotet 
port d’Ouranopolis. Podrem gaudir, des del mar, de 
monestirs com Xenofontos, Sant Panteleimon o 
Simonos Petras. Sopar.

9 setembre. De Pel•la a Kastorià. Grècia 
balcànica
Comencem el nostre camí cap al nord de Grècia. 
Visitarem l’antiga capital del regne de Macedònia: 
Pel•la. Els mosaics “La caça del cérvol” o “Dionís sobre 
un guepard”, formen part d’aquestes ruïnes. Després 
la ciutat de Kastorià. Va ser un important centre 
bizantí, com testifiquen les nombroses esglésies dels 
segles XI al XVIII, i magnífiques cases històriques o 
archontikà. La ciutat es troba a la vora del llac Orestias 
i hui en dia és notable la seua indústria pellera. Hotel 
a Kastorià. 2 nits. Sopar.

10 setembre. Parc Nacional dels Llacs 
Prespa. Vida antiga
Emmarcats entre Grècia, Macedònia del Nord i 
Albània, els llacs Prespa estan envoltats d’un magnífic 
paisatge de muntanya. Són dos llacs, el Gran i el Petit 
Prespa. Als boscs limítrofs, viu l’os, el llop, i dos de 
les espècies de pelicans únics a Europa. Al voltant 
d’aquests llacs, la vida a les aldees tradicionals 
continua portant el ritme de temps passats. Farem 
una excursió de tot el dia. Sopar.

11 setembre. Grècia entre muntanyes. De 
l’Aoos a Ioànnina
El nostre camí a l’Epir ens portarà a gaudir del bucòlic 
i aspre paisatge d’aquesta Grècia salvatge. El poblet 
de Konitsa guarda a la vora del torrencial riu Aoos 
el pont otomà. El monestir Molivdoskepastos, a 300 
m de la frontera albanesa, és un dels més antics de 

Grècia. Va ser fundat per l’emperador Constantí IV en 
el segle VII, el visitarem. La ciutat de Ioànnina va ser 
després de la IV croada capital del despotat de l’Epir 
i després com a Yanina capital del Paixanlik otomà. 
Passejada per la part antiga. Hotel a Ioànnina. 2 nits. 
Sopar.

12 setembre. La Zagòria. Bellesa en pedra
La feraç i muntanyosa regió de la Zagòria es troba 
al bell mig de l’Epir. Dins del seu domini, apareix el 
gran canyó del Vikos. Amb un paisatge espectacular 
i salvatge dedicarem el dia a recórrer-lo . Tots els 
pobles de la regió gaudeixen d’un encant extraordinari 
gràcies a la utilització de la pedra seca. Monodendri, 
amb les millors vistes del canó,‒ i Papingko són dos 
dels pobles més bonics. Sense oblidar els ponts que 
permetien la mobilitat en aquell espai tan dur per a 
l’home, com són el de Kokori o el de Kipi. Sopar.

13 setembre. Els Meteors. La porta del cel
Al nord de la Tessàlia es troben els meravellosos 
monestirs que anomenem Meteors. La major part van 
ser bastits en el segle XIV. Estan situats en llocs de 
difícil accés com a protecció de les incursions turques, 
aleshores ben presents. Són 24 monestirs dels quals 
en visitarem dos. Hotel a Tessalònica. Sopar. 

14 setembre. Verguina. Vol Tessalònica-
València
Acabarem el viatge visitant les tombes reials al lloc 
arqueològic d’Aigai, a prop de Verguina. Era en 
aquest lloc on soterraven els reis macedònics. Un 
descobriment espectacular que ens acomiadarà del 
nord de Grècia. Vol Tessalònica-València. Arribada 
a València cap a les 23.30h.
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L’alta Mesopotàmia.   
Entre el Tigris i l’Eufrates

A península d’Anatòlia és geogràficament i històricament lloc d’encreuament de pobles. Pas obligatori 
d’Orient a Occident.Terra plena de llum i de veus de tots els pobles que l’habiten: turcs, kurds, assiris, àrabs, 
i dels que l’habitaren en el passat: uràrties, hurrites, hitites, etc. Viatge per a descobrir la riquesa d’aquest 
paisatge multicolor entre l’Eufrates i el Tigris. El sud-est de Turquia és l’essència del passat. Viurem entre 
ciutats de basars trafegosos, cims de muntanyes coronades per grandioses tombes. Castells abandonats 
al vent. Veus de muetzins, campanes tímides i vida pertot arreu. 

1790€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 13 setembre

+115€
taxes 

30 setembre. Anada. Vol a Gaziantep 
Concentració a les 10.30h a l’aeroport de Manises. 
Vol València-Istanbul-Gaziantep. Hotel a Gaziantep. 
2 nits. 

1 octubre. Gaziantep. Porta d’orient.
Visitarem el Museu de Mosaics de l’antiga ciutat de 
Belkis-Zeugma. Alguna de les seues peces són de 
les millors del món romà de l’antiguitat. També po-
dem veure in situ la ciutat de Zeugma. Navegarem 
hui en vaixell pel riu Eufrates, per vore les ruïnes de 

Rumkale, el castell Ranculat dels croats. A la vesprada,  
Gaziantep i el  basar.  Sopar.

2 octubre. Nemrut. El Tron dels Déus
Eixirem cap a la ciutat d’Adiyaman. En arribar-hi, la 
visita del Mont Nimrud. Veurem de camí el pont de 
Septimí Sever entre les ruïnes d’Arsameia. La posta 
de sol la gaudirem a 2.150 m d’altitud sobre el cim 
del Mont Nemrut, entre el conjunt d’extraordinàries 
estàtues i panteó del rei Antíoc I. Hotel a Adiyaman. 
Sopar.

30 de setembre 
al 10 d’octubre    

Ens acompanyarà Vicent Climent, història de l’art.
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3 octubre. Harran. La Casa d’Abraham
La ciutat d’Harran és esmentada en la Bíblia com el 
lloc on va viure Abraham  quan es dirigia a Canà. Les 
ruïnes d’una universitat, una fortalesa i una mesquita 
és el que en queda, així com les cases rusc, encara 
habitades. Aquestes estan fetes per a protegir les 
persones de la calor i com a amagatalls enfront de 
les invasions. Hotel a Sanliurfa. 2 nits. Sopar.

4 octubre. Urfa. La Ciutat dels Profetes
La ciutat d’Urfa es coneixia en l’època dels croats 
com a Edessa. De caràcter completament oriental i 
coneguda com la Ciutat dels Profetes va ser la capital 
del comtat croat d’Edessa, governada per Balduí de 
Bolonya. Ciutat que viu entre la serenitat i l’agitació. 
Visitarem, entre altres punts d’interés, la ciutadella, el 
basar, els vivers d’Abraham i la magnífica Ulu Camii 
‒mesquita d’estil sirià‒. Sopar.

5 octubre. Mardin  i Gobeklitepe. Antics ritus
Gobeklitepe, la història que envolta aquest lloc  
arqueològic és fantàstica. Després, Mardin, ciutat 
coneguda des de l’antiguitat com a Marida, amb 
meravellosos monuments del passat  construïts en 
pedra calcària blanca. Visitarem entre altres llocs, la 
Gran Mesquita, possiblement d’origen seljúcida; les 
Madrasses del Sultà Isa, fundada en el s. VIII; i del 
Sultà Kasim. Hotel a Mardin. 3 nits. Sopar.

6 octubre. Deyrul Zafaran. Llocs remots
Anirem a veure el convent del Safrà, de ritus cristià 
sirioortodox, i hui orfenat, conserva una església del 
s. VIII, així com les tombes dels patriarques. Després 
el lloc de Dara. Era ciutat guarnició per a defendre 
les fronteres orientals de l’Imperi romà. Queden les 
restes d’una església, un palau, l’àgora, etc.  Sopar.

7 octubre. Midyat. La Ciutat de Pedra
Midyat compta amb nou esglésies ortodoxes sirianes 
en activitat. Els carrers tenen les cases de pedra color 

mel, amb finestres i portes esculpides. Al voltant de la 
ciutat, la regió de Tur Abdin és un centre de la cultura 
cristiana siriana i aramea. Destaquem el monestir 
de Mor Gabriel. Alberga, entre altres, un mausoleu 
octogonal conegut com la Tomba dels Monjos 
Egipcis.  Sopar.

8 octubre. Hasankeyf - Diyarbakir. El Tigris
Les ruïnes de Hasankeyf, ciutat sobre el riu Tigris, 
guarden les restes d’un gran pont seljúcida. La 
ciutadella amaga mesquites i palaus. Relíquies 
d’altres temps. Després cap a Diyarbakir ‒136 km‒ ens 
acompanyen paisatges solitaris. Coneguda com 
la Ciutat Negra, per la pedra basàltica en què està 
construïda. Hotel a Diyarbakir. 2 nits. Sopar.

9 octubre. Diyarbakir. Altres mirades
Ciutat amb gran població kurda. La vila antiga presenta 
una cinta de sinistres i negres muralles que només 
són passades de llargària per la gran muralla xinesa. 
Visitaren alguns dels monuments islàmics, com són 
l’Ulu Cami (1091), la mesquita de Solimà, o el Hani de 
Hasan Paixà. També té la ciutat alguna església com 
la Keldani, de ritus caldeu.  Sopar.

10 octubre. Tornada a València
Trasllat a l’aeroport i vol a València via Istanbul. 
Arribada a València cap a les 16.30 h.
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Les mítiques illes dels escurçons, les Ophiusa o Colubraria, dels navegants 
grecs i llatins, són una petita flota de vaixells a la deriva, bressol i llar de 
pescadors, contrabandistes i pirates. Sorgides del foc de les profunditats 
de la terra van ser un antic punt de pràctiques de bombardeig militar 
i, actualment recuperades, vessen de vida i representen un dels espais 
naturals més valuós del Mediterrani per la biodiversitat que acullen. 

El segle XVIII representà, per a la sederia valenciana, el moment de major 
esplendor. Al voltant d’aquesta nova indústria sorgiren indústries que al 
final del segle XVIII superaven, només a la ciutat de València, les quatre 
mil màquines de telers. El control d’aquesta indústria de fabricació de 
teixits estava a càrrec del Col•legi de l’Art Major de la Seda, institució 
creada en 1686 i que substituí l’antic Gremi de Velluters, que convertí 
València en el centre europeu de la seda.

Eixida des de Nuevo Centro a les 07.00h. Trasllat al port de Peníscola i 
navegació de 2 h aproximadament cap a les Columbretes. Arribada sobre 
les 11 h a l’illa Grossa per a començar a descobrir aquest paratge. Després 
de l’excursió tindrem temps per a banyar-nos a la badia de l’illa Gran.

Concentració a les 10:00 h a l’esglesia de S.Llúcia. Passejarem la 
barriada i descobrirem els edificis que conté: el Reial Col•legi de l’Art 
Major de la Seda, la Casa del Gremi de Mestres Fusters, els palaus de 
Tamarit i de Fos, l’ermitori de Santa Llúcia, el Capitolet i l’església del Pilar.

Les Illes Columbretes.
Tresors mediterranis

Velluters. 
L’art major de la seda 

Ens acompanyarà Ximo Corts, professor.

Primer dia d’inscripció: Oberta

Tiquet: 90€

Primer dia d’inscripció: 9 setembre

Tiquet i esmorzar: 15€

15
setembre

21
setembre

DIUMENGE

DISSABTE

Ens acompanyarà Víctor Benlloch, botànic.
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Istanbul. 
La sublim porta

9 al 13 d’octubre

9 octubre. Anada
Concentració a les 10.30h a l’aeroport de Manises. 
Vol a Istanbul. Hotel al centre d’Istanbul 4 nits. 
Sopar.

10 octubre. Clàssics eterns. Santa Sofia, 
Topkapi, hipòdrom, Mesquita Blava
Visita de la basílica de Santa Sofia. La plaça de 
l’Hipòdrom i la Mesquita de Sultan Ahmed, coneguda 
com a la mesquita blava. A la vesprada veurem el 
Palau de Topkapi així com el Gran Basar. Sopar.

11 octubre. De Constantinoble a Istanbul
Farem un recorregut on gaudirem de les restes 
d’esglésies, monestirs del que fou Constantinoble. 

També farem un tomb en vaixell per admirar l’estret 
del Bòsfor, gaudint així de les vistes de l’única ciutat 
del món dividida en dos continents. A la vesprada 
visitarem el que va ser barri europeu, amb la famosa 
Torre Gàlata. Sopar.

12 octubre. Istanbul otomana 
Visitarem les mesquites de Soliman i la dels Prínceps, 
També gaudirem del Corn d’Or des del café que 
freqüentava Pierre Loti, així com el barri d’Eyup. Sopar 
especial de comiat a la vora del Bòsfor. Sopar.

13 octubre. Istanbul–València  
Matí lliure fins el trasllat a l’aeroport. Arribada a 
València cap a les 16.30h.

De Constantinoble a Istanbul. Ciutat entre dos continents –Europa i Àsia- i tres grandiosos braços de mar: 
el Corn d’Or, l’estret del Bòsfor i la mar del Màrmara. Ningú no podria haver imaginat que aquell poble a la 
perifèria del món grec, estaria destinada a ser capital de dos imperis. Istanbul manté l’essència de tots els 
temps que han sigut. En aquest curt, però intens viatge, volem en FPR visitar el que és imprescindible de 
la ciutat, però també el que poques vegades ens n’han ensenyat.

820€             
+154€
taxes 

Inscripció oberta
Reunió informativa: 9 setembre

Ens acompanyarà Shakir, guia FPR a Turquia.
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295€             

11 octubre. Una passejada de meravelles
Eixida de Nuevo Centro a les 08.30h. En el camí 
a Conca farem una parada per veure les ruïnes de 
l’antiga ciutat romana de Valeria. Fundada el segle I 
a C pel cònsol Gaius Valerius Flaccus, actualment, i 
gràcies a les excavacions arqueològiques, podem 
reviure-la. Farem una breu passejada cap al mirador 
de Las Valerias. A la vesprada Conca, Patrimoni de 
la Humanitat. La plaça Major, les cases penjades, la 
catedral, etc. Hotel a Conca. 2 nits. Sopar.

12 octubre. Ciutat encantada 
Un dels racons més visitats de Conca, i no per això 
menys espectacular, és el Parc Natural de la Serranía. 
La pedra dolomítica en el transcurs dels mil•lennis 
ha anat modelant-se fins a construir formes curioses 
i imatges sorprenents. Una passejada de 4 hores 

‒amb dificultat baixa‒, ens portarà a gaudir dels llocs 
més emblemàtics del paratge. Completarem el dia 
amb les fantàstiques vistes del Ventano del Diablo i 
la llacuna d’Uña. Tornarem a Conca per a gaudir de 
temps lliure o fer alguna última visita. Sopar.

13 octubre. Las Torcas -Palancares
Aquest últim dia farem l’excursió a Las Torcas de los 
Palancares i La Tierra Muerta. Visitarem el complex 
lacustre de Los Ballesteros. En acabant, gaudirem 
del modelatge càrstic que ens portarà al monument 
natural de Las Cañadas del Hoyo. Pins mil•lenaris i 
afonaments del terreny anomenades torcas tancaran 
l’excursió. Dificultat baixa ‒unes 4 hores‒. En el bonic 
poble de Cañada del Hoyo es troba el castell del 
Buen Suceso ‒de propietat particular‒ que domina el 
poble.

A les acaballes del segle XVIII, Antonio Ponz Piquer escrivia en el seu “Viage de España”: “Cuenca tiene 
su asiento en un gran cerro, puesto entre dos mucho más altos que él, de los cuales la separan dos 
grandísimas profundidades, por donde pasan los rios Júcar y Huecar; que desde la raiz del cerro empiezan 
las murallas de la ciudad. La visita a Cuenca serà complementada en dues excursions: Los Palancares i 
La Tierra Muerta,

11 al 13 d’octubre    

Inscripció oberta

Conca.   
Las Torcas de los Palancares 
i Parc Natural de La Serranía

Ens acompanyarà Víctor Benlloch, botànic.
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Islàndia. 
En busca d’aurores boreals

11 al 15 d’octubre

11 octubre. Blue Lagoon
Concentració a l’aeroport de Manises cap a les 
11:00 h. Vol directe València-Reykjavík. En arribar a 
l’illa, anirem a la llacuna més famosa d’Islàndia per 
prendre-hi un bany relaxant. Sopar. Hotel a Reykjavík.

12 octubre. Snaefellsnes
La península de Snaefell és una meravella de la 
natura, dominada per la majestuosa glacera i el volcà 
de Snæfellsjökull Visitarem les columnes de basalt 
de Gerduberg, camps de lava, cràters i una costa 
adornada d’estranyes roques. Al nord de la península  
vorem la Gran Badia de Breidafjördur. Hotel a 
Borganes. 1 nit.

13 octubre. Cercle Daurat
Hui el famós Cercle Daurat, on vorem Gullfoss, la 

cascada més famosa d’Islàndia, la zona geotèrmica 
de Geysir i el Parc Nacional de Thingvellir, on es troba 
la Dorsal Atlàntica i on es va fundar el parlament més 
antic d’Europa.  Hotel a Hvolsvöllur. 1 nit.

14 octubre. Costa Sud 
Caracteritzada per platges d’arena negra i glaceres, 
passejarem per l’entorn de Seljalandsfoss, i la cascada 
de Skogarfoss. Trasllat a Vík, un poble localitzat 
a la vora del mar des del qual es poden observar 
les Magnífiques roques de Reynisdrangar. Visita 
panoràmica a Reykjavík. Hotel a Reykjavík. 1 nit.

15 octubre. Reykjavík 
Temps lliure. Eixida amb vol directe Reykjavík-
València. Arribada a València cap a les 21:00 h.

El fet que el ser humà no anara a Islàndia per voluntat pròpia i que hi arribara quan no va tindre altre 
remei ha deixat una mena d’aura ingènua i tenaç que representa el més difícil d’assolir; de fet, el seu 
descobridor la batejà com la Terra de gel (Iceland). Els islandesos han aconseguit humanitzar un dels llocs 
més inhòspits del món, i l’han convertit en un dels països més moderns d’Europa. Sí amigues i amics de 
Fil-per-Randa, refarem el camí del gel i del foc, i aguaitarem, per més que només siga per uns quants dies, 
aquests increïbles paisatges, en un país dissenyat per a la calma, la reflexió i la poesia.

1525€             
+95€
taxes 

Inscripció oberta
Reunió informativa: 10 setembre

Ens acompanyara Fàbio Teixidó, guia FPR a Islàndia.

1MP
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La Ruta de la Seda.   
Samarkanda, Bukhara, Khiva... 

València commemora l’Any de la Seda. El camí que al llarg de segles utilitzaven de canal de propòsits 
militars i polítics, el que feien servir per al comerç de tota mena de productes, el principal mitjà d’informació, 
de transmissió del coneixement, de difusió d’idees i d’experiències culturals entre Occident i Orient és el 
que hui proposem com a gran viatge de tardor. Volem recuperar la memòria viva d’aquelles ciutats i pobles 
que han forjat aquesta línia única amb els seus imponents monuments arquitectònics… Samarkanda, 
Bukhara, Khiva, vivint in situ la llarga història de la Ruta de la Seda. Camí al paradís.

16 al 26 d’octubre    

1930€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 11 setembre

+180€
taxes 

16 i 17 octubre. Taixkent 
Concentració a les 12.00h a l’aeroport de Manises. 
Vol transcontinental Moscú-Taixkent. Nit a bord. 
Arribada a la matinada. Trasllat a l’hotel i descans. De 
vesprada visita al centre de Taixkent, gaudirem del 
magnífic basar Shorts, la madrassa Kulkedach, etc. 
Hotel a Taixkent. 1 nit. Dinar.

18 octubre. Castells de Khorezm
Trasllat a l’aeroport i Vol interior. En arribar-hi, 
excursió pels castells del desert de Khorezm amb la 

visita de les restes de Kizil-Kala, les ruïnes de Truprak-
Kala (segle IV aC), Djanbas-Kala… tot i contemplant el 
desert que les envolta, així com el llunyà riu Amudarià. 
Dinar. Hotel a Khiva 2 nits. 

19 octubre. Khiva
Pareix eixir dels contes màgics antics, un oasi d’una 
florent ciutat per a les caravanes que creuaven el 
desert Kizil-Kum, conegut pel color rogenc de les 
arenes. Va ser declarada pels soviètics “museu a cel 
obert”. Visitarem els importants monuments de la 

Ens acompanyarà Enric M. Català, belles arts i filòleg.
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ciutat, en què destaca la fortalesa interior, o Ichan-
Kala, i la muralla que l’envolta, així com la infinitat 
mesquites i madrasses. Sopar.

20 octubre. Bukhara 
Vol interior Urgench-Bukhara. En arribar-hi, visita 
a aquesta magnífica ciutat oasi, vigilada pel seu 
monumental castell o Ark, amb més de 300 mesquites 
que conserven tot l’encant. Dinar. Hotel a Bukhara 3 
nits.

21 octubre. Bukhara
La Perla de l’Islam, conserva tot l’encant de l’esperit 
oriental. Ens meravellarà la increïble simbiosi, que 
crea un ambient que envolta el visitant en aquesta 
ciutat museu. El palau d’estiu dels últims emirs, la 
mesquita Moagok-i-attari, el complex Poy Kalon i 
l’acollidora plaça de la Liaba-Jauz, on els capvespres 
s’acompanyen amb el te i el descans en un magnífic 
racó difícil d’oblidar. Sopar amb espectacle.

22 octubre. Bakhauddin Nakshbandi. 
Sitorai Mikhi Khosa
Excursió pels complexos monumentals de la 
contornada de Bukhara: Bakhauddin Nakshbandi, el 
palau Sitorai Mikhi Khosa de l’últim emir de Bukhara 
etc. Vesprada lliure, podreu visitar els increïbles 
basars. Sopar.

23 octubre. De Shakhrisabz a Samarkanda
Trasllat a la bellíssima Samarkanda, cantada per 
poetes turcs i perses. Ens detindrem en les ruïnes 
de la magnífica Shakhrisabz, lloc de naixement 
de Tamerlà i, entre altres punts d’interés, el seu 
monument. Tamerlà, la va convertir en capital del 
seu imperi a les acaballes del segle XIV. Passejada 
pel nucli antic d’aquesta increïble i mítica ciutat dels 
contes De les mil i una nits de Sherezade; la plaça del 
Registan, la joia de Samarkanda amb les seues tres 

imponents madrasses; un lloc de privilegi dins de l’art 
islàmic de l’Àsia Central. Hotel a Samarkanda 2 nits. 
Sopar.

24 octubre. Samarkanda
Llegendària ciutat de la Ruta de la Seda. Fou Lenin el 
primer que n’ordenà la restauració. Ens traslladarem 
a un altre temps visitant el Mausoleu de Tamerlà, 
el famós Observatori d’Uluz-Bek, en la gegantina 
mesquita de Bibi Khanum, la més gran de l’Àsia 
Central, i l’inigualable Registan. 

25 octubre. Samarkanda
Ens despedirem de la imponent Samarkanda, gaudint 
de les últimes visites. Trasllat en  tren a Taixkent. Sopar 
i festa de comiat. Hotel a Taixkent. 

26 octubre. Retorn
De matinada, trasllat a l’aeroport. Vol transcontinental 
Taskent - VLC. Arribada a València cap a les 13.00h.
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A l’octubre, Aiora celebra la fira “El primer tall de la mel”, un esdeveniment 
apícola, gastronòmic, turístic i cultural, que té com a fil conductor la mel. 
Producte per excel•lència de la població i molt valorada per la seua 
qualitat. Els amants de la mel podran gaudir, en aquesta fira, de totes les 
varietats de producció local que hi ha, així com productes derivats de la 
mateixa mel.

Vins guerrers. El pla de les Alcusses ha sigut batejada amb el nom—i 
no és gens exagerada l’expressió— de “la Toscana valenciana”. Una 
passejada ens permetrà comprovar-ho. Alguns xiprers esparsos, les 
extensions de vinya, les ondulacions del terreny, antigues fites i masos 
del XVIII i del XIX —situats sobre pujols menuts— ens remeten a paratges 
de la Toscana com Carmignano o la Val d’Orcia, pintats pels artistes del 
quattrocento italià.

Els apicultors entraran a una gran urna de vidre, amb ruscos a l’interior, 
on  reproduiran el seu treball, des que s’instal•la el rusc, fins al moment 
d’extracció de la mel. Aquesta, posteriorment serà oferida al públic 
assistent perquè la taste. Hi tindran lloc diverses demostracions en viu 
del tall de la mel. A la vesprada, visita als indrets més destacats d’aquesta 
població: església de Ntra. Sra. de l’Asunción, el castell…

Eixida a les 08.00h de Nuevo Centro. Visita del poblat ibèric de la Bastida 
de les Alcusses. Fantàstic indret que permet una completa visió del món 
ibèric: visitarem una casa reconstruïda íntegrament tal com era fa més de 
2.500 anys. Ruta verda: 2 hores sense dificultat, passejada per caminals 
entre vinyes. A la vesprada, el celler del Roure, xicoteta empresa familiar 
d’elaboració de grans vins negres, en 25 hectàrees de vinya. 

El primer tall de
la mel d’Aiora

Moixent. 
La Bastida i els Alforins 

Ens acompanyarà Xavier Vidal, arqueòleg.

Primer dia d’inscripció: 23 setembre

Tiquet: 28€ (Dinar opcional)

Primer dia d’inscripció: 30 setembre

Tique: 28€ (Dinar opcional)

13
octubre

20
octubre

DIUMENGE

DIUMENGE

Ens acompanyarà  Gabriel Benavides, músic i humanitats.
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L’aigua maragda del Xúquer baixa arrossegada fins que deixa la seua 
bravura en arribar a les altes muralles ocres i negres que cauen en picat 
sobre el riu escultor, i passen a cenyir un suau recorregut. Un plaer per 
als sentits.

L’arquitectura funerària reflecteix i concentra els corrents eclèctics del 
final del segle XIX, són reduïdes joies arquitectòniques que evoquen 
un passat gloriós ple de simbolisme, de misteri i temor. Aquesta és una 
proposta per a gaudir d’un lloc pensat per al silenci i el recolliment, però 
al mateix temps per a rememorar la nostra història. 

Eixida a les 08.00h des de Nuevo Centro. Al matí gaudirem d’un creuer 
fluvial per les gorges del Xúquer i visitarem el castell de Cofrents. A la 
vesprada, la cova de Don Juan a Xalans.

Concentració a les 09.45h a l’estació del metro de Sant Isidre. Hui farcit 
de plantes i flors, visitarem les zones més significatives del cementeri 
general de València, així com els panteons, tombes i monuments 
commemoratius d’alguns dels personatges més rellevants de la política i 
la cultura valenciana (Maximilià Thous, Joaquim Sorolla, Periodista Azzati, 
Marqués de Campo, Manuel Sanchis Guarner…) i parlarem de diversos 
fets que marcaren la nostra història.

Les gorges del Xúquer

El cementeri de València.
L’arquitectura de la memòria

Ens acompanyarà Toni Rodrigo, història de l’art.

Ens acompanyarà Joan Grifoll, guia de muntanya i història.

Primer dia d’inscripció: 7 octubre

Tiquet: 28€ (Dinar opcional)

Primer dia d’inscripció: 21 octubre

Tiquet i esmorzar: 15€

27
octubre

2
novembre

DIUMENGE

DISSABTE
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390€             

31 octubre. Burgos
Eixida a les 17.00h des de Nuevo Centro i a les 
17.30h de Xest. Sopar lliure en ruta. Arribada cap a la 
mitjanit. Hotel a Burgos. 3 nits.

1 novembre. Burgos 
La ciutat de Burgos va ser la primera capital del 
regne de Castella. La seua catedral, patrimoni de la 
Humanitat, és el màxim exponent del gòtic al nord de 
la península. Farem una visita d’aquesta així com de 
la resta de la ciutat amb un passeig pels principals 
indrets. San Esteban, San Gil, el arco de San Juan, la 
casa del cordón, etc. Sopar.

2 novembre. “Las edades del hombre”  
Passejarem per la plaça Major de Lerma, model 
urbanístic. El palau ducal, el monestir de San Blas, 
el convent de Santa Teresa –hui ajuntament–, la 
col•legiata de San Pedro, i el mirador de Los Arcos, 
des d’on tindrem una fenomenal panoràmica. Dinar 
lliure. A la vesprada, la col•legiata de Santa María 
del Campo, amb l’espectacular torre i una important 
col•lecció d’obres d’art. Sopar a l’hotel.

3 novembre. Fageda de Montejo   
Fajos centenaris acolorits amb tons ocres, rogencs i 
daurats són els grans protagonistes del paisatge de la 
tardor. Colors per a tots els gustos. Dinar lliure en ruta. 
Arribada cap a les 21.00h.

Ens acompanyarà Carles Asensi, història.

Enguany residiran dins d’esglésies monumentals i bellíssims palaus de la ciutat de les Quatre Torres 
els esperits dels divins missatgers celestials. Hi entrarem en contacte amb centenars d’àngels que ens 
mostraran la meravellosa exhibició dedicada a la seua estètica, la seua espiritualitat i el seu art, únics al 
món terrenal; “Las edades del hombre”, exposició 2019 a Lerma.

Inscripció oberta

Lerma.   
“Las edades del hombre”

31 d’octubre 
al 3 de novembre    



45

31 octubre. Anada
Eixida des de València a les 16.00h, des de Nuevo 
Centro. Trasllat a Elorrio. Sopar. Hotel a Elorrio. 3 nits.

1 novembre. Naturbideak 
Ruta circular que comença i acaba en la mateixa 
vila d’Elorrio. Ruta verda de 7 km i 150 metres 
de desnivell positiu, poca dificultat. La xarxa 
Naturbideak pretén donar a conéixer la riquesa 
natural, cultural i paisatgística del municipi. El 
recorregut transcorre per indrets carregats d’història 
i de gran riquesa etnogràfica envoltats d’una bellesa 
natural única. Vesprada lliure a Elorrio. Sopar.

2 novembre. La Fageda  
El bosc, el color que li dona la pluja, el soroll de les 

xafades sobre la fullaraca, la textura dels troncs dels 
arbres, l’olor de terra; és la tardor. Enclavada en el Parc 
Natural de Gorbeia, la fageda d’Otzarreta compta 
amb uns arbres centenaris molt característics. Un 
espectacle visual en un espai natural màgic on tot 
pareix pensat al detall. Ruta verda de 8 km i 350 
metres de desnivell positiu, poca dificultat. El soroll 
de l’aigua del rierol que creua,  el cant de les aus que 
hi habiten, els colors del paisatge.  Sopar.

3 novembre. Los Montes Obarenes riojanos   
De tornada gaudirem de Los Montes Obarenes-Sierra 
de Cantabria, a la Rioja. Aquesta serra deté els vents 
humits del nord, fet que afavoreix l’existència de les 
terres de vinyes de la Rioja. Arribada a València.

La Fageda
d’Otzarreta. 410€             

Ens acompanyarà Joan Tasa, guia de muntanya.

En la frontera entre Biscaia i Àlaba, a l’ombra del Gorbeia, viu i creix una fageda estranya. Els seus arbres no 
allarguen les branques com un faig tradicional, pugen directament cap al cel buscant la llum i reclamant 
el seu lloc. Passejarem per la fageda d’Otzarreta, un espai natural únic que esclata de bellesa durant els 
mesos de la tardor. Coneixerem la xicoteta vila d’Elorrio, al peu del cim d’Anboto, una serra envoltada de 
màgia i mitologia. Un tresor envoltat de natura i història.

Inscripció oberta

31 d’octubre 
al 3 de novembre    
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410€             

31 octubre. Anada
Eixida a les 17.00h de Nuevo Centro i a les 17.30h 
de Sagunt. Trasllat a Siresa, Val d’Echo. Sopar en ruta. 
Hotel rural al mateix cor de la vall. 3 nits.

1 novembre. Selva d’Oza 
Ruta verda: 2 hores amb dificultat baixa per la 
calçada romana, recorrent la part superior del 
barranc de l’Infern en plena Selva d’Oza. Tot 
seguit, visita guiada del Centre d’Interpretació del 
Megalitisme. A la vesprada, visitarem el monestir de 
San Pedro de Siresa, autèntic tresor romànic iniciat en 
època carolíngia. Sopar a l’hotel.

2 novembre. Aguas Tuertas  
Ruta verda: 4 hores, amb dificultat baixa, recorregut 
d’anada i tornada amb un lleuger pendent per la 
rodalia d’Ibon, llac pirenaic d’Estanès. En acabant 
farem una ruta pels pobles amb cases de pedra 
i teulades de pissarra coronades per fumerals 
troncocònics. Sopar a l’hotel. 

3 novembre. San Juan de la Peña. Santa 
Cruz de la Serós   
Eixida i visita del monestir de San Juan de la Peña, 
bressol del regne d’Aragó, de què destaquem el 
claustre. Arribada a València cap a les 21.00h.

Aquestes valls han sabut conservar molts dels elements de la seua cultura ancestral i al mateix temps 
que han activat l’atracció turística amb una àmplia gamma d’allotjaments amb bon ambient i bona cuina. 
Els pobles són monumentals, amb una arquitectura popular molt definida: cases de pedra, carrers 
empedrats i característiques fronteres i fumerals del gust dels visitants. Generoses en paisatges verges, 
fan les delícies dels aficionats al senderisme perquè són l’antesala de la Selva d’Oza, una impressionant 
fageda amb grans i espectaculars formacions rocoses.

Inscripció oberta

La Vall d’Echo.   
Aguas Tuertas

31 d’octubre 
al 3 de novembre    

Ens acompanyarà Joan Grifoll, guia de muntanya i història.
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Sens dubte Francesc Baldomar 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.

Al Racó d’Ademús hi ha un tresor natural, un grup de savines albars de 
gran longevitat, entre les quals podràs trobar exemplars amb més de 
1.000 anys de vida. El savinar de Las Blancas, s’anomena així pel peculiar 
color de les terres albaritzes en les quals s’assenten, i pel toc cendrós clar 
de la corfa. Aquest bosc constitueix un dels millors conjunts de savines 
que es conserven al món. 

Concentració a les 09.45h 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 helicoïdal del nou museu Almodí (arcades laterals 
interiors), Torres de Quart (voltes centrals i escala de caragol).

Concentració a les 08.00h en Nuevo Centro. Ruta verda El Savinar de 
les Blanques. 8 km. 4 h. Dificultat mitjana-baixa. Farem un recorregut 
pel bosc de Las Blancas, que acabarà a la Puebla de San Miguel. A la 
vesprada, visita d’aquest xicotet poble del Racó.

Baldomar.
Les voltes impossibles

El Savinar de
Las Blancas

Ens acompanyarà Víctor Benlloch, botànic.

Primer dia d’inscripció: 28 octubre

Tiquet i esmorzar: 15€

Primer dia d’inscripció: 21 octubre

Tiquet: 28€ (Dinar opcional)

9
novembre

10
novembre

DISSABTE

DIUMENGE

Ens acompanyarà Toni Lliber, història de l’art.
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Egipte.   
La forma de l’eternitat

L’any 1798 el jove Napoleó Bonaparte proposà al Directori encetar una campanya a Egipte i Síria per 
protegir els interessos comercials de França. Llavors, en arribant davant de les piràmides digué: Soldats... 
40 segles ens contemplen. Volem que 40 (més dos) segles després, aquestes mateixes piràmides ens 
contemplen a nosaltres. Us proposem descobrir o redescobrir Egipte, ‘la Mare del Món’, ‘el Don del Nil’. 
Obrim els ulls i davant de les piràmides per a poder entendre el refrany àrab: “l’home té por del temps i el 
temps només té por de les piràmides”.

15 al 25 de
novembre    

1895€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 3 octubre

+240€
taxes 

Ens acompanyarà Ximo Corts, professor.

15 novembre. Eixida. El Caire 
Eixida a les 08.00h de Nuevo Centro. Trasllat a 
l’aeroport de Barajas. Vol directe Madrid – El Caire. 
Hotel al Caire. 2 nits.

16 novembre. Escales al cel. Les piràmides
A 25 km de la capital es troba Sakkara, la necròpoli 
reial i civil més important i que ens ofereix els primers 
exemples de la construcció de piràmides, com la del 
rei Djoser, obra d’Imhotep i que ens permetrà explicar 

el pas progressiu de mastaba a piràmide. Ja després 
de Memphis, la capital de l’imperi antic, visitarem, a 
l’altiplà de Gizeh, les tres grans piràmides: Kheops, 
Kefren i Micerí, amb la mirada vigilant de l’esfinx.  
Sopar.

17 novembre. Un suau aroma de te
Agafarem el vol al Caire-Assuan. En arribar, anirem a 
vore el temple de Philae, salvat de les aigües després 
de la construcció de la presa d’Assuan, i on el culte 

PC
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de la deessa Isis va persistir fins al final de l’antiguitat. 
Trobarem en el deliciós temple l’esplendor del pati 
porticat, els pilons i el seu elegant quiosc. Hotel 
Assuan. Sopar.

18 novembre. Els vigilants del temps 
Trasllat a Abu Simbel. Descobrirem els dos immensos 
temples rupestres d’Abu Simbel, edificats a major 
glòria de Ramsés II i la muller Nefertari i que, en ser 
posada en marxa la presa d’Assuan, hagueren de ser 
salvats amb una campanya internacional i reconstruïts 
pedra a pedra en un punt pròxim al seu emplaçament 
original. També gaudirem dels meravellosos baixos 
relleus de la famosa batalla de Kadeš entre els hitites 
i els egipcis. Tornarem a Assuan per embarcar al 
nostre vaixell. Cabina en el creuer. 3 nits.

19 novembre. Meravelles sobre l’aigua
Durant molts anys vila fronterera als confins d’Egipte 
amb el Sudan, Assuan va ser la residència dels 
governadors d’Elefantina. Començarem la navegació 
pel Nil detenint-nos a la vora per gaudir del temple de 
Kom Ombo, consagrat a les divinitats níliques, Sobek 
i Haroeris. Sopar i dinar en el creuer.

20 novembre. La vida al Nil
Navegant pel Nil visitarem al matí Edfu, antiga capital 
de l’alt Egipte. Edfu posseeix un dels temples millor 
conservats del país, consagrat al deu falcó Horus, 
representant l’arquetip de temple Egipci. Aquesta 
vesprada visitarem els temples de Karnak i Luxor, un 
dels més importants conjunts arqueològics del món.  
Sopar i dinar en el creuer.

21 novembre. Perspectiva d’eternitat
Aquest matí passarem a la part occidental del Nil, 
per descobrir la vasta necròpolis on els sobirans i 
nobles del nou imperi es feren soterrar en hipogeus 
dins de la muntanya amb un mobiliari funerari luxós 
i abundant. A Dayr al-Ba‒rī, admirarem el temple 

funerari de la reina Hatšepsut, així com la Vall dels 
Reis i els colossos de Mèmnon. A la vesprada, el 
temple funerari de Ramses III a Madīnat Habu. Hotel 
a Luxor. Sopar.

22 novembre. El Caire viu
Agafarem el vol cap al Caire, i aquest mateix dia encara 
gaudirem de l’extraordinària visita a la ciutat dels 
morts de la mesquita del soldà Qa’itbey, ordenada 
construir el 1468, joia de l’art mameluc, i també d’una 
església copta. Hotel El caire. 3 nits. Sopar.

23 novembre. La ciutat de les Passions
La ciutat del Caire, megalòpolis de més de 9 milions 
d’habitants, i coneguda pels cairotes com la Mare del 
Món, ens descobrirà en aquest dia la ciutadella de 
Saladí, que guarda la mesquita de Mehmet Alí d’època 
otomana, i d’on tindrem unes vistes magnífiques de 
la ciutat. Després coneixerem el bulliciós basar de 
Khan al-Khalili, amb milers de xicotetes botigues amb 
el regateig continu dels clients. No ens deixarem de 
banda el Museu Egipci de la ciutat, obra decimonònica 
de l’arquitecte francés Marcel Dougnon i guardiana 
de més de 12.000 meravelles, entre les quals hi ha el 
tresor de Tutankamon. Sopar.

24 novembre. Cel amb minarets
Aprofundirem en el descobriment d’aquesta increïble 
ciutat. Visitarem les meravelles de l’art islàmic que 
encara ens queden: la mesquita d’Ibn ‒ūlūn, la més 
antiga de la ciutat i que guarda similituds amb la famosa 
de Samarra, la mesquita Al-Rifa’i, i una passejada per 
la fantàstica via Al-Muïzz, d’un quilòmetre de llargària, 
que va des de la porta Al-Futuh a la porta Zuwayla, 
i que, segons la UNESCO, conté la major col•lecció 
d’art islàmic del món. Temps lliure. Sopar.

25 novembre. Tornada
Trasllat a l’aeroport. Vol El Caire-Madrid. Arribada a 
València cap a les 20 h.
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Opció Senda

El Tossal de la Nevera és una muntanya que arriba 
fins als 1.286 metres d’altitud. Divideix les comarques 
de l’Alt Maestrat i els Ports al trobar-se limitant els 
termes de Catí i de Morella.
Ruta verda; 12km. 4h. Dificultat mitja. 600m de 
desnivell.
De vesprada, la Sixtina del Maestrat.

Com que la terra de l’Alt Maestrat no és especialment 
fèrtil i els terrenys aprofitables agrícolament són 
escassos, des d’antuvi, la unitat econòmica tradicional 
s’ha ordenat al voltant dels masos. Aquests són 
edificis aïllats relativament llunyans els uns dels altres 
i habitats normalment per una unitat familiar. Aquesta 
singularitat ha proporcionat la creació de desenes 
d’ermitoris, llocs de culte fortificats, capaços d’albergar 
els masovers en trànsit, atés el risc d’agressió que 
existia en aquell temps.

Eixida a les 08.00h de Nuevo Centro. Trasllat a 
Albocàsser i visita de l’ermitori de Sant Pau, edifici 
renaixentista amb hostatgeria i un dels millors murals 
de grisalles del Maestrat. Tot seguit Catí, amb un 
conjunt patrimonial d’excel•lència, de què destaca 
la llotja i l’església gòtica primitiva. A la vesprada 
l’ermita de la Mare de Déu de l’Avellà, lloc enigmàtic 
i d’una exuberància decorativa barroca, amb daurats 
i pintures al fresc. És coneguda com la Sixtina del 
Maestrat. 

Ermitoris templers del 
Maestrat. La Sixtina oculta 

Primer dia d’inscripció: 28 octubre

Tiquet: 28€ (Dinar opcional)

17
novembre

DIUMENGE

Ens acompanyarà Enric Català, belles arts.

Ens acompanyarà Vicent Martínez, guia FPR.
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La coneguda com a Generació del 27 fa referència a un conjunt de 
literats i artistes de gran qualitat intel•lectual. Federico García Lorca va 
compondre, en 1935, uns quants sonets a València, en què va estar allotjat 
en un hotel cèntric; Luis Cernuda, Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, 
Emilio Prados i el pintor Ramón Gaya, etc., participaren en diversos actes 
d’homenatge a Lorca. Les dones de la Generació d’Or, Maria Teresa León, 
Concha Méndez, María Zambrano, Rosa Chacel, etc., també visitaren la 
ciutat, on van viure durant la Guerra Civil. 

La vida dels pobles i dels habitants d’aquesta xicoteta subcomarca, alta 
i tancada per muntanyes, allunyada i defesa del brogit mundà, ha estat 
sempre referenciada pels diferents avatars que ha sofrit el monestir 
fundat per l’orde del cister en època medieval. Situat en un tossal, al 
centre de la Tinença, ha marcat i marca el ritme d’uns pobles amb un sol 
carrer i uns quants vells conversant a la porta de casa, mentres prenen 
el sol.

Concentració a les 09.30h a la plaça de l’Arquebisbe. Recorrerem els 
llocs per on van transitar i on van tindre espais de visibilitat, amb accions 
culturals i polítiques.

Eixida a les 08.00h de Nuevo Centro. La llei de patrimoni obliga els 
propietaris dels monuments declarats BIC a obrir alguns dies al mes, és 
el cas de la cartoixa de Benifassà (dijous). Fredes de bella estampa, està 
construït sobre un tossal abocat a l’abisme entre el monestir de Santa 
Maria i la Faixa del Rei. El Bellestar, bastit sobre el cim d’un pujol arredonit 
i amb vessants esglaonades i plantades d’ametlers. 

La Generació del 27 
a València

La Tinença de Benifassà

Ens acompanyarà Joan Grifoll, història.

Ens acompanyarà Cristina Escrivà, historiadora.

Primer dia d’inscripció: 4 novembre

Tiquet i esmorzar: 15€

Primer dia d’inscripció: 11 novembre

Tiquet: 28€ (Dinar opcional)

16
novembre

28
novembre

DISSABTE

DIJOUS
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Durant la segona meitat el segle XV, Pere Comte 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 (1472) junt amb Francesc 
Baldomar. Portà fins a les últimes conseqüències, 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.

El gran llit sec del Vinalopó ha sigut conformat per les grans avingudes 
d’aigua esdevingudes al llarg del temps. El menudíssim cabal que hi 
discorre ha configurat una conca que, a causa d’aquestes característiques, 
ha tingut (i encara té) una importància fonamental com a pas natural des 
de l’interior de la Península fins a l’arribada a la mar Mediterrània. Aquesta 
terra de frontera entre l’imperi almohade i els regnes cristians de Castella i 
la Corona d’Aragó durant els segles XII i XIII va fer que aquesta estratègica 
via estiguera vigilada per més d’una dotzena de castells.

Concentració a les 10.00h a la porta de la llotja. 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.

Eixida a les 08.00h de Nuevo Centro. Quan hi arribem, encetarem un 
recorregut en què visitarem l’Atalaia i el Museu Arqueològic, de què cal 
destacar el conegut Tresor de Villena. A la vesprada, passejarem pel barri 
medieval de Biar i visitarem el castell d’època islàmica.

La València de Pere Comte.
Les columnes inversemblants

Villena-Biar. 
Castells del Vinalopó

Ens acompanyarà Ximo Corts, professor.

Ens acompanyarà Toni Llibrer, història de l’art.

Primer dia d’inscripció: 18 novembre

Tiquet i esmorzar: 15€

Primer dia d’inscripció: 12 novembre

Tiquet: 28€ (Dinar opcional)

30
novembre

1
desembre

DISSABTE

DIUMENGE
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Almeria i Cap de Gata.
Paissatges de pel·licula

290€             

Inscripció oberta

6 al 8 de desembre    

Ens acompanyarà Toni Rodrigo, història de l’art.

6 desembre. Espais de cinema. Tabernas 
Eixida a les 07.00h des de Nuevo Centro i a les 
08.00h dde Xàtiva. Passeig rural: caminarem per 
l’escenari de nombroses pel•lícules rodades en 
aquests indrets quan les productores americanes els 
consideraven preferents. Patton, Lawrence d’Aràbia, 
El Bueno, el feo y el malo…  Sopar. Hotel a Almeria. 
2 nits.

7 desembre. Almería  
Almeria va ser fundada durant la primera meitat del 
segle X, però abans van passar per ella des de fenicis 
fins a bizantins. L’Almeria musulmana va arribar a 
convertir-se en una ciutat formidable, la més influent 

i pròspera de la península, després de Còrdova, i 
una de les més riques del món islàmic... De la ciutat 
històrica, cal destacar-hi l’alcassaba, la Catedral, el 
tipisme del casc antic, els refugis de la guerra civil i el 
barri de “la medina”. Sopar.

8 desembre. Cap de Gata   
Passeig rural. Caminarem pel parc natural, el centre 
d’interpretació, veurem els rosats flamencs que 
hivernen a les salines, els penya-segats que rodegen 
el far del cap de gata i la Badia dels Genovesos, 
(última platja verge de la mediterrània). Dinar.

De color roig i negre barrejat amb una vegetació sub-desèrtica d’espècies endèmiques i una fauna 
estepària, la serra del Cap de Gata constitueix el principal massís volcànic de la península ibèrica amb 
una climatologia i paisatge únics. A la costa, els penya-segats de parets inaccessibles s’aboquen a una 
mar blava i transparent, plena de vida, amb les úniques platges que ens resten verges a la mediterrània 
occidental. Els petits pobles blancs, veritables oasis, ens transportaran l’ànima del vell Al-Andalus.
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290€             

6 desembre. La Unión 
Eixida a les 08.00h des de Nuevo Centro. Passejada 
pel Camp de Cartagena. De l’època d’auge de 
l’activitat minera es conserven diversos edificis 
historicistes i modernistes, com ara la Casa Cortés, 
obra de l’arquitecte tortosí Víctor Beltrí; la Casa del 
Piñón, obra de Pedro Cerdán ‒autor també del casino 
de Múrcia i la casa museu modernista de Novelda...‒ 
Una de les construccions més destacades és, però, 
l’antic mercat. Tots els anys, s’hi celebra el Festival del 
Cant de les Mines. Sopar. Hotel a Cartagena. 2 nits. 

7 desembre. Cartagena. La ciutat  
Una autèntica sorpresa. Destaquem l’Augusteum, la 

Casa Fortuna, l’interessantíssim conjunt de muralles 
púniques (úniques a Europa) i el museu. En ascensor 
panoràmic pujarem al castell, que ens oferirà un 
excepcional panorama dels cinc tossals, el port i la 
badia. A la vesprada, visitarem el Museu Nacional 
d’Arqueologia Subaquàtica. Sopar.

8 desembre. Cartagena. El Teatre   
El Teatre Romà de Cartagena va ser descobert al 
final dels anys huitanta i és un dels més grans de tota 
la Hispània romana, fins al punt que podia arribar a 
albergar vora de 7.000 persones. Conclourem la visita 
de la ciutat amb el Museu d’Art Romà.

Ens acompanyarà Clara Ros, història de l’art.

Tres Carthago hi ha hagut al Mediterrani: una a Àfrica, que van destruir els romans, i dos a la península 
Ibèrica. La primera es va fundar damunt de l’actual Tortosa, i es va anomenar la Vella; l’altra, Carthago 
Nova, alçada l’any 225 aC per Asdrúbal, governador i capità general dels africans cartaginesos. Un indret 
en què els edificis i muralles tingueren tanta sumptuositat que en aquell temps no va existir una ciutat 
semblant. 

Inscripció oberta

Carthago Nova  
Cartagena púnica i romana

6 al 8 de desembre    
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6 desembre. Ruidera 
Eixida a les 08.00h de Nuevo Centro. Ruta verda; 
dificultat baixa, 9 km, sense desnivell. Recorrerem 
les llacunes de Ruidera passejant per la vora, gaudint 
d’un paisatge encisador. Visitarem El Hundimiento de 
Ruidera, curiós espai natural, anomenat així per un 
afonament del terreny que va tindre lloc durant una 
crescuda en 1545. Es tracta d’una cascada davant de 
la qual hi ha un mirador. Dinar lliure de camp. Sopar. 
Hotel a Puerto Lápice. 2 nits.

7 desembre. Llacunes de la Manxa  
Ruta verda; 3 hores, dificultat baixa, sense desnivell, 
9 km. La sendera de la llacuna de Manjavacas recorre 
un espai on les aus aquàtiques són les protagonistes 

d’aquest punt de descans en les rutes migratòries. 
A la vesprada, visitarem el Balcón de la Mancha i els 
seus molins. Sopar.

8 desembre. Tablas de Daimiel   
Visitarem el centre d’acollida del parc natural i tot 
seguit... passejada rural: unes 2 hores sense dificultat 
per senderes, camins i passeres de fusta bastides 
sobre l’aigua fins a diversos observatoris, des d’on 
gaudirem de la naturalesa en estat pur. En acabant, 
visitarem la Motilla de Azuer. Arribada cap a les 
21.00h.

La Mancha Húmeda.
Les llacunes de Ruidera i 
Las Tablas de Daimiel 275€             

Ens acompanyarà Víctor Benlloch, botànic.

La Mancha Húmeda, espai pla en què l’aigua dels rius es desborda i inunda extensions enormes sense 
pràcticament pendent, i en què les formacions càrstiques també conformen espais lacunars d’aigües 
cristal•lines; racons on les aus aquàtiques troben recer en les seues quilomètriques migracions. Terra 
aspra, que contrasta amb els oasis humits que acull i on destaquen Las Tablas de Daimiel i les llacunes 
de Ruidera. Reserva de la Biosfera, aquests espais són joies d’importància internacional.

Inscripció oberta

6 al 8 de desembre    
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El fet d’adquirir o prendre part en qualsevol dels viatges publicats en el present fullet origina l’expressa acceptació 
per part del consumidor de totes i cada una de les condicions generals, que es consideraran automàticament 
incorporades al contracte, sense que en siga necessària la transcripció escrita individualitzada en aquest (estan 
publicades en la web: www.fil-per-randa.com), excepte en allò que s’ha referit en el RD Legislatiu 1/2007 de 16 
de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres 
lleis complementàries i la resta de disposicions concordants de les comunitats autònomes. 

Les parts contractants se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat corresponent al 
domicili social de l’organitzador d’aquest contracte de Viatge Combinat per a resoldre totes les diferències que 
puguen sorgir.

L’organització d’aquests viatges ha sigut realitzada per FIL-PER-RANDA VIATGES, SL, amb NIF B98479652 i 
domicili en el carrer Guillem de Castro, 58-bxs., 46001 València, amb llicència  CV-m-1572-V, en què també 
podreu arreplegar detalladament el total de les condicions generals.

CONDICIONS GENERALS DESTACADES

• Per a confirmar la inscripció haurà de depositar-se el 30% de l’import total del viatge, i no es considerarà 
cap plaça com a compromesa en ferm mentre no s’efectue el dit depòsit. El 70% restant s’haurà d’abonar, 
almenys vint dies abans de la data d’eixida. 

• Anul•lació de la inscripció. Si es volguera anul•lar la inscripció, caldria fer-ho amb les condicions següents: 
• Si falten 30 dies o més per a l’inici de l’activitat, es podrà recuperar tot l’import lliurat, excepte 15 euros 

en concepte de gestió. 
• Si falten de 30 a 15 dies, es podrà recuperar un 80% de l’import total del viatge. 
• Si falten 15 dies fins a les 24 hores abans de l’eixida, es podrà recuperar un 20% de l’import total del viatge. 
• Si falten 24 hores per a la no-presentació a l’hora de l’eixida, comportarà la pèrdua total de l’import lliurat. 

NOTA: Els viatges que tinguen transport amb avió, vaixell, ferri o tren tenen unes quantes 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 determinades despeses d’anul•lació 
especials, que hauran de ser assumides pels viatgers.

• •Atesa l’antelació amb què s’elabora el programa, FPR es reserva el dret de realitzar modificacions i alteracions 
en TOTS els serveis i horaris previstos inicialment.

• •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.

• •FIL-PER-RANDA es reserva el dret d’anul•lar qualsevol activitat programada sense cap altra obligació que 
retornar l’import lliurat.

• •FPR facilitarà la possibilitat de compartir habitació, posant en contacte les persones que així ho sol•liciten. En 
cas de cancel•lació 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•licitat compartir habitació.

Condicions generals 








