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RESERVATS TOTS ELS DRETS. Es prohibeix 
la reproducció total o parcial d’aquesta 
publicació per qualsevol mitjà o procediment, 
siga electrònic o mecànic, així com la 
distribució d’exemplars, mitjançant lloguer o 
préstec públics, sense l’autorització prèvia de 
Fil-per-randa club de viatges. Qualsevol 
infracció d’aquesta advertència estarà 
sotmesa a les sancions que estableix la llei.

INFORMACIÓ IMPORTANT

Per als viatges amb rutes verdes, cal 
portar calcer de muntanya, cantimplora 
amb aigua i impermeable per si plou.

Les reunions informatives dels viatges 
tindran lloc en la seu de la Societat 
Coral El Micalet, situada en el carrer 
Guillem de Castro, núm. 73, baxs., de 
València, a les 20 h.

El núm. de C/C per a fer els pagaments 
dels imports dels viatges és:

Caixa Popular 
ES47/3159/0056/13/2265033023.

L’elecció per part del viatger de la plaça 
de seient de l’autobús, serà per estricte 
ordre de pagament.

Cal donar el nom i els cognoms, tal com 
apareixen en el document necessari per 
a realitzar el viatge, tant si és DNI com 
passaport.

Els nostres preus no inclouen: entrades 
als museus, entrades als monuments, 
transports especials no indicats com a 
inclosos, visats, taxes de pernoctació en 
els hotels, certificats de vacunació, i 
altres despeses extres (sempre que no 
estiga indicat).

€
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bans de res, voldria agrair a oan icent andel la confiança que va depositar 
en mi i la llibertat absoluta que em va donar des del primer moment per a 
aportar noves idees, dissen ar nous destins i poder compartir-los.

 tot l’equip d’F , socis i amics  mma, ourdes i icent per ser la força motriu  
ambé als nostres guies perquè cada un, amb els seus grans coneixements 

i treball, ha fet dels viatges d’F  una cosa excepcional. 

At Last but not least als nostres viatgers  a vosaltres, que és a qui va dirigida 
tota la faena, perquè des de alència i feta per valencians, gaudiu d’una 
de les millors propostes de viatges en la nostra terra. a vostra confiança i 
fidelitat ens han fet com som. E     E .

olem presentar-vos el catàleg d’hivern-primavera , en què trobareu un 
xicotet llibre de meravelles. em buscat arreu del món per a oferir-vos una 
programació plena de nous indrets i noves experiències.

ortar-vos a descobrir el millors racons de la geografia mundial  la iviera 
francesa, com a espai d’artistes  udapest, bellíssima ciutat danubiana  

uatemala i la perduda cultura maia  els deserts de ordània a la vora de 
la mar oja  Edirne i les seues mesquites  les millors vistes de l’acròpolis 
d’ tenes  els espectaculars monestirs ortodoxos de osovo i acedònia 
del ord  la descoberta de l’ tlàntic des dels quatre punts de vista  de la 
incomparable atagònia al racó més austral de l’oceà  del abo da oca, 
la literària costa isboeta, a una lluminosa platja andalusa a uelva o la 
tempestuosa i vital osta da orte  l’ lhambra de ranada, la mesquita 
de òrdova, amma aristos a stanbul, les casbes marroquines, omarzo 
i el parc dels monstres, les màgiques ru nes de aalbe  al íban, els trulli 
a la uglia, les esglésies eremítiques a alderredible, la ruta de la seda a 

amarcanda... no ens cap tant i tant per viure. 

ria el teu moment i acompan a’ns.

Vicent Climent i Ferrer 
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Gran tour per Sicília.
Cor de foc i pell de cendra

emples, ciutats i volcans.  icília, ressurt la natural gentilesa que amb plena espontane tat fan palesa 
els seus habitants i també el seu tarannà independent i maliciós que els caracteritza. çò és atribu ble al 
fet que aquesta illa ha estat enva da un fum de vegades amb la conseg ent in uència d’àrabs, normands, 
catalans, espan ols, francesos... és que els monuments, altament interessants, el que més en crida 
l’atenció és l’atmosfera, el xoc violent de contrastos  magnífiques esglésies, edificis en ru nes, palaus 
bellíssims... a més de l’animada vida dels barris populars, els mercats, els atzucacs..., en fi, tot plegat, 
podríem dir que icília és un tros del aís alencià, tot just al bell mig de la editerrània.

26 desembre. La Ciutat Negra
Concentració a les 16.00h. a l’aeroport de Manises.  
Vol València - Catània, via Roma. rasllat. 
Hotel a Catània. 3 nits.

27 desembre. Taormina i Catània
aormina és una ciutat medieval coberta de ors, en 

una magnífica situació, abocada a una mar blava i 
neta amb una costa retallada, envoltada per magnífics 
paisatges. ’imponent palau iampoli d’estil gòtic 
català. Sopar.

28 desembre. La Sicília Romana. Catània
isita a la famosa villa asale a piazza rmenina. 
randiós conjunt d’edificis romans constru ts en el 

segle  destinats a residència de camp.  continuació, 
ens desplaçarem a atània, ciutat bastida al peu de 
l’Etna, negra de color i alegre de sentiment. 

29 desembre. El grecs i la mar   
Eixida a iracusa i visita a la zona arqueològica, el 
teatre grec, l’amfiteatre romà, l’ rella de ionís i la 
gruta dels ordells. inar.  la vesprada, temps lliure 

1450€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 4 desembre

+184€
taxes 

26 de desembre 
al 3 de gener    

Ens acompanyarà Clara Ros, història de l’art.

3MP
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a l’illa d’ rtígia, un dels llocs més bonics i encantadors 
de icília. Hotel a Siracusa. Sopar.

30 desembre.  El barroc. Noto
rasllat a oto. apital del barroc sicilià, coneguda pels 

palaus, esglésies, convents, etc. En acabant, anirem a 
agusa, acinglada entre barrancs i els vessants de les 

muntan es de carrers i places costeruts. a façana 
de la catedral és una de les més belles d’ tàlia. Hotel 
amb spa a la platja d’Agrigent. Sopar.

31 desembre. La vall dels Temples
isita a la zona arqueològica de la vall dels emples 

d’ grigent, en què destaca l’imponent temple de la 
oncòrdia. ot seguit, ens traslladarem a alerm. En 

arribar-hi, sopar de Cap d’Any. Hotel a Palerm, 3 nits.

1 gener. Palerm i la conca de l’Or
l matí, la monumental alerm. assejarem per on 

estan el palau dels ormands, an ataldo, Quattro 
anti, la catedral...  la vesprada, seguint la bellíssima 

carretera que domina la verda plana de la conca de 
l’ r, pujarem a onreale i en visitarem la famosa 
catedral i el magnífic claustre.

2 gener. Pobles amb encant
isita a un teatre i un temple dòric a egesta. ot 

seguit, Erice, un dels indrets més pintorescs de icília, 
situat al cim d’una roca de  metres d’alçària entre 
frondosos boscs i abocat al mar. esprada lliure a 

alerm.

3 gener. Tornada
rasllat a l’aeroport. Vol Palerm-València, via Roma. 

Arribada a València cap a les 13.00h.
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Guatemala. 
Apogeu maia

uatemala ens regala la diversitat més gran de paisatges naturals i humans de l’ mèrica entral. aradís 
tropical habitat per milers d’aus multicolors. Els seus boscs impenetrables oculten les més belles joies de 
l’arquitectura maia. Els llocs arqueològics mostren la cultura d’aquest poble en tota la seua esplendor  i al, 
que es troba dins d’un laboratori de ora i fauna selvàtica, o axha a la vora de dos llacs. a visita extraordinària 
de opan ondures  completarà el nostre viatge al descobriment de l’ mèrica entral. n cap d’an  sota el 
màgic apogeu maia.

26 desembre. Anada
Concentració a les 07.30h. a l’aeroport de Manises. 
Vol València-Ciutat de Guatemala via Madrid. 

rribada a la vesprada. Sopar de benvinguda a 
uatemala. Hotel a Antigua. 2 nits.

27 desembre. Antigua, esplendor colonial
edicarem la jornada a explorar i passejar antiago 

de os aballeros de uatemala nom oficial 
d’ ntigua . Els monestirs, mercats, places i placetes 
ens endinsaran en la vida de l’antiga capital de la 
colònia. En destaquem l’església de an Francisco, la 

unicipalidad, la catedral, l’església de la erced o el 
museu del ocolate. Sopar.

28 desembre. Llac Atitlan. Al peu els volcans
Farem un recorregut fins al llac titlan. En arribar-hi, 
passejarem panoràmica pel llac fins al poble de an 
uan de a aguna, on podrem visitar la cooperativa 

de dones del tèxtil. ontinuarem visitant els pobles 
que envolten el llac, com ara antiago d’ titlan, on 
podrem atendre a les explicacions sobre els déus 
maies i l’espiritualisme de les poblacions locals. Hotel 
a Panajachel. Sopar.

2560€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 29 novembre

+183€
taxes 

26 de desembre 
al 6 de gener    

Ens acompanyarà Vicent Climent, història de l’art.
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29 desembre. Chichicastenango. Mercat maia   
es terres altes de uatemala tenen uns paisatges 

incre blement acolorits. El país dels quichés  poble 
maia  desplega tots els colors del tròpic amb el seu 
famós mercat. incretisme religiós cristianomaia que 
es desplega en cada racó del poble. audirem bona 
cosa d’aquest mercat.  la vesprada, trasllat a la iutat 
de uatemala. Hotel a Ciutat de Guatemala. Sopar.

30 desembre.  Les ruïnes de Copán (Hondures)
Eixirem per l’est del país cap a la frontera amb 

ondures. aisatges canviants  des de la suavitat 
climàtica de la capital fins a la zona més seca i 
calorosa de hiquimula. ravessarem la frontera pel 
Florido i ens installarem en el nostre hotel a Copán. 

emps lliure. Sopar.

31 desembre. Copàn. L’Atenes maia
el segle  al segle , va ser la capital d’un important 

regne maia en el període anomenat clàssic. 
onsiderat pels experts com un dels llocs principals 

d’aquesta cultura, dedicarem el dia a visitar-lo. El 
centre cerimonial, el joc de pilota, l’escala jeroglífica 
i l’acròpolis, a més del museu d’ rqueologia de la 
ciutat. Nit de Cap d’Any a Copán. Sopar.

1 gener. Quiriguá-Río Dulce
ornant a uatemala, mamprendrem la ruta cap 

al arib. isitarem el lloc arqueològic de Quirigu  
- nesco . rans esteles monolítiques, considerades 
obres mestres de la cultura maia, conformen la part 
més espectacular de la visita. esprés, continuarem 
cap al arc acional del ío ulce. Hotel a Río Dulce. 
Sopar.

2 gener. Livingston-Petén
El riu ulce és una de les primeres àrees protegides 
de uatemala. fereix una gran bellesa per la 
vegetació exuberant i per la gran quantitat d’aus 
marines, així com de cocodrils i manatís que l’habiten. 

Farem un recorregut en barca pel riu per a gaudir 
d’aquests paisatges. isitarem el castell de an 
Felipe de ara, fortalesa espan ola que va ser molt 
cobejada pels pirates en el seu temps. ompletarà 
l’excursió l’illa d’ ves, les aig es termals, així com la 
ciutat de ivingston. esprés, anirem l’illa de Flores. 
Hotel a l’lla de Flores. 2 nits. Sopar.

3 gener. Tikal. Apogeu maia
Farem la visita de tot el dia al . . de i al nesco . 

i al va ser un dels principals centres culturals i de 
població de la civilització maia i és un dels llocs 
d’aquesta cultura més espectaculars i bells. ’àrea 
arqueològica té més de  m  de selva exuberant 
que envolta el centre cerimonial i alberga la segona 
piràmide maia més alta del món. Sopar.

4 gener. Yaxhá. El Secret del Petén
l matí visitarem les ru nes de axh , que significa 

aigua i verd’. questa ciutat és la gran joia amagada 
del món maia. e l’àrea, en destaquem l’acròpolis 
nord o el gran complex astronòmic.  la vesprada, 
agafarem un vol a iutat de uatemala. Hotel a 
Ciutat de Guatemala. Sopar.

5 gener. Ciutat de Guatemala
Farem un tour guiat per la capital per a dir adeu al 
país de l’eterna primavera. En veurem, entre altres  
el centre històric, la catedral i el mapa en relleu. En 
acabar, ens esperarà el vol de tornada cap a alència. 

6 gener. Tornada
it a bord. Arribada a València cap a les 17.00h.
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Jordània. 
Memòria en pedra

aís creat pels anglesos després de la caiguda de l’ mperi otomà, ordània conserva un patrimoni arqueològic 
i històric espectacular. Fil- er- anda ha elegit els llocs més màgics del país perquè ens puguem meravellar 
davant de la seua fascinant història. assarem de la tradició monoteista a l’espai hellenitzat per la conquesta 
d’ lexandre el ran. nirem des dels castells dels croats fins a l’ocupació otomana, tot això gaudint, a més, de 
la bellesa dels paisatges. matges que ens porten des dels intensos verds de la vall del mític riu ordà fins als 
harmoniosos ocres dels deserts muntan osos del uadi um, i des del blau del mar editerrani fins als blaus 
turquesos del mar oig, que tanca el país i li obri les portes a noves aventures en altres latituds.

26 desembre. La Ciutat Negra
Concentració a les 10.30h. a l’aeroport de Manises. 
Vol València-Amman, via Istanbul. rribada a l’hotel. 
Hotel a Amman. 3 nits.

27 desembre. Amman i castells en el desert
onsagrarem el matí a la visita de la capital del país 
mman, l’antiga Filadèlfia, ciutat que es convertí 

en capital després de la caiguda de l’ mperi otomà. 
isitarem el museu d’ mman, on s’exposen, entre 

altres obres, unes de les escultures més antigues del 

món  in hazal.  la vesprada, anirem als anomenats 
castells del desert, en què destaca la residència omeia 
de Qasr mra, amb pintures figuratives excepcionals 
del primer art islàmic. Sopar.

28 desembre. El passat gloriós
rasllat al nord per fer la visita a la ecàpolis romana, 

amb les antigues ciutats de erasa, la gran ciutat, que 
conserva miraculosament l’arc de triomf, el temple de 

eus, el fòrum ellíptic. ot seguit, adara, abandonada 
en el segle  i que conté dos teatres, un dels quals 

1890€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 2 desembre

+291€
taxes 

26 de desembre 
al 3 de gener    

Ens acompanyarà Santi Tormo, arquitecte tècnic.
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amb una incre ble arquitectura de basalt en perfecte 
estat. Sopar.

29 desembre. La ruta dels Reis   
Eixida cap al sud viatjant per la carretera més antiga 
del món. ecorrerem la ruta dels eis, travessarem 
paisatges que ens sorprendran per la silenciosa 
magnificència, i ens detindrem en les ru nes d’ m 

l- asas i els mosaics de ant Esteve, per a gaudir 
de les bíbliques vistes de les gorges de uadi ujib  
dels forts dels francs, límits orientals de l’efímer regne 
de erusalem  el rac de oab. Hotel a Petra, 2 nits. 
Sopar.

30 desembre.  Petra. El regne ocult
apital del regne dels nabateus, poble nòmada 

que constituí un regne independent que s’integrà 
en l’ mperi romà en l’època de rajà. a joia del país 
guarda el record en les seues millenàries pedres, 
d’un passat que ens farà sentir-nos exploradors al bell 
mig dels perfectes temples i tombes esculpides en 
la roca. esprés de travessar el iq estret , que ens 
porta a la ciutat, gaudirem del conjunt de les tombes 
monumentals, com ara la coríntia, la del palau... ixí 
com el fotogènic i màgic monestir. Sopar.

31 desembre. L’Aràbia feliç. Wuadi Rum
Eixida al uadi um, la terra dels bedu ns. El desert 

de color marró i ocres, ple de màgia, ens portarà 
al record de awrence d’ ràbia recorrent els seus 
espectaculars racons en x . Hotel a Aqaba, 2 nits. 
Sopar.

1 gener. El mar Roig
n mar d’un blau maragda ens espera per a gaudir 

d’una fabulosa excursió en vaixell a l’illa del Faraó. 
nomenada pels croats l’ille de ra e, en territori 

egipci. i el temps ho permet, podrem prendre el 
ban . questa illa va ser el punt d’on es volien atacar 
els croats la eca. Farem un recorregut pel castell 
restaurat. Sopar.

2 gener. La vida al mar Mort
Eixida cap al nord. Ens detindrem al mar ort per 
a prendre un ban  i tindre una sensació única. es 
qualitats terapèutiques d’aquestes aig es són 
conegudes arreu del món. esprés visitarem adaba, 
ciutat que conserva una gran població cristiana, on es 
troba el seu mosaic de la alestina del segle . Hotel 
a Amman. Sopar.

3 gener. Tornada
rasllat a l’aeroport. Vol  Amman - València, via 

Istanbul. Arribada a l’aeroport de València cap a 
les 16.00h.
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Atenes i el Peloponés.  
Meravella eterna

rècia no és només un país, és un viatge de temples vius, de blaus de mar i pobles blancs, de nits màgiques 
on el vi raja en la festa dels déus. s un periple pel principi de tot allò que és nostre, n viatge per la nostra 
història. odrem meravellar-nos amb l’origen dels més famosos jocs del món a límpia, del santuari més 
important de l’antiguitat al peu del mont arnàs a elfos, de les meravelles del fascinant mperi bizantí, de 
monestirs ortodoxos, de castells venecians i francs, de fortaleses otomanes, de les vistes a l’Egeu, el mar que 
ens acollirà i que de segur que no oblidarem mai.

28 desembre. Anada
Concentració a les 08.00h. a l’aeroport de Manises. 
Vol València - Atenes via Zurich. En arribar-hi, trasllat 
a elfos. Sopar. Hotel a Delfos. 

29 desembre. Delfos i Hósios Loukás
isitarem el monestir d’ ósios ou s, fundat l’an  

, que encara conserva els meravellosos mosaics 
del nàrtex i de les voltes de la nau del atholi on, 
i que va ser després model de moltes esglésies 
bizantines.  El mateix dia coneixerem el jaciment de 

elfos nesco , centre de l’univers, segons els 
grecs. estaquem el museu, el tresor dels atenesos, 
el tolos, etc.  la vesprada, trajecte fins a límpia. 
Sopar. Hotel a Olímpia.

30 desembre.  Olímpia. L’Èlide. La Messènia
untament amb els jocs pítics, que se celebraven a 
elfos, els jocs olímpics eren els més famosos en 

l’antiguitat. ada quatre an s, es reunien al voltant del 
santuari centenars d’atletes vinguts de tot el món i 
competien per a aconseguir la fama i la glòria. ’últim 

1550€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 9 desembre

+120€
taxes 

28 de desembre 
al 4 de gener    

Ens acompanyarà Antoni Llibrer, doctor en història.
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an  de ocs límpics va ser el . Farem una visita a 
aquest meravellós jaciment arqueològic, així com al 
museu que conté les millors peces trobades in situ . 
Sopar. Hotel a Calamata. 2 nits.

31 desembre. Mistra
istra va ser la capital del despotat de orea, nom 

que donaren els venecians al eloponés perquè 
se sembla a la fulla de morera . urant molts an s, 
es pensava que era l’antiga Esparta, que en realitat 
s’hi troba molt a prop. En el trajecte veurem el palau 
del despotat i precioses esglésies bizantines, on 
destaquen el monestir de anta aria de eribleptos. 

es cantines i tavernes ens esperen al peu de la ciutat 
medieval. Sopar de Cap d’Any.

1 gener. Nàuplia
El primer dia de l’an  ens traslladarem a àuplia. 
Els venecians fortificaren la ciutat amb el castell de 

alamidi. ’illot ourtzi vigila la badia. a ser presó 
otomana, i dona ara al golf de l’ rgòlida, un encant 
inesperat.  la vora de la mar, hi ha un deliciós passeig 
que voreja cronàuplia- rvanitia. Hotel a Nàuplia. 

2 gener. Epidaure i Atenes
isita al teatre d’Epidaure, una de les meravelles 

de rècia. Edificat al costat del temple d’ sclepi, va 
ser model dels teatres grecs. reuarem el canal de 

orint per a arribar a tenes. esprada pel barri de 
la a i onastira i. ’aquests barris, en destacarem el 

monument a isícrates, la porta d’ drià, la torre dels 
ents, etc. Hotel a Atenes. 2 nits. Sopar.

3 gener. Atenes i l’Acròpolis
El matí el dedicarem a la visita a l’ cròpolis, el seu 
extraordinari museu, la porta eulé, els propileus, el 
temple d’ tena i e, l’Erectèon... i també, el magnífic 

artenó. ’ cròpolis és una de les meravelles del món. 
o sols pel lloc i els edificis, sinó pel que representa 

de culminació de l’antiguitat clàssica. l peu de 
l’ cròpolis, es troba el teatre de ionís. es del tossal 
de les uses trobarem les millors vistes de la ciutat.  
Sopar.

4 gener. Atenes-València
 l’hora que indicarem, trasllat a l’aeroport. Vol Atenes 

-  València, via Zurich. Fi del viatge. Kalo taxidi! 
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Marràqueix i les casbes 
de l’Atles

 només  m de la península bèrica, es troba un dels pa sos més exòtics del continent africà, el arroc. 
n país amb un passat esplendorós, que es re ecteix en les seues ciutats imperials, com ara arràqueix. 

En paisatges de grans muntan es i profundes gorges, com les de l’ tles  i grans extensions desèrtiques 
saharianes,... erò també formen part de l’exotisme del país la seua gent, els berbers, habitants dels petits 
llogarets de l’ tles. En aquest viatge, prendrem contacte amb el rand ud, ens perdrem en alguna casba, 
passejarem per palmerars i ens deixarem encisar per la màgia de l’islam, somiant mentre es pon el sol per 
darrere d’un minaret i sentirem el cant del muetzí cridant la gent a l’oració. El arroc és el país africà per on 
es pon el sol  el agrib l- qsa l’Extrem ccident , com l’anomenaren els àrabs que en el s.  van partir a la 
conquesta de l’ frica del ord.

28 desembre. Marràqueix
Concentració a les 04.30h. en l’aeroport de Manises. 
Vol València - Marràqueix, via Lisboa. Arribada 
a arràqueix, una de les quatre ciutats imperials 
del arroc, amb més de mil an s d’antiguitat, és 
considerada una de les ciutats més exòtiques del 

agrib. otser encara tindrem temps de fer una 
passejada per la plaça de jemà-el-Fna, atrimoni de 
la umanitat des de . uan o tisolo va dir que 
si frica tinguera un cor palpitant, estaria en la plaça 
de jemà-el-Fna. Hotel a Marràqueix. 3 nits. Sopar.

29 desembre. Els jardins de la Menara
omençarem la visita de la ciutat amb una passejada 

amb calessa fins als jardins de la enara, testimoni 
de l’època almohade, del s. . ontinuarem amb 
el museu d’art marroquí ar i a d, installat en una 
residència palatina del s.  i l’incre ble alau de la 

ahia, constru t per l’arquitecte el- aj ohammed 
ibn eji el- ifiui, de l’escola andalusí, per al gran visir 

a hmed, a les acaballes del s. .  la vesprada, 
visitarem les tombes sadites, on descansa Ahmad 
al- ansur, fundador de la dinastia sadita, i els seus 
successors. Sopar.

1395€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 10 desembre

+136€
taxes 

28 de desembre 
al 4 de gener    

Ens acompanyarà Joan Grifoll, guia de muntanya i història.
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30 desembre.  El Palmerar de Marràqueix
isitarem el almerar de arràqueix, que té més de 

.  palmeres i va ser plantat durant la dinastia 
almoràvit. onta la llegenda, que aquesta enorme 
plantació, va nàixer accidentalment quan oussef en 
ahine i els seus soldats es van aturar a descansar 

en aquest lloc. an menjar dàtils i les llavors van ser 
llançades al desert, i així hauria nascut aquest immens 
bosc. ontinuarem amb la visita de les muralles i els 
jardins de ajorelle, creats pel pintor i ebenista uis 

ajorelle i adquirits posteriorment pel dissen ador 
francés ves aint aurent.  la vesprada, passejarem 
pel modern barri de uéliz per a conéixer el modern 
desenvolupament de la ciutat. Sopar.

31 desembre. Ouarzazate
reuarem les muntan es de l’ tles, passant per iz’n 
ich a, el port de carretera més alt del arroc .  

m . ararem a ghrem ’ ugdal, poble fortificat i 
casba.  la vesprada, uarzazate, també coneguda 
com la orta del esert, estratègica població, clau de 
l’accés a les valls del ra i el adès. En temps passats, 

uarzazate va ser un punt de travessia per als 
comerciants africans que intentaven arribar a ciutats 
del nord del arroc i Europa. Hotel a Ouarzazate. 2 
nits. Sopar de Cap d’Any.

1 gener. Skoura. La ruta de les casbes
es fortificacions constru des amb atovó conserven 

una bellesa exòtica i perfectament integrada en el 
paisatge. ’oasi on es troba la ciutat de oura és famós 
per la impressionant casba d’ merhidil, constru da en 
el segle  per assiri o an asser, i que visitarem 
enmig del frondós palmerar de l’oasi de oura.  
la vesprada, ja de nou a uarzazate, visitarem la  
casba de aourirt, una de les construccions més 
emblemàtiques d’aquesta ciutat. Sopar.

2 gener. Ksar d’Aït-Ben-Haddou
El sar d’ t- en- addou és un exemple significatiu 

d’aquests tipus de construccions, fetes bàsicament 
de terra i fusta, que es remunten al segle  a les 
valls del raa, del odgha, del adès i del ouss. 

bans de tornar a arràqueix, passejarem per la que 
va ser qaba en la pellícula awrence d’ ràbia. t-

en- addou forma un dels sars alcàsser  millor 
conservats del sud de arroc, declarat atrimoni 
de la umanitat per la nesco. rasllat i hotel a 
Marràqueix. 2 nits. Sopar.

3 gener. La medina i el soc
El dia de hui el dedicarem a conéixer la medina de 

arràqueix, declarada atrimoni de la umanitat 
per la nesco, cor del vell barri àrab. oltarem pels 
carrerons i els atzucacs.  la vesprada, visita a la 
madrassa d’ bn oussef, d’època almoràvit i posta de 
sol al afé de la France. Sopar de comiat a la plaça 
Djemà-el-Fna.

4 gener. Tornada
rasllat a l’aeroport. Vol Marràqueix-València, via 

Lisboa. Arribada a València cap a les 20.00h.
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Bordeus i les Landes.   
Grand cru

El segle de les lums omplí ordeus d’un nou estil arquitectònic. es elegants façanes, places i jardins, tot 
d’un encant absolutament burgés li han valgut el reconeixement de atrimoni undial de la umanitat per la 

nesco.  no només l’arquitectura ens porta a gaudir de la ciutat de la arona, els seus reputats vins són una 
altra fantàstica excusa per a assaborir el bo i millor d’aquest racó a la vora de l’ tlàntic. o és concebible, estant 
a ordeus, no passejar per les andes. erritori màgic de boscs interminables a la vora de l’oceà, camins entre 
pinades tan grans com selves equatorials.  les dunes, gegants, inconcebibles, dominant l’horitzó. os hem 
preparat un cap d’an  ple de descobriments combinant art i paisatge. n viatge grand cru.

28 desembre. Anada
Eixida a les 08.00 h desde Nuevo Centro. Trasllat en 
bus fins a ax. Sopar. Hotel a Dax.

29 desembre. La Courant d’Huchet. 
a ser l’emperador apoleó  qui ordena el 

sanejament i la repoblació forestal a gran escala de 
les andes. es aig es de la llacuna de éon fan cap 
a l’oceà en forma de torrent que s’interna en els boscs 
landesos. Farem un recorregut d’un parell d’hores per 
a gaudir de la magnífica combinació del bosc de pins 

i l’ tlàntic en tota la seua esplendor. es de ichelébe 
fins a la desembocadura coneguda com a ourant 
d’ uchet. oscs, aigua, dunes. Hotel a Bordeus. 5 
nits. 

30 desembre.  Bordeus
En els Comentaris a la Guerra de les Gàl·lies de uli 

èsar, el nom quitània apareix per primera vegada. 
a seua capital era urdigala, l’actual ordeus. El 
arona arrabassa la ciutat i mor en la ironda, on 

s’uneix a un altre riu màgic  la ordon a. edicarem 

920€             

28 de desembre 
al 3 de gener    

Ens acompanyarà Enric M. Català, belles arts i filòleg.

2MP

Inscripció oberta
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el dia a passejar per la vella ordeus. bicada entre el 
quartier des hartrons i el de aint- ichel. mb .  
edificis del segle . ’esplanada de Quinconces 
ens portarà al fastuós rand héatre, un dels més 
bonics de França  l’església de otre- ame, d’una 
aparença romana  el ours de l’ ntendence, avinguda 
del luxe  o la plaça de la orsa ens delectaran amb 
la més perfecta arquitectura classicista francesa.  la 
vesprada, temps lliure. 

31 desembre. Bordeus. Capital del Vi
hartrons, amb el carrer Fondaudège, és un barri que 

evoca un període triomfal del gran negoci bordelés. 
ecorrerem, entre altres, les pavés llambordes  

dels hartrons, passeig entre els més aristocràtics 
i elegants del segle  el barri de eriadec , 
entre tradició i modernitat, amb una barreja d’edificis 
històrics i actuals. rans museus al voltant del palau 

ohan ajuntament actual . a iutat del i és una 
construcció duta a terme pels arquitectes nou  

egendre i icolas esmazières, que imaginaren 
un lloc ple de símbols identitaris de la regió vinícola. 
Sopar de Cap d’Any.

1 gener. La duna de Pilat i Arcachon
a duna de ilat és, de bon tros, la duna més alta 

d’Europa. erò no només l’alçària la fa única, és tot el 
conjunt  els boscs de pins, les vistes des de les altures 
que abracen tota la badia d’ rcachon, i l’ tlàntic etern. 

 l’hivern, la llum rasant li dona un aspecte únic de 
formes endolcides. El vent, des del cim, ens porta els 
aires nets i purs de l’oceà.   prop, rcachon, ciutat 
que va ser un invent dels germans ereire, banquers 
bordelesos que la uniren en ferrocarril a la capital. 
Famosa des de llavors pels seus vents balsàmics, 
va ser capital d’hivern de rics i poderosos. Quatre 
ciutats la componen, cada una amb un nom d’estació 
de l’an , unides per un passeig marítim amb vista a 
la badia. assejarem pels carrers per veure les viles  
cases su sses, basques, angleses o morisques... ot 
un desplegament del bon gust decimonònic.

2 gener. Libourne-Saint Émilion
ermana xicoteta de ordeus, ibourne és una ciutat 

bastida amb la plaça reial porticada pels anglesos. 
ecorrerem els antics molls amb vistes a la ordon a, 

riu artèria que la connectà al progrés. esprés aint-
milion  un dels pobles més bonics de França. iutat 

medieval amb la típica construcció aquitana de pedra 
daurada. s un laberint de replacetes i carrerons. Els 
vins que porten el seu nom són considerats des de 
l’Edat itjana com a vins que s’oferien en homenatge 
als sobirans. 

3 gener. Tornada
l matí, retorn a alència.
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Càceres, Trujillo i
el PN de Monfragüe

 freda, i muntan osa, i aigualida, i salvatge..., i encara podríem afegir més tòpics sobre Extremadura, però en 
aquest viatge els trencarem tots. erà un viatge a través  de la història, seguint les empremtes del temps. 

es de la magnífica ciutat de àceres, fins al museu d’art contemporani de ostell. eurem el paisatge i els 
pobles des d’on isqueren els descobridors del continent americà. En definitiva, un viatge on la història ha 
deixat nombrosos sediments en forma de atrimoni ultural declarats per la nesco  de la umanitat. e la 
varietat gastronòmica, l’artesania, l’ambient nocturn, no cal parlar-ne, ja el coneixereu si veniu.

28 desembre. Oropesa
Eixida a les 08.00h. hores des de Nuevo Centro. 

ecorregut fins a ropesa. emps lliure per a dinar. 
rribada a Extremadura. Hotel a Càceres. 4 nits. 

Sopar.

29 desembre. Càceres i el museu Vostell
l matí, visita al museu d’art avantguardista ostell, 

situat enmig d’un paisatge d’enormes roques 

granítiques anomenades barruecos, sobre les quals 
les cigon es installen els nius. rasllat a àceres  
temps lliure per a dinar.  la vesprada, passejada 
pel nucli antic d’aquesta bonica ciutat declarada 

atrimoni de la umanitat. Sopar.

30 desembre.  Monfragüe i Càceres
resor de la naturalesa extremen a, obert per les 

aig es del ajo i refugi d’infinitat d’espècies animals. 

620€             

28 de desembre 
l’1 de gener    

Ens acompanyarà Gabriel Benavides, humanitats.

Opció Senda
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isita al centre d’informació del parc. Ruta verda: 
Passejada per sendera recorrent un dels itineraris 
més interessants del parc. 3 hores de dificultat 
baixa. Dinar.  la vesprada, continuarem descobrint 
el centre històric de la ciutat de àceres. 

31 desembre. Trujillo
isitarem la monumental ciutat de rujillo, de la qual 

cal destacar la plaça ajor, centre de la ciutat que 
conforma un espai monumental de gran bellesa, el 
castell d’origen califal i les fabuloses esglésies, com 
la de an artín o an Francisco. o oblidem la 

magnífica gastronomia de la zona, com ara les migas 
extremen es o la sopa de tomata.  la vesprada, 
tornada a àceres i sopar de Cap d’Any.

1 gener. Ocaña
e tornada, visitarem ca a, òrtic de la anxa. 
tresora llegats religiosos, i les seues obres civils 

apareixen en els carrers, fet que dona una gran 
importància a la vila. i destaca la seua monumental 
plaça ajor de claustre regular i estructura tancada. 
Arribada a València a última hora de la vesprada.

29 desembre. Los Barruecos. Càceres
l matí, farem un recorregut pel monument de os 
arruecos, espai encisador on els blocs de pedra 

granítica arredonits es conjuminen amb una ora i 
fauna de gran interés, tots acompan ats de corrents 
d’aigua i llacunes, que el converteixen en un paratge 
de  gran bellesa natural. Ruta verda. 10 km. 70 
m desnivell. 4 hores. Sense dificultat. Trasllat a 

àceres, temps lliure per a dinar.  la vesprada, 
passejada pel nucli antic d’aquesta bonica ciutat 
declarada atrimoni de la umanitat. Sopar.

30 desembre. PN Monfragüe. Càceres
Farem la ruta més bonica de tot el arc acional 
de onfrag e, la ruta de l’ mbria, on vegetació i 

aigua es combinen entre pen es, acompan ats de 
les aromes dels abundants arbusts aromàtics i amb 
uns paisatges espectaculars. Ruta verda. 6 km. 280 
m de desnivell. 3 hores. Dificultat baixa. Dinar. A la 
vesprada, continuarem descobrint àceres i els seus 
carrers.

31 desembre. Sierra de Las Fuentes. Trujillo
ecorrerem l’Espai atural de la ierra de las Fuentes, 

que destaca pel seu gran valor ornitològic ja que acull 
nombroses i importants poblacions d’espècies d’aus 
rares i en perill d’extinció. Ruta verda. 10 km. 270 m 
desnivell. 4 hores. Dificultat baixa. inarem a rujillo, 
on, a la vesprada, podrem bambar pels seus carrers. 
ornada a àceres i Sopar de Cap d’Any.

Ens acompanyarà Víctor Benlloch, botànic.

Opció Senda
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stanbul està situada en un espai geogràfic excepcional, entre dos continents Europa i sia- i tres grandiosos 
braços de mar  el orn d’ r, l’estret del òsfor i la mar del àrmara. ingú no podria haver imaginat que 
aquella xicoteta ciutat a la perifèria del món grec, a la vora d’un mar boirós com és el egre, exposada al 
pas de pobles en trànsit, d’exèrcits ferotges i de mercaders afan osos, estaria destinada a ser capital de dos 
imperis, a ser la oma de l’ rient, la ublim orta. gual que els éssers humans, que durant la nostra vida 
canviem i, així i tot, continuem sent els mateixos, stanbul manté l’essència de tots els temps que han sigut. En 
aquest curt, però intens viatge, volem en F  visitar el que és imprescindible de la ciutat, que no cansa, però 
també el que poques vegades ens n’han ensen at.

28 desembre. Anada
Concentració a les 10.30h. a l’aeroport de Manises. 
Vol València-Istanbul. rasllat a hotel. Hotel al 
centre d’Istanbul, 4 nits. Sopar.

29 desembre. Clàssics eterns. Santa Sofia, 
Topkapi, hipòdrom, mesquita d’Ahmet

isita a la basílica de anta ofia. questa antiga 
església bizantina és un dels monuments més 
importants del món. esprés, la plaça de l’ ipòdrom 
i la mesquita del soldà hmet, coneguda com la 

mesquita blava.  la vesprada, veurem el palau de 
op api, residència dels soldans otomans, així com el 
ran asar. Sopar.

30 desembre. De Constantinoble a Istanbul. 
Les restes del naufragi
Farem un recorregut en què gaudirem de les restes 
d’esglésies, monestirs del que va ser onstantinoble. 

isitarem l’església anma aristos i la basílica de 
ant alvador de hora, museu de osaics i frescs 

bizantins. ambé farem un tomb en vaixell per a 

880€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 3 desembre

+160€
taxes 

28 de desembre 
a l’1 de gener    

Ens acompanyarà Imma Rodilla, guia de FPR.

Istanbul.    
La Sublim Porta
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admirar l’estret del òsfor, i gaudir així de les vistes 
de l’única ciutat del món dividida en dos continents  
Europa i sia, amb els seus pobles, palaus i cases 
antigues de fusta, on veurem la torre de eandre, 
els ponts sobre el òsfor o el castell de umeli.  la 
vesprada, visitarem el que va ser barri europeu, amb 
la famosa torre àlata. Sopar.

31 desembre. La Istanbul otomana
es de l’hotel, farem una llarga passejada per la 

ciutat, en què visitarem ulaimani a, i la mesquita 
dels rínceps, dos grans obres del magnífic inan. a 

mesquita alendehane és l’antiga església heoto os 
riotissa, que va ser monestir i que es troba a la 

vora de les restes de l’aq educte de alent. ambé 
gaudirem del orn d’ r des del café que freq entava 

ierre oti, així com el barri d’E p. Sopar especial de 
comiat a la vora del Bòsfor.

1 gener. Istanbul–València 
l matí, després de desdejunar, encetarem el viatge 

de tornada al nostre país. Vol Istanbul - València. 
Arribada a València cap a les 12.00h.



20

520€             

30 desembre. Castell de Baños de la Encina
Eixida a les 07.00h. des de Nuevo Centro i a les 
07.30 h des de Xest. e camí a òrdova visitarem 

a os de la Encina i el seu imponent castell. El califa 
l- a am va ordenar construir-hi una fortalesa l’an  

 com a lloc destinat a les tropes berbers que 
lluitaven contra els cristians del nord de la enínsula. 
Hotel a Còrdova. 3 nits. Sopar.

31 desembre. Madīnat al-Zahrā. Còrdova 
l matí, visitarem les excavacions monumentals de la 

ciutat palau ad nat al- ahr , erigida pel gran califa 
bd al- am n . s el major jaciment arqueològic 

d’Espan a i va ser declarada tota la ciutat atrimoni 
de la umanitat per la nesco. Dinar a l’hotel. A la 
vesprada, os eales lc zares, la sinagoga, etc.

1 gener. Còrdova. Els monuments
Encetarem el matí amb la gran mesquita, símbol 
del poder de l’islam a la península bèrica, un dels 
monuments més bells del món. s difícil descriure 
aquest fabulós edifici que la fortuna, la casualitat 
o la tolerància ens han llegat per a alegria dels qui 
estimem l’art. En acabant, passejarem per la moreria, 
la torre de la alahorra, el pont romà, l’hospital de ant 

ebastià, caminarem pel call  Sopar de Cap d’Any.

2 gener. Patis cordovesos
Els patis cordovesos són un referent turístic de 
la ciutat. Encetarem l’an  descobrint alguns dels 
patis més famosos. esprés, retorn cap a alència. 
Arribada cap a les 21.00h.

òrdova va ser la capital de la saviesa de l’ ccident musulmà durant el període califal i era una de les 
ciutats més avançades del seu temps. ixí ho va escriure . E. ufourq  En cap moment, ni oma, ni 

arís, les ciutats més poblades de l’ ccident medieval cristià, es van acostar a l’esplendor de òrdova, el 
major nucli urbà de l’Europa medieval . olem descobrir o redescobrir aquest cap d’an  la fabulosa ciutat 
dels califes.

Inscripció oberta

Còrdova califal.   
L’esperit de l’Al-Àndalus

Ens acompanyarà Xavier Vidal, arqueòleg.

30 de desembre 
al 2 de gener    
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L’arquitectura del ferro. Patrimoni industrial rehabilitat. naugurat en 
, l’escorxador de la etxina és una sèrie d’edificis representatius 

de l’arquitectura industrial valenciana. ’estil obeeix al racionalisme 
arquitectònic amb certes in uències modernistes. a estar funcionant 
com a tal fins a . esprés de  an s sense activitat, el  de maig de 

 es converteix en un centre d’oci i cultura. 

aume , el  de març de , alliberà tota la vall dels castells de 
arin én i lcalà, juntament amb els llogarets i alqueries, per tal que s’hi 

fundara un monestir . En aquell moment, es desplaçaren tretze monjos 
des del monestir de antes reus fins a imat per formar-hi la comunitat i 
encetar les obres del nou monestir. es de la fundació d’aquest monestir 
fins a l’exclaustració, en , foren vora de sis segles de contínua evolució 
fins a constituir-se en un dels millors monestirs que l’ rde del ister tenia 
a la enínsula. 

Concentració a les 10.00h., en el Centre Esportiu La Petxina (passeig de 
la Petxina, 42). isita a les installacions que conté  poliesportiu, balneari, 
nstitut de edicina Esportiva, rocòdrom, pistes cobertes d’atletisme, 
gimnàs, piscina, sala d’actes, jardí i biblioteca. ot seguit, visita a la resó 

odel de alència. 

Eixida a les 08.00h. des de Nuevo Centro. isitarem el eial onestir 
de tra. ra. de la alldigna. al destacar-ne la font i el claustre del palau 
de l’ bat, recentment recuperat. assejarem fins a l’ermita de la ara.  
la vesprada, ant eroni de otalba, es tracta d’una de les construccions 
monàstiques més notables i millor conservades del nostre territori, fet 
que es veu accentuat per la diversitat estilística del conjunt.

La Petxina i
la Presó Model

Els monestirs de la Safor

Ens acompanyarà Ximo Corts, professor.

Primer dia d’inscripció: 7 gener

Tiquet i esmorzar: 15€

Primer dia d’inscripció: 7 gener

Tiquet: 28€ (Dinar opcional)

18
gener

26
gener

DISSABTE

DIUMENGE

Ens acompanyarà Toni Rodrigo, història de l’art.
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L’Argentina. Estiu austral.   
Les torres del Paine

’ rgentina és un immens país que s’estén des de latituds tropicals fins als erms deserts pròxims a l’ rtic. 
Energia pura d’impressionants paisatges naturals. iatge únic entre les meravelles que ens regala el món, 
hem triat els imprescindibles d’aquesta màgica terra austral. a seua capital, misteriosa uenos ires, com 
la va anomenar l’escriptor anuel újica ainez, és inabastable, inesgotable, d’una intensa joventut. l tròpic 
les cascades d’ guaçú, una de les meravelles naturals del planeta, on s’uneixen tots els colors del verd, fent 
esclatar l’aigua en un espectacle incomparable. l ran ud està situada la atagònia, d’enormes proporcions, 
part central del viatge. els eterns com el del erito oreno, cims llegendaris com les orres del aine a ile 
que hem sumat al nostre periple.  la erra del Foc per a xafar elconfí del món. n gran viatge amb música de 
tango de fons i arrecerats pel cel de l’estiu ustral.

31 gener. Madrid-Buenos Aires
Concentració a les 12.00h. a Nuevo Centro. Trasllat a 
l’aeroport dolfo u rez. Eixida en el vol internacional 
nocturn adrid- uenos ires- guaçú. Nit a bord.

1 febrer. Iguazú. Cascades brasileres
Eixida cap a Foz do guaçú per començar la visita a les 
cascades brasileres, situades en el arque acional 
do guaçú. El recorregut té el seu punt culminant 
en arribar al mirador de la arganta del iablo, on 
el soroll de la caiguda de l’aigua fa feredat. Hotel a 
Iguaçú. 2 nits. Sopar.

2 febrer.  Iguazú. Cascades argentines
Eixida cap al arque acional de guazú, declarat 

atrimoni de la umanitat per la nesco. aminant 
per ponts i passarelles, entre xicotetes illes. 

osteriorment, visitarem el passeig inferior  en 
què farem una caminada en què tindrem una vista 
panoràmica de la arganta del iabló i el can ó del 
riu guaçú inferior. Sopar.

3 febrer. Iguazú-El Calafate
ia de transició, trasllat a l’aeroport i vol domèstic 

entre guazú i El alafate. Hotel a El Calafate. 4 nits. 
Sopar.

3950€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 7 gener

+510€
taxes 

31 de gener 
al 16 de febrer    

Ens acompanyarà Vicent Martínez, guia FPR.
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4 febrer. El Perito Moreno
isitarem el arque acional os laciares per a 

conéixer el famós erito oreno. urant la visita, 
abordarem el afari àutic, que ens permetrà acostar-
nos a la paret sud de la glacera. Sopar. 

5 febrer. El llac argentí
avegació pel mar atagònic en el creuer María 

Turquesa. esembarcarem a uesto de las acas amb 
caminada pel canal psala amb vista panoràmica 
de la glacera psala i ertacchi. Dinar a bord. 

ontinuarem navegant pel canal de os émpanos 
cap a la paret nord de la glacera erito oreno.

6 febrer. Torres del Paine. Xile
Excursió al  orres del aine. ravessarem l’estepa 
patagònica per arribar al pas fronterer de ancha 

arrera ile . Els seus pics més alts ens donen la 
benvinguda amb els cims nevats fins i tot en ple estiu, 
d’on naixen glaceres interminables i rius d’aigua tan 
cristallina que et costarà veure’ls. Dinar.

7 febrer. El Calafate-Ushuaia
ol a shuaia. niciarem l’exploració d’aquestes terres, 

per a nosaltres, tan fascinants i llun anes... Hotel a 
Ushuaia. 3 nits. Sopar.

8 febrer. Parque Nacional Tierra de Fuego
l matí, trasllat al port per a realitzar la navegació 

en catamarà per recórrer l’àmplia adia d’ shuaia 
fins a arribar al canal eagle. Dinar en restaurant 
local.  la vesprada, excursió al  ierra de Fuego. 
El recorregut acaba en ahía Ensenada, on es troba 
l’oficina postal més austral del món.

9 febrer. Ushuaia. Llacs Fagnano i Escondido
ravessia que ens permetrà connectar-nos d’una 

manera diferent amb els paisatges més recòndits 
de l’illa de ierra de Fuego. er senderes de terra, 
arribarem a la imponent costa del llac Fagnano.  
continuació, iniciarem una caminada pel bosc fins al 
llac Escondido, on es troba un refugi de muntan a. 
Dinar.

10 febrer. Ushuaia-Puerto Madryn
rasllat a l’aeroport per a prendre el vol a relew. 
rasllat a l’hotel. Hotel Península Valdés. Sopar.

11 febrer. Península Valdés
 la eserva de enínsula aldés, visitarem el centre 

d’interpretació de la geografia, ora, fauna i història del 
lloc. ontinuem cap a unta rima, antic assentament 
naval que posseeix un característic far en què es pot 
veure una colònia de llops marins. Dinar.

12 febrer. El Pedral
ing inera del edral, autèntica vivència amb 

ping ins de agallanes. cí podrem conéixer el far 
de unta infas i admirar les grans extensions del 
paisatge sobre el mar. ol a uenos ires. Dinar. 
Hotel a Buenos Aires. 3 nits.

13 febrer. Buenos Aires
omençarem la visita de la ciutat descobrint les grans 

avingudes. Els barris de an elmo i a oca són, 
potser, els més típics de la ciutat. El barri de a oca, 
és un dels llocs més pintorescs per la seua història 
lligada a la immigració italiana i al tango. Dinar.

14 febrer. Buenos Aires
ui visitarem els boscs de alerm, autèntic pulmó 

verd de la ciutat. Es continua per alerm- oho, que 
és considerat el centre del dissen  orte o. er a 
completar la visita a la ciutat descobrirem el barri de 
la ecoleta, considerat el més sofisticat de uenos 

ires, i el lloc on es concentren els millors restaurants 
i cafés a l’aire lliure. Dinar.

15 febrer. Buenos Aires
ia lliure a uenos ires.  la nit, trasllat a l’aeroport 

per encetar el retorn.

16 febrer. Buenos Aires-Madrid
Nit a bord. Buenos Aires-Madrid. Arribada a 
València cap a les 21 h.
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a serra de èrnia és una alineació litoral entre el riu lgar i el barranc 
del ascarat que separa les dues arines. Està culminada pel puig de 

èrnia, de .  metres d’altitud, amb espectaculars espadats que. es 
del vessant oriental, domina la badia d’ ltea fins al puig ampana i del 
pen al d’ fach fins al ontgó sobre el blau intens de la editerrània, que 
ofereix un panorama indescriptible. El castell de èrnia és una antiga 
fortificació reconstru da en  per impedir les comunicacions entre els 
moriscs de la arina lta i els de la plana de enissa.

ascut al centre de la ciutat, oaquim orolla i astida va ser el pintor 
valencià més reconegut en l’àmbit mundial. esprés de la seua formació 
a l’Escola d’ rtesans i l’ cadèmia de elles rts de ant arles, orolla va 
rebre el suport del seu sogre i muntarà els seus primers estudis de pintura. 

algrat que quan assoleix la fama s’instal là a adrid, el nostre pintor no 
va perdre mai el contacte amb la seua ciutat natal, a la qual tornava per 
descansar i  gaudir sempre que el treball li ho permetia. e fet va sentir 
veritable fascinació per la seua llum, pels paisatges, les  festes i les gents. 

Eixida a les 08:00h. des de Nuevo Centro. Trasllat a les Cases de Bèrnia. 
Ruta verda. 3 hores de duració aproximada, amb lleugera costera fins 
a la cara de migjorn de la serra i el fort de èrnia, amb magnífiques vistes 
sobre les dues arines. isita a les ru nes monumentals del castell de 

èrnia i tornada per a dinar.  la vesprada, passejada pels carrers del nucli 
històric de enissa.

Concentració a les 09:30h. a la Plaça del Mercat (a la porta de la 
Llotja).  El recorregut ens portarà als indrets on varen transcórrer els 
an s de formació com a pintor i els inicis de la carrera artística de orolla. 

cabarem la visita al useu de elles rts on visitarem l’exposició orolla 
i el seu temps .

El forat de Bèrnia. 
Talaia de les Marines

Sorolla i el seu temps

Ens acompanyarà Enric Català, història de l’art.

Primer dia d’inscripció: 27 gener

Tiquet: 28€ (Dinar opcional)

Primer dia d’inscripció: 10 febrer

Tiquet i esmorzar: 15€ 

16
febrer

22
febrer

DIUMENGE

DISSABTE

Ens acompanyarà Joan Tasa, guia de muntanya.
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Ciudad Real i 
el Campo de Calatrava 290€             

Inscripció oberta

Ens acompanyarà Ximo Corts, professor.

28 febrer. Anada 
Eixida des de Nuevo Centro a les 17.00h. Trasllat a 

iudad eal. Hotel a Ciudad Real. 2 nits. Sopar.

29 febrer. Ciudad Real i el Campo de 
Calatrava  

l matí, eixirem cap al alau dels arquesos de ta. 
ruz a iso del arqués, obra cabdal del renaixement 

castellà. o oblidarem el castell de os alatravos, a 
prop d’ ldea del e .  esprés de dinar farem una 
llarga volta pel centre de iudad eal. a va fundar, 
en , lfons  el avi per situar, al bell mig dels 
territoris que dominaven els calatravos, una ciutat reial. 

a plaça ajor, la catedral de anta aria del rado, 
majoritàriament gòtica, i les esglésies de an edro 

i de antiago. ot acompan at per la gastronomia 
típicament manxega de la comarca que es desplega 
amb tots els seus colors i sabors. s famosa la dita 
“hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite y mucho 
tocino”. Sopar.

1 març. Alarcos-San Clemente   
l matí, visitarem el arc rqueològic d’ larcos, ben 

a prop de iudad eal. Emplaçament iber en què, 
en , va tindre lloc la famosa batalla que enfrontà 
musulmans i cristians. l costat, la bellíssima ermita 
de tra. ra. de larcos, de factura gòtica. e tornada, 
visitarem an lemente, la seua plaça ajor és 
coneguda com a plaça de os esoros. 

iudad eal, capital manxega, és, malgrat la seua antiguitat, una ciutat amb pocs vestigis històrics. erò dit 
açò i gràcies a un dinamisme econòmic nou i a la seua vitalitat universitària, ha passat a ser una capital amb 
una vida cultural intensa i atractiva. a visitarem passejant-la, detenint-nos en la seua catedral, anta aria del 

rado, i les principals esglésies. El ampo de alatrava va ser frontera cristianoàrab, com podem veure en les 
restes dels castells que la poblen. quest orde va establir ací el seu centre de poder. 

28 de febrer 
a l’1 de març    
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ristes guerras
si no es amor la empresa.

ristes, tristes.

Tristes armas
si no son las palabras.

ristes, tristes.

Tristes hombres
si no mueren de amores.

ristes, tristes.

Miguel Hernández

nem a conéixer alència en clau de dona. olem interpellar-la perquè 
ens mostre el recorregut vital de dones que ocuparen l’espai públic i que 
cal recuperar. a ciutat encara conserva molts dels espais que transitaren 
les feministes dels an s -  i la memòria de les seues petjades. 

ecentment hi ha més dones en la llista de carrers, però encara queden 
moltes per incorporar. profitàrem la commemoració del  de març per a 
recordar a les dones que treballen per la igualtat. 

Eixida a les 07.00h. des de Nuevo Centro. 
e totes les ciutats valencianes, riola és la 

més monumental, després del ap i asal. 
isitarem la catedral gòtica, el convent de 
ant oménec l’edifici renaixentista valencià 

de més entitat , l’antiga niversitat, el alau 
Episcopal, el eatre irc i la asa useu de 

iguel ern ndez. ot acompan ats pels 
poemes de iguel ern ndez amb la veu 
d’Empar làcer. iguel ern ndez, el poeta 
del poble, que manifestà un ferm compromís 
amb els més pobres i desfavorits mitjançant 
la seua obra més social, ha sigut un dels 
dramaturgs valencians en llengua castellana 
més representatius del segle . 

Concentració a les 09.30h. a la porta de l’Institut Lluís Vives. assejarem 
per la niversitat vella, carrer de la au, alau de erveró, museu de la 
ciutat, plaça isneros i visitarem refugi del carrer errans.

Oriola i Miguel Hernández

La València de les dones

Ens acompanyarà Cristina Escrivà, historiadora.

Primer dia d’inscripció: 10 febrer

Tiquet: 30€ (Dinar opcional)

Primer dia d’inscripció: 24 febrer

Tiquet i esmorzar: 15€

1
març

7
març

DIUMENGE

DISSABTE

Ens acompanyaran Ximo Corts i Empar Llàcer, mezzosoprano.
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Granada i Las Alpujarras
410€             

Inscripció oberta

16 març. Granada-El Albaicín 
Eixida a les 07.00h. de Nuevo Centro. rasllat. Dinar. 

 la vesprada, passejada per El lbaicín per veure 
caure el vespre des del mirador de an icol s, situat 
just enfront de l’ lhambra. Hotel a Granada. 3 nits.

17 març. Granada-L’Alhambra  
isita a la fortalesa roja i als jardins del eneralife, un 

dels monuments més importants del món  els palaus 
nassarites, el pati de los eones, el de omares, les 
orres ojas.  la vesprada, farem una passejada per 

les esglésies, els gitanos del acromonte, la ciutat 
de arcía orca, la catedral, la capella dels eis i el 
monestir de ant eroni. Sopar.

18 març. Las Alpujarras    
“Toda ella está pobladas de villajes y de aldeas; tal que, 
cuando el sol se pone, a los vislumbres que deja, parecen 
riscos nacidos cóncavos entre las breñas que rodearon 
la cumbre aunque a la falda no llegan.” alderón de 
la arca.  Farem una excursió a as lpujarras ltas 
per visitar, entre altres localitats, ampaneira, ubión i 

apileira.  la vesprada, tornarem a ranada i tindrem 
temps lliure. Sopar.

19 març. Granada i la cartoixa    
l matí, visitarem la cartoixa de a sunción de 
uestra e ora, als afores de ranada. esprés, 

agafarem el camí de tornada a alència.

’aigua, eternament rebalsada en les jardins del eneralife, esvara dolçament pels canals que la condueixen 
cap als patis de la fortalesa roja. urant el seu trajecte, esdevé música que, segons els àrabs, ens la regala 

llà. En arribar a l’ lhambra, re ecteix la llum, llançant-la sobre la més bella estructura de palaus àrabs 
coneguts arreu del món. as lpujarras guaiten frica a través de la mar editerrània, a l’ombra dels pics 

eleta i ulhacén. a característica arquitectura popular dels pobles blancs  està apegada als vessants de les 
muntan es i envoltada de boscs de pins i castan ers.

16 al 19 de març

Ens acompanyarà Joan Grifoll, guia de muntanya i història.
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La costa de Lisboa

otes les grans capitals europees tenen al seu voltant una plèiade de racons que poques vegades són 
visitats ja que són eclipsats per l’urbs. isboa i la regió que l’envolta anomenada Estremadura no s’hi 
queda fora. escobrirem les joies que la gran monarquia portuguesa i la totpoderosa Església dibuixaren 
en el passat. quest país que envolta la capital té dos perfils de costa, una d’accidentada, amb fabuloses 
cales, muntan es i boscs d’un aire quasi tropical, i una altra d’arenosa i llarga en l’estuari del ado. na 
ruta pensada per a gaudir de l’art, el paisatge i la gastronomia de la costa isboeta sense deixar de 
passejar la capital.

14 març. Sintra
Concentració a les 10.00h. a l’aeroport de Manises. 
Vol directe València-Lisboa. rasllat a intra. es 
d’èpoques druídiques els boscs de intra foren 
absolutament venerats. na màgia estran a i plena 
d’encant envolta la comarca. Els ordes religiosos 
fundaren monestirs, els reis dels grans descobriments 
elegiren el lloc com a jardí de plaers, després hi arribà 
la burgesia. isitarem l’extravagant al cio da ena 
i el seu parc. El palau nacional evoca l’ lhambra de 

ranada amb els jardins de tarongers i el delicat estil 
mauresque.  Sopar. Hotel a Lisboa. 5 nits.

15 març. Setúbal i la costa d’Arrábida
l sud de isboa, entre l’estuari del ajo i el del ado, 

la península d’ rr bida i la seua xicoteta cadena 
muntan osa ens porten a descobrir una costa 
abrupta, plena d’amagatalls que la natura ha anat 
modelant durant millennis. etúbal és una ciutat a la 
vora de l’ tlàntic que conserva un agradable centre 
històric amb l’església de esús, gòtica, i el mercat 
amb els seus taulells. er a vigilar-la, la monarquia 
hispana ordenà la construcció del castell de ant 
Felip. esprés temps lliure a isboa.  Sopar.

940€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 24 febrer

+56€
taxes 

14 al 19 de març

Ens acompanyarà Clara Ros, història de l’art.
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16 març.  Un passeig per Lisboa
a ciutat de isboa és una meravella, com deia la 

cançó. es del nostre hotel a la vora del parc Eduard 
 farem una llarga passejada pels indrets més 

característics de la ciutat. a venida da iberdade 
ens portarà a la raça dos estauradores, al ossio, 
la praça do omércio. esprés descobrirem l’ lfama 
i anirem als miradors principals. ot un dia per gaudir 
de la ciutat amada per  essoa. Sopar.

17 març. Cabo da roca. Mafra. Ericeira. 
Azenhas do Mar
Farem un tomb per la costa. El cabo da oca és el 
punt més occidental d’Europa. El palau de afra és 
el més gran de la península bèrica, tot de marbre i 
pagat per l’or del rasil. er desembafar-nos de tanta 
monumentalitat, farem dos passejades pels pobles 
mariners d’ zenhas i Ericeira i ens omplirem de les 
brises atlàntiques. Sopar.

18 març. Alcobaça-Óbidos i Peniche
onumental el monestir de anta aria, que uneix 

per a l’eternitat l’amor entre ere  i nés de astro 
en la seua església. bra del cister a què els segles 
han anat afegint més valor. Els pobles d’ bidos i 
de eniche han conservat l’encant d’altres temps. 

isitarem les seues cases emblanquinades, les 
placetes recòndites que conviden al dolce fare niente. 

emps lliure a isboa.  Sopar. 

19 març. Queluz
bans d’agafar l’avió de tornada a alència farem 

la visita al palau de Queluz. quest és una xicoteta 
joia de l’art rococó, imatge del final de l’antic règim. 

audirem dels seus jardins i sales. Vol Lisboa - 
València. Arribada cap a les 17.00h.
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Etrúria va ser una antiga regió històrica situada en el centre d’ tàlia, entre les actuals oscana, aci i mbria. El 
topònim deriva dels etruscs o tirrens, els pobladors que s’hi assentaren i crearen una poderosa confederació. 

es ciutats estat independents van ser les més importants d’ tàlia central i septentrional, fins a la seua 
caiguda davant de oma, en el segle  a . ecròpolis antigues, pobles medievals, viles renaixentistes, natura 
incontaminada. aisatge intens el de la úscia, regió que conserva un patrimoni únic i irrepetible. emòria 
d’una gran civilització.

14 març. Viterbo. L’altra Ciutat Papal
Concentració a les 13.30h. a l’aeroport de Manises. 
Vol directe València-Roma.  rribada a sopar a 
l’hotel. Hotel a Viterbo 4 nits. 

15 març. Viterbo i Tuscania
a ciutat de iterbo presenta una singular 

concentració de monuments destacables en un àrea 
relativament redu da. a ser vila molt més populosa 
que oma en el segle . Farem una passejada per 
la ciutat per a descobrir-ne els monuments, carrers i 

places principals. inar lliure.  la vesprada, uscania. 
ntic burg d’origen etrusc que va arribar a la màxima 

esplendor en l’Edat itjana, quan es va enriquir amb 
dos bellíssimes basíliques romàniques. Sopar.

16 març. Bomarzo i Orvieto
El jardí de omarzo, realitzat en el segle  per 
voluntat del duc icino rsini, és un singular i fantàstic 
parc poblat d’escultures gegantines i monstruoses, 
animals exòtics, divinitats, i tantes originalitats 
escampades entre la vegetació. Esotèric i secret. 

890€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 25 febrer

+45€
taxes 

14 al 19 de març

Ens acompanyarà Ximo Corts, professor.

Etrúria.   
El nord del Laci
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inar lliure. esprada a rvieto, de què destaquem 
l’arquitectura gòtica italiana de la catedral i els 
meravellosos frescs del uí final de uca  ignorelli. 
Sopar.

17 març. Del Renaixement al manierisme. 
Caprarola i la vil·la Lante

aprarola és famosa pel seu palau, obra mestra 
i sumptuosa residència del cardenal lexandre 
Farnese amb uns jardins meravellosos. inar lliure. 

 agnaia, destaca la bellíssima villa ante pel seu 
esplèndid jardí geomètric amb fonts, jocs d’aigua i un 
magnífic parc. Sopar.

18 març. Tarquínia-Cerveteri. La resta d’una 
civilització
arquínia, mare de les ciutats d’Etrúria, enigmàtica i 

de refinada civilització que es va desenvolupar durant 

quasi mil an s. a necròpolis és considerada com la 
més important pinacoteca de l’antiguitat. En el burg 
medieval de erveteri trobarem el useu acional 
Etrusc, que recull rics equips funeraris i visitarem la 
necròpolis de anditaccia, amb gran varietat de tipus 
de tombes  en forma de pou són les més antigues, 
segle  a  les de túmul en forma de caban a  i les 
més complexes, amb vestíbul i diverses estances. 

inar lliure. otel a Fiumicino. Sopar.

19 març. Vol de tornada Roma-València
rasllat a l’aeroport. Vol directe Roma-València. 

Arribada cap a les 11.30h.
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nomenada així per la gran quantitat de naufragis que ocorren en aquesta part de alícia, és la costa més 
perillosa de tot Espan a, però també una de les més belles. a seua geografia està oberta als temporals de 
l’ tlàntic, amb platges immenses, pen a-segats desafiant les borrasques més extremes i pobles a recer de la 
costa. Els impetuosos vents carregats d’aigua i llum han pintat en l’imaginari comú supersticions, llegendes 
i misteris que li donen relleu literari. ecorrerem els indrets més fabulosos que vigilen l’oceà, passejarem 
per les seues platges secretes, menjarem els seus deliciosos mariscs i gaudirem d’una ciutat amb una gran 
activitat cultural  la orun a. a osta da orte, una costa plena de vida.

14 març. Anada
Eixida des de Nuevo Centro a les 07.00h. Trasllat en 
bus a la orun a. Hotel a La Corunya. 5 nits. Sopar.

15 març. La Corunya
fortunada per la seua ubicació geogràfica, la ciutat és 

un istme envoltat per l’oceà. a orun a té el passeig 
marítim més llarg d’Europa. cí tot és gran, fins els 
polps pescats eixa nit i que en la llotja de peix més 
gran també d’Europa  se subhastaran a la matinada. 

escobrirem la ciutat, les places, les esglésies, carrers 

i carrerons, façanes i monuments. indrem el dia per 
a anar a la nostra. ambé per a tastar tota classe de 
peix i marisc. esprés de dinar, eixirem a voltar per la 
contornada de la ciutat per veure l’església romànica 
de anta aría de ambre. cabarem les visites a la 
orre d’ èrcules. Sopar.

16 març. La Costa da Morte. Camariñas
a visita a la osta da orte té com a principal objectiu 

el descobriment de paisatges grandiosos i salvatges, 
de pen a-segats assotats pel vent a platges de 

14 al 19 de març

Ens acompanyarà Carles Asensi, història.

La Costa da Morte
i la Corunya 720€             

Inscripció oberta
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fina arena i cales recòndites. o hi trobarem grans 
monuments, llevat que la lluita per la vida dels gallecs 
no siga considerada un monument. a comarca de 

amari as és la més occidental de la osta da orte. 
nirem al cap de ouri n, a uxia, farem un tast del 

romànic gallec a an uli n de oraime, i acabarem 
el dia a Fisterra, el final de la erra. Sopar.

17 març. La Costa da Morte. Bergantiños
ontinuarem descobrint el litoral gallec, hui per la 

comarca més pròxima a la orun a  erganti os. 
questa part del litoral mira cara a cara l’ tlàntic nord. 

Farem si l’oratge ho permet  una passejada al voltant 
del cap de an dri n a alpica de erganti os. 

isitarem el monument megalític del dolmen de 
ombate  millenni a , així com la parròquia de 
ens, l’església de antiago i les orres per fora . 

Sopar.

18 març. As Mariñas-Arco Ártabro
Quatre són les ries que formen aquest magnífic 
golf. l matí, farem una passejada per l’illeta on es 
troba el castell de anta ruz. quest castell va ser 
constru t en el segle  després de l’atac del pirata 

ra e. l Ferrol, el castell de an Felipe tanca la ria. 
onstrucció monumental és un dels forts de costa 

més espectaculars d’Espan a. El Ferrol ha conservat, 
en el barri de la agdalena, un nucli neoclàssic 
encara per descobrir.  la vesprada, visitarem la ciutat 
de etanzos. El seu nucli històric és de gran bellesa ja 
que conserva dos magnífics temples gòtics, així com 
coloristes balconades d’estil popular.

19 març. Tornada
ornada a alència. rribada a alència a poqueta nit.
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En algun punt on naix l’antic debat metafísic sobre el que entenem com 
a art, es troba aquest recorregut en el qual veurem falles, la majoria 
modestes, que comparteixen alguns elements artístics diferencials de 
la tradició i, en canvi, mantenen els substancials. ontinuen sent l’eix 
principal de la festa i les seues característiques són el dissen , l’ecologia, 
la denúncia social o el foment de la re exió, però totes tenen alguna cosa 
en comú que les defineix com a falles  són, per descomptat, efímeres.

Concentració a les 10.00h. a la plaça dels Furs (Torres de Serrans).  
Farem un recorregut faller pels monuments més destacats que, an  rere 
an , aposten per un tipus de falla alternativa, crítica i ecològica.

Eixida a les 08.00h. del matí des de Nuevo Centro. aminarem pels 
carrers de Fanzara, un museu sense portes ni sales en el qual poder 
gaudir del que la fusió entre el contemporani i el tradicional ha sigut 
capaç de crear en aquest lloc.  la vesprada nda, on destaquen els 
magnífics retaules ceràmics que adornen les façanes.

Les altres falles

MIAU.
Museu Inacabat d’Art Urbà

Ens acompanyarà Toni Rodrigo, història de l’art.

Primer dia d’inscripció: 9 març

Tiquet: 33€ (Dinar opcional)

Primer dia d’inscripció: 2 març

Tiquet i esmorzar: 15€

16
març

29
març

DILLUNS

DIUMENGE

Ens acompanyarà  Gabriel Benavides, músic i humanitats.

El  és un projecte en constant evolució i creixement, que va nàixer 
amb la pretensió de ser un moviment social que fomentara la convivència 
entre els ve ns del xicotet poble de Fanzara. El projecte es va convertir 
ràpidament en una experiència collectiva de convivència, collaboració 
i intercanvi recíproc d’aprenentatge entre artistes, ve ns, voluntaris i 
organitzadors, tot a través de l’art urbà. El fet de traslladar l’art urbà més 
innovador a les parets del món rural i el fet palés que l’art no sols ha 
d’estar en els museus, es el que ha originat que aquest singular museu 
gaudisca ja d’un reconeixement mundial.
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Del Guadiana a Doñana.
La costa atlàntica andalusa 560€             

Inscripció oberta

9 abril. Niebla 
Eixida a les 07.30h. des de Nuevo Centro. Trasllat a 

iebla. estaquem les muralles islàmiques, les més 
imponents d’Espan a. Hotel a Huelva. 4 nits. Sopar.

10 abril. Els marenys de Doñana  
l matí, el santuari de la are de éu del ocío, 

situat al bell mig d’un espai verge. ot seguit, visita al 
centre d’acollida i informació del . . El cebuche. 

ecorrerem els maren s de o ana, l’espai natural 
més important d’Europa, en vehicles tot terren  
(inclòs).  la vesprada, passejarem per veure la 
immensa costa. Sopar.

11 abril. Huelva. Moguer. 
isita al monestir de la bida, del uerto de alos i 

de la ciutat de oguer  cal destacar-ne la asa useu 

de uan amón iménez i el convent de anta lara, 
obra cimera de l’arquitectura mudèjar.  la vesprada, 

uelva, ciutat alegre i laboriosa. Sopar.

12 abril. El Guadiana.
Excursió pel uadiana eixint d’ amonte, on podrem 
veure el riu amb tota la seua esplendor. ila eal de 

anto ntonio és fronterera amb Espan a. ostra un 
pla de ciutat decimonònica, blanca, quadriculada, 
guardant la desembocadura del riu. Sopar.

13 abril. Dolmen de Zancarrón de Soto    
El dolmen de ot, un dels monuments megalítics més 
importants d’Europa, datat entre el  i el  a . 
Retorn cap a València.

Un paradís natural. e vedat de ducs i àrea privada de caça a arc acional i eserva iològica de la umanitat. 
o ana és el punt de trobada de dos continents i escala vital en les rutes migratòries de les aus que travessen 

Europa cap a frica i a l’inrevés un milió de viatgers alats recorren milers de quilòmetres buscant la bonança 
del clima i la humitat del maresme . s un paradís de platges i dunes que acullen un vital ecosistema, una 
mena d’hotel de luxe per a les espècies que hivernen i nidifiquen al sud d’Europa. uelva és una ciutat de gent 
vivaç i oberta, on el tapeo en la barra és un pilar de la seua gastronomia. 

9 al 13 d’abril

Ens acompanyarà Gabriel Benavides, músic i humanitats.
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Trás-os-montes.    
Arribes del Duero

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

iradors amagats que ofereixen magnífiques vistes sobre els rribes del uero, on l’aigua trencà les dures 
pedres de granit per a crear prodigioses gorges. etrobar les restes millenàries de castres celtes i vestigis 
romans. eguir l’itinerari de l’antic camí dels rriers, sentir antigues històries de contrabandistes o deixar-se dur 
pel silenci d’unes terres que encara conserven zelosament l’essència d’una vida entre les pedres, la saviesa 
de l’autosuficiència i l’hospitalitat dels humils.

9 abril. Miranda do Douro
Eixida a les 07:00h. de Nuevo Centro i a les 7.30 h 
de Xest. rasllat. assejada de presa de contacte. 
Sopar. Hotel a Miranda do Douro. 4 nits. 

10 abril. Bragança
ins de les seues muralles, trobarem el castell, 

la picota medieval, l’església de anta aria i el 

domus municipalis del segle , únic exemple que 
es conserva a ortugal d’arquitectura romànica 
civil. a ciutat va donar nom a l’última dinastia reial 
portuguesa. Sopar.

11 abril.  Els Arribes del Duero
l matí, passejada per iranda.  la vesprada, 

navegació pel Duero amb un vaixell divulgatiu del 

440€             

9 al 13 d’abril

Opció Senda

Ens acompanyarà Arnau Zapata, història.
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medi ambient. es de l’embarcació gaudirem del vol 
de voltors, àguiles i cigon es, que formen part de la 
rica fauna que habita els rribes. Sopar.

12 abril. São João das Arribas
assejarem per gaudir dels gravats de l’edat de 

pedra a ila ova de Foz.  la vesprada, oncorvo, 
un interessant laberint medieval  hi destaca l’església 

atriz, del segle , la més gran de r s-os- ontes. 
Sopar.

13 abril. Arévalo
onstitueix un dels exemples més destacats 

d’arquitectura mudèjar, també anomenada romànic 
de rajola . Arribada cap a les 22:00h.

10 abril. Fermoselle
Ruta Verda: 3 h. 8 km. Dificultat moderada. Desnivell 
100 m. er l’antic camí dels rriers, gaudirem de llocs 
privilegiats entre la vegetació i la fauna.  la vesprada, 
visitarem Fermoselle i l’exconvent de ant Francesc 

entre d’ nterpretació del arc . Sopar.

11 abril. Barrancas-Màmoles
Ruta Verda: 3 h. 7 km. Dificultat moderada. 
Desnivell 125 m. er la part castellana del riu, des de 
l’impressionant irador de las arrancas fins al poble 
de àmoles. Sopar.

12 abril. São João das Arribas
Ruta Verda: 3 h. 7 km. Desnivell 150 metres. es 
aig es del ouro per la part portuguesa, tot gaudint 
d’esplèndids miradors. ot seguit baixarem fins a 
la capella de o o o das rribas. Els Arribes del 
Duero: navegació pel uero amb un vaixell divulgatiu 
del medi ambient. es de l’embarcació gaudirem del 
vol de voltors, àguiles i cigon es que formen part de 
la rica fauna que habita els rribes. Sopar.

Ens acompanyarà Victor Benlloch, botànic.

Opció Senda
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alència commemora l’ n  de la eda. El camí que al llarg de segles utilitzaven de tant per a propòsits militars 
i polítics, com per al comerç de tota mena de productes. El principal mitjà d’informació i de transmissió del 
coneixement, de difusió d’idees i d’experiències culturals entre ccident i rient. olem recuperar la memòria 
viva d’aquelles ciutats i pobles que han forjat aquesta línia única amb els seus imponents monuments 
arquitectònics  amarcanda, u hara, hiva, vivint in situ la llarga història de la uta de la eda. amí al paradís. 

9 abril. Taixkent
Concentració a les 10.30h. a l’aeroport de Manises. 
Vol transcontinental Istanbul-Taixkent. Arribada a la 
matinada. rasllat a l’hotel i descans. Hotel a Taixkent. 
2 nits. 

10 abril. Taixkent
El dia de hui el dedicarem a visitar el centre de 
aix ent, gaudirem del magnífic basar horts, la 

madrassa ul edach, etc. Dinar.

11 abril. Els castells del desert de Khorezm
rasllat a l’aeroport i Vol interior Taixkent-Urgench. 

En arribar-hi, excursió pels castells del desert de 
horezm amb la visita de les restes de izil- ala, les 

ru nes de rupra - ala segle  a , janbas- ala  
contemplant el desert que les envolta, així com el 
llun à riu mudarià.  Dinar. Hotel a Khiva 2 nits. 

12 abril. Khiva
areix eixir dels contes màgics antics, un oasi d’una 
orent ciutat per a les caravanes que creuaven 

1890€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 23 març

+317€
taxes 

9 al 19 d’abril

Ens acompanyarà Marisa Pellicer, professora.

Uzbekistan.  
La Ruta de la Seda
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eldesert izil- um, conegut pel color rogenc de les 
arenes. a ser declarada pels soviètics museu a cel 
obert . isitarem els importants monuments de la 
ciutat, en què destaca la fortalesa interior, o chan-

ala, i la muralla que l’envolta, així com la infinitat 
mesquites i madrasses. Sopar.

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

14 abril. Bukhara
a erla de l’ slam, conserva tot l’encant de l’esperit 

oriental. Ens meravellarà la incre ble simbiosi, que 
crea un ambient que envolta el visitant en aquesta 
ciutat museu. El palau d’estiu dels últims emirs, la 
mesquita ago -i- ttari, el complex o  alon i 
l’acollidora plaça de la iaba- auz, on els capvespres 
s’acompan en amb el te i el descans en un magnífic 
racó difícil d’oblidar. Sopar amb espectacle.

15 abril. Bakhauddin Nakshbandi. Sitorai 
Mikhi Khosa
Excursió pels complexos monumentals de la 
contornada de u hara  a hauddin a shbandi, el 
palau itorai i hi hosa de l’últim emir de u hara 
etc. esprada lliure, podreu gaudir dels incre bles 
basars que alberga. Dinar.

16 abril. De Shakhrisabz a Samarcanda
rasllat a la bellíssima amarcanda, cantada per 

poetes turcs i perses. Ens detindrem en les ru nes 
de la magnífica ha hrisabz, lloc de naixement 
de amerlà i, entre altres punts d’interés, el seu 
monument. amerlà la va convertir en capital del 
seu imperi a les acaballes del segle . assejada 

pel nucli antic d’aquesta incre ble i mítica ciutat dels 
contes e les mil i una nits de herezade  la plaça del 

egistan, la joia de amarcanda amb les seues tres 
imponents madrasses  un lloc de privilegi dins de l’art 
islàmic de l’ sia entral. Hotel a Samarcanda 2 nits. 
Dinar.

17 abril. Samarcanda
legendària ciutat de la uta de la eda. a ser 
enin el primer que n’ordenà la restauració. Ens 

traslladarem a un altre temps visitant el mausoleu 
de amerlà, el famós bservatori d’ luz- e , en la 
gegantina mesquita de ibi hanum, la més gran de 
l’ sia entral, i l’inigualable egistan. Dinar. 

18 abril. Samarcanda
Ens acomiadarem de la imponent amarcanda, 
gaudint de les últimes visites. rasllat en tren a 
aix ent.  Sopar. Hotel a Taixkent. 

19 abril. Retorn
e matinada, trasllat a l’aeroport. Vol transcontinental 

a Taixkent-València, via Istanbul. Arribada a 
València cap a les 16.30h.
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a en el segle  a , comerciants grecs utilitzaren el anubi com a ruta amb els pobles de l’interior. ’ mperi 
romà arribava pel nord fins a aquestes aig es, i no per casualitat va ser que, a la vora d’aquest pas uvial entre 
orient i occident aparegueren esplendoroses ciutats. udapest és la ciutat del anubi amb més de .  
d’història des de l’assentament magiar. ctualment plenament integrada en la nió Europea, viu moments de 
canvi de retrobament amb si mateixa i amb  història densa i apassionant. 

10 abril. Budapest
Concentració a les 12.30h. a l’aeroport de Manises. 
Vol València - Budapest, via Frankfurt. En arribar-hi, 
trasllat a l’hotel. Sopar. Hotel a Budapest, 5 nits.

11 abril. Budapest. Buda, la vila reial . El 
Museu Nacional d’Art

udapest està constitu da per dos ciutats, uda, 
sobre un tossal, i est, la ciutat de baix. omençarem 
la visita pujant a la ciutadella, des d’on gaudirem 
d’un magnífic panorama  Farem una passejada 

pel barri monumental, situat a la part dreta del 
anubi  visitarem el castell barroc, l’església de ant 
aties, símbol d’ ongria, el astió dels escadors, 

i el funicular udav ri i ló, etc. esprés de dinar, 
visitarem el useu acional d’ ongria. quest museu 
és un dels més importants d’Europa que conserva 
des de bellíssimes antiguitats egípcies fins a obres de 

el zquez. Sopar.

12 abril. Pest, la ciutat que es mira al Danubi
El matí començarà a est, que recorrerem a peu. a 

1400€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 24 març

+98€
taxes 

10 al 16 d’abrilBudapest.  
La ciutat més bella del Danubi

Ens acompanyarà Enric M. Català, belles arts i filòleg.
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ciutat de baix, on la marca dels segles  i , imperials 
i clàssics, són omnipresents. isitarem el arlament 

sempre que no hi haja sessions parlamentàries  
eclèctic i neogòtic. es de la plaça de la libertat, 
anirem admirant els edificis historicistes, així com 
l’estil nacional hongarés  a secessió. Exemple 
destacable d’aquesta feliç aventura és la façana de 
l’ mbaixada ord-americana o el anc acional, 
entre molts altres. ’avinguda ndràss  o l’església de 

ant Esteve. Sopar.

13 abril. La revolta del Danubi
ia d’excursió a Esztergom, antiga residència reial 

i capital d’ ongria. isitarem les nobles ru nes del 
castell, la capella a ócz i el més gran monument 
religiós del país  aquesta enorme basílica va ser 
bastida en el segle . ot seguit, zentendre, ciutat 
d’artistes i artesans a la vora del anubi, de cases 
roges i ocres, de carrers que pugen cap a una església 
barroca amb una situació única.  Sopar.

14 abril. Budapest. Mont Gellért i Taban. Un 
puig termal
El mont ellért, en altres èpoques lloc de domini sobre 
els hongaresos, és hui en dia lloc d’esplai popular. 

assejarem des del pont de la eina sabel fins a 
la ciutadella. es dels miradors es pot contemplar 
unes belles visites de tota la ciutat. l peu d’aquesta 
muntan a hi ha l’arxifamós otel alneari ellért, que 
atrau l’atenció de locals i visitants. quest fabulós 
palau de les ig es art-déco, és un must  de la ciutat. 

odrem gaudir dels seus ban s.  la vesprada, temps 
lliure a la ciutat. opar en l’hotel. Sopar.

15 abril. Székesfehérvár i el llac Velencei
 les acaballes del segle , a la plana de 
zé esfehérv r s’assentà la primera població 

hongaresa. es de llavors, aquesta ciutat va anar 
creixent fins que els turcs en feren fugir la població en 
el segle . ui en dia, el preservat centre històric de 

la ciutat conserva un gran nombre d’edificis històrics. 
Farem una volta per la vila.  prop de la ciutat el llac 

elencei que significa enècia  acull pescadors i 
nadadors que fugen de les aglomeracions buscant 
tranquillitat en el llac alaton.  la vesprada, temps 
lliure a udapest. Sopar.

16 abril. Budapest.  Més Pest
quest últim dia farem junts una última passejada 

per la ciutat. El carrer ci, zona elegant de la capital, 
els palaus lotild, l’ajuntament o la gran sinagoga ens 
ajudaran a acomiadar-nos de la ciutat. Vol Budapest 
- València, via Frankfurt. Arribada a València cap a 
les 19.30h.
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s ben sorprenent adonar-se que fins a fa molt poc, els manuals d’art islàmic no havien dedicat gens 
d’espai l’art otomà. urant molts an s es va admetre que l’art turc no era més que una imitació, en part, de 
l’art bizantí, però, en canvi, hui podem apreciar, admirar i redescobrir les joies que l’art del primer imperi 
otomà ens ha deixat al llarg de la història, des dels inicis seljúcides fins a l’esplendor del segle , amb el 
seu màxim creador  el gran i genial arquitecte imar inan. En aquest itinerari exclusiu d’FPR hem unit 
la visita acurada de les primeres capitals d’aquell imperi  ursa i Edirne amb quatre must de l’antiguitat, 

roia, èrgam, ssos i icea, sense deixar de banda les vistes d’una costa que, passant l’estret dels 
ardanels, va de la mar de àrmara al blau profund de l’Egeu.  

11 abril. Anada
Concentració a les 10.30h. a l’aeroport de Manises. 
Vol directe a Istanbul. rasllat a Edirne. Hotel a 
Edirne. 2 nits. Sopar.

12 abril. Edirne. Adrianòpolis
a primera gran ciutat turca a Europa, a la ràcia, és 

Edirne, l’antiga drianòpolis.  reservada de les hordes 
turístiques ha conservat l’autenticitat i el caràcter 
turc. egona capital otomana, Edirne és un resum de 
tota l’evolució de l’art otomà.  banda, té el privilegi 
d’albergar l’obra cimera de inan, la ran esquita de 

elim  nesco . edicarem el dia ha passejar per la 
ciutat, visitant els caravanserralls, basars i, sobretot, el 
complex de e acit, un dels més bells de urquia als 
afores de la ciutat. Sopar.

13 abril. Els Dardanels. Gal·lípoli
Eixirem al matí rumb a l’estret dels ardanels per 
a detindre’ns en el pont  zun opru, del segle 

 el de més llargària fet en pedra a urquia. En 
arribar als ardanels, ens aturarem en el castell de 

ilitbahir, en or de l’estret, constru t en el  segle 
. ememorarem la famosa batalla de allípoli tot 

1450€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 25 març

+170€
taxes 

11 al 19 d’abril

Ens acompanyarà Clara Ros, història de l’art.

Grans capitals otomanes. 
Amb Pèrgam, Nicea i Troia
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gaudint del pas dels vaixells per aquest fantàstic braç 
de mar que separa Europa d’ sia. Hotel a Çanakkale. 
Sopar.

14 abril. Troia. Assos. L’Egeu
unt de trobada de dos continents, unió de dos mars, 

l’ elles, pont del món antic ha vist passar des de 
l’inici dels temps, infinitat de pobles. ambé ha sigut 
el teatre de guerres famoses per a l’eternitat, com la 
de roia. o serem els primers, atés que lexandre 
el ran ja va  sacrificar als déus en l’acròpolis troiana. 

a ciutat de les deu vides ens ocuparà part del matí. 
e cara a l’illa de esbos, sobre un tossal es troba 
ssos i les restes del temple d’ tena. cabarem el dia 

gaudint de les millors visites a l’Egeu a e tan ofrasi, 
on es troba gravat el peu del dimoni. Hotel platja 
Ayvalik. 2 nits. Sopar.

15 abril. Pèrgam
vali  i l’illa de unda sofriren l’intercanvi de 

població de l’an   entre urquia i rècia. ui en 
dia han quedat com a record dels antics habitants, 
l’arquitectura popular grega en cases, carrers i 
places. a major part del dia el dedicarem a la visita 
de la fabulosa èrgam. a ser en aquesta ciutat on 
s’elaboraren els principis de l’arquitectura hellenística. 

audirem d’una visita completa a les seues restes de 
l’acròpolis de la qual destacarem el teatre, el més 
vertiginós del món antic, el temple d’ tena, l’altar de 

eus, el de emèter i l’ sclepeion, majoritàriament 
d’època romana, captaran tota la nostra admiració. 
Sopar.

16 abril. Màrmara. Bursa
Eixirem cap al mar de àrmara, on dinarem en l’antiga 
ciutat de r leia de itínia actualment e tinbagi. 

questa xicoteta vila gaudeix de e tinbagi, una 
deliciosa arquitectura popular i de restaurants a vora 
mar. ursa, és la primera capital otomana. dentificada 
com la rusa dels temps clàssics, està situada als 

peus de la muntan a lu a i va ser el bressol de l’art 
otomà. 2 nits a Bursa.

17 abril. Bursa
escobrirem l’antiga rusa, primera capital de l’ mperi 

otomà, de la qual destacarem el seu gran nombre 
de monuments com la lu ami, fabulosa mesquita 
pagada amb el botí pres als cristians en la batalla de 

icòpolis, la mesquita de ildirim e azit, la mesquita 
del sultà urat i les dotze tombes dels segles  i . 
El bedesten o basar dels joiers, al costat de l’immens 
i espectacular basar actual, tancaran les visites. Sopar

18 abril. Nicea
a que va ser seu del primer concili ecumènic i 

capital de les restes de l’ mperi romà d’ rient durant 
l’ocupació llatina de onstantinoble, ha conservat 
miraculosament les seues muralles romanobizantines. 

es visitarem, així com l’església de anta ofia, ara 
museu, i la mesquita esil de .  la vora del seu 
llac, continua sent una de les viles més monumentals 
de la vora del àrmara. reuarem el òsfor per a fer 
nit a stanbul. Sopar. Hotel Istanbul.

19 abril. Tornada a València
rasllat a l’aeroport d’ stanbul. Vol directe Istanbul-

València. Arribada cap a les 12.00h.
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En un racó de l’est de la editerrània, un xicotet país anomenat el íban intenta recompondre la seua 
fisonomia després de tants an s de guerres i catàstrofes. oneguda antigament com la u ssa d’ rient ha anat 
recuperant, amb l’arribada de la pau, part de la seua intensa vida acolorida que tenia abans. erra de cananeus 
i de fenicis va participar a l’alba de la civilització. iblos, ir i idó foren brillants ciutats que van imposar el seu 
nom durant segles en cada port del are ostrum. En l’època d’ ugust va ser colonitzada pels romans, que 
feren de la regió una de les colònies més importants d’ rient. osteriorment el  cristianisme i el alifat meia 
completaren aquest puzle multicultural que va ser i és encara  el país actual. o podem deixar de parlar de 
les croades que, amb el seu regne de erusalem i el comtat de rípoli, portaren l’Europa al cor de l’ rient. n 
país preparat per a ser descobert de nou. 

1490€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 27 març

+282€
taxes 

12 al 19 d’abrilEl Líban.
Les escales de llevant

Ens acompanyarà Vicent Climent, història de l’art.

12 abril. Vol València–Beirut
Concentració a les 10.30h. a l’aeroport de Manises. 
Vol València-Beirut, via Istanbul. Hotel a Beirut. 7 
nits. Sopar.

13 abril. Biblos i Trípoli 
iblos és considerada la ciutat més antiga del món. 
abitada des del neolític, va ser en l’època clàssica 

un gran centre religiós dedicat a donis amb unes 
relacions privilegiades amb Egipte. isita a la zona 

arqueològica, que ens permetrà traçar la història de la 
vila des de l’època preurbana fins a l’ocupació croada  
cases prehistòriques, temples amorrites, fenicis i 
romans, obeliscs, etc. Dinar. a resta de la jornada 
la dedicarem a rípoli. a ciutat vella es troba al 
voltant del castell croat de ant il. arrerons estrets i 
sinuosos formen el teixit urbà que aixopluga artesans 
de tota mena. ambé la modernitat ha arribat a la 
segona ciutat més gran del íban amb les avingudes 
ocupades pels negocis més coneguts a tot el món.
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14 abril. Eshmun, Tir i Sidó 
ia dedicat a l’antiga Fenícia. Els reis de idó 

constru ren un santuari als seus deus a Eshmun, on 
anirem per a veure les restes del temple. esprés ir. 

iutat que va ser la principal vila fenícia des del primer 
millenni abans de rist i anomenada en la íblia pels 
grans profetes. Dinar. indrem temps de descobrir la 
ciutat vella i les fabuloses restes romanes, així com 
l’encantador portet de pescadors que ha conservat. 

l voltant de la vila els campaments provisionals de 
refugiats palestins esperen encara el seu destí.  idó 
ens trobarem la història de les croades en el castell 
del ar o de ageta. a fortalesa marítima constru da 
pels templers està situada en un illot que va servir 
d’últim refugi als supervivents de l’assetjament de 

ant oan d’ cre. 

15 abril. Bteddin, Deyr al-Qamar i Beirut
nirem cap la regió de houf, anomenada també 

el icotet íban. quest territori està format per 
muntan es plenes de vida amb oliveres, figueres i 
vin es. teddin que significa la asa de la Fe  va 
ser fins al segle  la capital libanesa sota el domini 
dels emirs hehab. ímbol nacional del país, és un 
dels llocs més visitats al íban. avall de l’ombra de la 
muntan a, el poblet de e r al-Qamar el convent de 
la luna  ens presenta un quadre de gran bellesa. a 
ser també residència dels emirs aan, que regnaren 
en els segles  i . En els seus carrerons hi ha deu 
esglésies  set de maronites, dos de grecocatòliques 
i una d’ortodoxa. o ens perdrem una passejada 
per aquest lloc fabulós. Dinar. eirut existeix des 
de fa més de mil cinc-cents an s. a olònia ulia 

ugusta Felix er tus va ser destru da per un gran 
terratrémol en el s. . esprés de la caiguda de 
l’ mperi otomà l’administració del gran íban va ser 
atorgada als francesos, que elegiren eirut com 
a capital. assejarem per la ciutat per descobrir els 
seus secrets.

16 abril. Les coves de Jeita, Harissa
Elegida com una de les noves set meravelles del món, 
les coves de Jeita van ser descobertes en el segle 

 i des de llavors són un dels grans espectacles 
del íban. es del santuari d’ arissa el panorama 
és incre ble, davall de nosaltres es desplega la mitat 
del país. Dinar. er últim, tornant a eirut visitarem 
el useu acional, de què ens captivaran les peces 
majors, com ara el mosaic dels et avis.

17 abril. Baalbek i Anjar
ituada al nord de la plana de l’ l- iq ’ o e aa, 
aalbe  és un dels llocs més espectaculars d’una 

visita al íban. Etapa de la ruta entre la editerrània 
i esopotàmia, a .  m d’altitud va ser fundada 

eliòpolis, hui aalbe . En l’època hellenística i 
romana, va conéixer el seu desenvolupament més 
importat. a ser també un dels llocs de culte més 
prestigiosos del món antic. dmirarem els temples 
de enus, de úpiter i de acus abans de descobrir 
les pedreres d’on s’extragueren blocs de més de 

.  tones. es ru nes d’ njar, supèrbia ciutat omeia, 
tancarà el nostre dia a la e aa. Dinar.

18 abril. Bsharra. Els cedres
a muntan a ibanesa va ser des del segle  

centre del íban cristià. El uadi Qadisha és bastió de 
la fe maronita. isitarem sharra, principal vila de la 
vall amb encantadores cases de teules roges i tres 
esglésies. a casa museu de halil ibran és objecte 
d’un autèntic culte.  només  m d’allí, el bosc de 
cedres és un veritable monument de la natura, d’on, 
de tres-cents arbres, dotze són millenaris. Dinar.

19 abril. Tornada
rasllat a l’aeroport. Vol de tornada Beirut-Valencia, 

via Istanbul. Arribada a València cap a les 16.30h.
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es que aristòcrates anglesos i russos la posaren de moda allà per la meitat del segle  com a lloc 
d’hivernada, aquest petit país de pescadors deixà de ser un racó oblidat per a convertir-se en el centre de 
l’alta societat de l’època i refugi d’artistes de tota classe i condició en un espai de llibertat. ón les imatges 
de atisse a iça envoltat de coloms o de icasso a ntibes explicant als convidats els beneficis dels ban s 
de sol. ean octeau pintava la capella de ant ere a ilafranca de ar illefranche-sur- er  i la famosa 
modista i perfumista oco hanel feia el vestuari per als ballets russos de ontecarlo.  El nord-americà cott 
Fitzgerald recorria amb el seu cotxe la corniche  mentre el nostre lasco b ez descansava a enton.

12 abril. Besiers
Eixida a les 07.00h. de Nuevo Centro i a les 08:00h. 
de Castelló de la Plana. inar lliure en ruta. En arribar 
a esiers, passejada per la ciutat. esiers té en el 
tossal que la domina, l’antiga catedral de ant azari 
i anta agdalena. a ser ací on foren cremats els 
habitants de la ciutat per la croada càtara.  El anal du 

idi travessa la vila. Sopar. Hotel a Besiers. 

13 abril. Lo Toronet (Le Thoronet). Niça
ujarem al mont oron, des d’on tindrem un magnífic 

panorama sobre el port de mpia i el nucli antic de 
iça. ot seguit, el barri de imiez. emps lliure i sopar 

lliure. Dinar. Hotel a Niça. 5 nits.

14 abril. Canes (Cannes) i Lerina
Eixida a anes. a bonica ciutat del cine està 
emplaçada al fons de la badia de la apoule. En 
arribar-hi, farem una passejada pel nucli antic  el tossal 
de e uquet, la platja, el bulevard de la roissete, 
on es fa el festival otel arlton , el port vell. ap al 
migdia, embarcament a erina o illa de ant onorat 

se l’anomena també així pel sant bisbe d’ rle que 

1090€             

Inscripció oberta

12 al 19 d’abrilLa Riviera francesa. 
La Costa dels Artistes

Ens acompanyarà Santiago Tormo, arquitecte tècnic i restaurador.
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hi fundà el monestir en el segle , pacient i sense 
cotxes, situada enfront mateix de la vila. ransitarem 
pels seus camins de terra i en visitarem el monestir 
fortificat. Sopar.

15 abril. De Blasco Ibáñez a Jean Cocteau
Excursió a enton, petita ciutat d’aspecte italià, 
situada al fons d’una xicoteta badia abrigada per alts 
pen a-segats entre tossals amb bancals, en què es 
cultiven llimeres, tarongers i oliveres. o és gens 
estran  que ací lasco b ez es constru ra una casa, 

a Fontana osa. esprés, gaudirem del dissen  del 
nou useu ean octeau. Sopar. 

16 abril. Niça. Reina sobre la Riviera
Farem una visita completa a la ciutat de iça. ’antiga 
ciutat es desplega amb tot la seua esplendor a la 
vora de la magnífica i famosíssima promenade 
des anglais . a descoberta de la vella ciutat es 
complementa perfectament en la pujada al mont 

oron i el seu parc des d’on la adia dels ngels és 
un màgic espill de la costa blava. Sopar.

17 abril. El Principat de Mònaco
El principat de ònaco és un estat sobirà de  m 
quadrats. overnada pels rimaldi família provinent 
de ènova  des del segle , va haver de cedir a 
França les ciutats de enton i òcabruna aup artin 

oquebrune- ap- artin . ònaco i el poblet que 
l’envoltava era un dels més pobres del mediterrani. a 
ser arles  rimaldi qui es va inventar ontecarlo i 
el seu casino. a ser un reclam per a rics i famosos. 
Farem una visita al rincipat des de la oca de 

ònaco amb la catedral, la plaça del alau, la plaça 
d’ rmes fins a a ondamine per a arribar al famós 
casino de ontecarlo. Sopar.

18 abril. Sant Tropés
Eixida a ant ropés aint- ropez . assejarem 
per aquesta pintoresca localitat dominada per la 

ciutadella sobre el cim d’un tossal que domina el golf. 
’actriu rigitte ardot va rodar en aquesta ciutat Et 
ieu crèa la Femme. es de llavors, el portet ha sigut 

punt de trobada de famosos i poderosos. odrem 
barrejar-nos per unes quantes hores amb la foule  
que hi pullula. ambé podem visitar el useu de 
l’ nnonciade. Sopar Hotel a Seta (Sète).

19 abril. Seta-València
l matí, farem un passejada per la ciutat de eta. inar 

lliure en ruta. Arribada a València cap a les 21:00h.
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articular i bellíssima regió conformada per fèrtils planes i petits tossals farcits d’oliveres millenàries envoltades 
per una llarguíssima costa. Es tracta d’un espai cultural i geogràfic amb importants relacions amb l’antiga 

orona d’ ragó. Entre altres meravelles, ens oferirà un recorregut quasi secret, amb esglésies rupestres 
excavades en la roca, curiosos edificis blancs i trulli , i cases apin ades en petits promontoris mediterranis 
situades en places i estrets carrers, ban ats per la llum marina. na tàlia diferent on abraçar-nos.

12 abril. Bari
Concentració a les 16.00h. a l’aeroport de Manises. 
Vol València - Bari, via Roma. rasllat a l’hotel. Hotel 

a Bari, 4 nits. Sopar.

13 abril. Castel del Monte i Trani
bra absoluta de l’arquitectura militar medieval, astel 

del onte és un dels edificis més interessants de l’Edat 
itjana. mb un rigor i precisió matemàtica i llun  

del propòsit militar per les seues característiques, és 
una obra enigmàtica i un poc esotèrica. ’augmenta 
l’atractiu la magnífica posició panoràmica, des d’on 

admirarem bells i amplis paisatges. rani, ciutat que 
va rivalitzar amb els majors ports de l’ driàtica té una  
bellíssima catedral  que testimonia les seues antigues 
esplendors. Sopar.

14 abril. Bari. Mirant l’Adriàtica
assejarem pel nucli antic, conformat per minúsculs 

carrerons d’ambient popular que ocupen la península 
rocosa. questa va ser l’abric natural per als seus 
primers habitants. i destaquen les dues basíliques, 
el castell i l’estructura medieval intacta.  emps lliure  
i sopar.

1390€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 26 març

+189€
taxes 

12 al 19 d’abril

Ens acompanyarà Xavier Vidal, arqueòleg.

La Puglia. 
El taló de la bota italiana

5MP
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15 abril. Matera i Mottola
rbanísticament, atera conserva unes 

característiques de gran originalitat. i trobarem els 
cèlebres assi pedreres , situades en un conglomerat 
urbà apin at, sobre un escarpat i pintoresc pen al.  es 
esglésies rupestres de ottola són famoses per les 
pintures al fresc d’estil bizantí i han sigut datades del 
segle  al . En visitarem alguna. ón conegudes 
com les rutes de éu. esprada lliure a ari. Sopar.

16 abril. Alberobello i Ostuni 
isitarem la ixtina rupestre. lberobello, localitat 

celebèrrima pels trulli, que s’hi apin en formant 
barris sencers. questes construccions són d’origen 
antiquíssim i incert i es caracteritzen per conferir un 
encant màgic a l’entorn, amb els seus pintorescs 
carrerons, els murs emblanquinats amb calç i amb 
símbols, i inscripcions sobre les teulades. esprada 
a stuni, població situada sobre un tossal que s’albira 
des de llun  per la blancor de les seues cases. El burg 
medieval ens ofereix nombrosos racons pintorescs, 
vistes magnífiques a la mar i interessants monuments. 
Sopar. Hotel a Lecce, 3 nits.

17 abril. Lecce i Otranto
isita de la joia alentina. i destaquen les abundants 

i fastuoses realitzacions del barroc eccese, bastides 
amb pedra daurada. l llarg dels segles  i  
es van edificar en la ciutat nombroses esglésies 
i palaus amb gran riquesa decorativa i amb una 
atrevida fantasia de balustrades, arcs, columnes etc., 
que guarneixen façanes i interiors.  la vesprada, la 
bellíssima tranto. onsiderat com el límit divisori 
entre les mars driàtica i ònica.  ornada a ecce.

18 abril. Lecce i  El Salentino
l matí, continuarem descobrint la ciutat de ecce.  
 la vesprada, farem una excursió al alentino. 
isitarem la joia de la regió. a ciutat de alatina ha 

conservat miraculosament els frescs de l’església de 

anta aterina. na volta pel poble ens omplirà de 
meravelles el cos.

19 abril. Bríndisi
rasllat a l’aeroport de ríndisi. Vol Brindisi - València, 

via Roma i arribada a València a les 17:00h.
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18 abril. Valeria i Conca
Eixida a les 08.30h. des de Nuevo Centro. En el nostre 
camí a onca farem una parada per veure les ru nes 
de l’antiga ciutat romana de aleria. Fundada el segle 
 a  pel cònsol aius alerius Flaccus, actualment, 
i gràcies a les excavacions arqueològiques, podem 
reviure-la.  la vesprada, ens espera la ciutat de 

onca. a plaça ajor, les cases penjades, la catedral, 
etc. Hotel a Conca. 2 nits. Sopar.

19 abril. El Parc Natural de La Serranía
a errania de onca, espai natural modelat durant 

millenis per l’aigua acull racons tan increibles com 
os allejones de las ajadas , on la pedra llaurada 

conforma una veritable urbs laberíntica. ecorrerem 
aquest espai enigmàtic. Ruta verda: 7 Km. 100 m 

desnivell. Dificultat baixa. Visitarem la reserva de 
El osquillo  on es conserven exemplars d’espècies 

animals en perill d’extinció.  passejarem altres indrets 
de la errania com el entano del iablo. Sopar.

20 abril. Las Torcas-Palancares
ecorrem las orcas de los alancares , espai on els 

afonaments del terren  conformen una espectacular 
morfologia geològica barrejada amb boscos de pins 
negres, alguns centenaris. Ruta verda: 8 km, 100 m 
desnivell, dificultat baixa. esprés visitarem as 

a adas del o o , monument natural en el que 
l’erosió càrstica ha format llacunes perfectament 
circulars cadascuna amb un color diferent de les 
seues aig es. l poble de a ada podrem visitar el 
castell del uen uceso .

295€             

 les acaballes del segle , l’escriptor illustrat i pintor valencià ntonio onz iquer escrivia en el seu 
iaje de Espa a  uenca tiene su asiento en un gran cerro, puesto entre dos mucho m s altos que él, 

de los cuales la separan dos grandísimas profundidades, por donde pasan los rios úcar  uecar  que 
desde la raiz del cerro empiezan las murallas de la ciudad,  acaban en una altura extraordinaria  que 
para trepar por sus calles, particularmente por algunas,es menester poco menos que tirarle a uno con 
carruchas,  a veces han reventado las caballerías...

Inscripció oberta

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

Ens acompanyarà Victor Benlloch, botànic.

18 al 20 d’abril     



51

Arquitectura i urbanisme de la primera meitat del segle XX
avier oerlich leó va ser, i ho és encara, un arquitecte que no deixa 

indiferent ningú  és admirat per uns i rebutjat per altres. o és estran  en una 
figura que va passar de ser capdavanter de la modernitat arquitectònica 
republicana, a ser el major responsable de tots els canvis urbanístics 
de la alència de la postguerra. a polèmica amb l’enderrocament de 
una de les nombroses reformes que va realitzar, la del cine etropol, ha 
tornat a posar de moda oerlich i, de nou, ha tornat a posar damunt la 
taula l’heterogene tat de la seua activitat laboral. 

eníscola és una excepcional conformació geogràfica en forma de 
península, que té la particularitat de contindre fonts d’aigua dolça que 
brollen de la mateixa roca a un nivell relativament alt. El conjunt urbà 
de eníscola, conformat per carrers estrets, empinats, de traçat tortuós 
i irregular, es desenvolupa a l’interior de la muralla als peus del castell, i 
conserva totes les característiques de l’estructura medieval.

Concentració a les 09:30h. a la plaça de la Reina, davant de la porta 
dels Ferros de la catedral. ecorrerem els carrers, avingudes i places 
significatives en la trajectòria arquitectònica i urbanística de avier 

oerlich, admirant edificis com la asa uis a , l’edifici asa alanz , 
l’edifici arrachina, l’ otel ondres... o el ine etropol. 

Eixida a les 08.00h. des de l’esplanada de Nuevo Centro de València. 
Ruta verda: 3 hores efectives de caminar, entre eníscola i lcossebre, 
per la vora de la mar al peu de la serra d’ rta amb dificultat baixa. 

audirem del darrer tros de costa que queda per urbanitzar al nostre 
país contemplant les aus marines, els pen a-segats i les cales de pedra 
blanca.  la vesprada, passejarem pels indrets més característics de 

eníscola i visita del castell del papa una. 

La ciutat ideal de Javier 
Goerlich.

La serra d’Irta i Peníscola

Ens acompanyarà Jaume Vilanova, guia de FPR.

Primer dia d’inscripció: 6 abril

Tiquet: 28€ (Dinar opcional)

Primer dia d’inscripció: 6 abril

Tiquet i esmorzar: 15€

25
abril

26
abril

DISSABTE

DIUMENGE

Ens acompanyarà Toni Rodrigo, història de l’art.
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30 abril. Aguilar Campoo
Eixida a les 16.00h. des de Nuevo Centro. Trasllat a 

guilar de ampoo. opar en ruta. Hotel a Aguilar de 
Campoo. 3 nits.

1 maig. Valdelomar i Valderredible
isitarem el centre d’interpretació de l’arquitectura 

rupestre medieval a anta aría de alverde.    
’església del mateix nom coneguda com la catedral 

d’aquest estil, conserva també una espadan a 
romànica i una necròpolis.  aldelomar, una 
passejada pel bosc  ens portarà a les coves 
artificials excavades en la roca i que foren utilitzades 
com a ermitoris en l’època altomedieval. ecorrerem 
els poblets que guarden una fabulosa arquitectura 
romànica per acabar amb la visita de la collegiata de 

an artín de Elines. Sopar.

2 maig. La Vall de Campoo
a capital de la vall de ampoo ha sigut declarada 

conjunt historicartístic i tindrem tot el matí per a 
descobrir la ciutat. a plaça ajor, la collegiata de 

an iguel, el monestir de anta lara, el monestir 
de anta aria a eal són alguns dels llocs 
imprescindibles d’aquesta localitat castellana.  la 
vesprada, visitarem an ndrés de rro o, habitat per 
monjos cistercencs. Sopar.

3 maig. Olleros de Pisuerga
 lleros de isuerga destaca la seua església  

dedicada als sants ust i astor és un dels millors 
exemples d’aquesta arquitectura rupestre.

390€             

alderredible significa etimològicament la vall de les riberes de l ber’. a roca arenosa que es dona en la zona 
propicià el fenomen rupestre en la comarca. ot al llarg de les riberes de l’Ebre i a imitació dels anacoretes 
que s’installaren a la vora del il o dels deserts de íria es reproduí una visió del cristianisme tan de moda 
en aquells temps. es dels llun ans segles -  arriben els primers monjos a la vall. s per això que aquest 
territori gaudeix del major conjunt d’esglésies rupestres de tota la península, així com d’un patrimoni romànic 
i paisatgístic de primera magnitud. 

Inscripció oberta

Valderredible i Campoo
Una Capadòcia hispana

Ens acompanyarà guia FPR.

30 d’abril 
a l’3 de maig    
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s un parc natural situat a l’interior d’una enorme fossa tectònica rodejada 
de pics amb un relleu abrupte i muntan ós. ongosts i barrancs als peus 
de ot de era, formen paratges extraordinaris amb vegetació de pins, 
ginebres, romer i espart, i abundants fonts naturals i les cascades de as 
oscas.

i ha llindars que intimiden, això ho pense mentre traspasse el portal de 
ant iquel. Forma part dels dos quilòmetres de muralles que protegeixen 
orella els orts . o són defenses ornamentals, decoratives, sinó que, 

amb un origen medieval, tenen una grossària mitjana de dos metres, 
entre  i  metres d’alçària, i han patit múltiples setges i envestides. 

ersonatges molt importants van passar per ací, com ara el califa bd 
al- ahm n , el id, el rei aume , el papa una, sant icent Ferrer, el 
príncep de iana, el general abrera epe erdú ...

Eixida a les 08.00h. des de Nuevo Centro i a les 08.30h. des de Llíria. 
Ruta verda: as uevas del orrón, per l’antiga sendera del paratge del 

amal. isitarem el sinclinal, fita geològica de gran importància produ da 
pel plegament quasi perfecte de dues forces rocoses.  la vesprada, el 
nucli antic.

Eixida a les 08.00h. des de Nuevo Centro. assejarem pels carrers 
d’aquesta vila medieval... en què destaca el castell, el convent de ant 
Francesc, l’església de anta aria, el portal de ant iquel...

Parc Natural de Xera.
Las Cuevas del Morrón

Morella.
Militar, religiosa, civil i medieval...

Ens acompanyarà Manolo Carceller, professor.

Primer dia d’inscripció:  abril

Tiquet: 28€ (Dinar opcional)

Primer dia d’inscripció: 27 d’abril

Tiquet: 28€ (Dinar opcional)

10
maig

17
maig

DIUMENGE

DIUMENGE

Ens acompanyarà Joan Grifoll, guia de muntanya i història.
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’escriptor i viatger francés tendhal, en eixir de l’església orentina de anta roce va escriure  a vida 
s’havia esgotat en mi, caminava temorós de caure... , an s després la psiquiatra orentina raziella argherini 
posà nom al símptoma  la síndrome de tendhal. a ser el papa onifaci  el que li atorgà l’honor de ser 
el cinqué element, juntament amb l’aigua, l’aire, el foc i la terra. iutat única i inigualable. àtria d’artistes 
irrepetibles. ressol del enaixement, en majúscula. o ens deixarem res per vore. em volgut dedicar-li un 
viatge monogràfic per gaudir-ne amb tranquillitat, fent cada dia una passejada que ens portarà al que és més 
conegut i el que és secret. e la mà del nostre expert en història de l’art, Enric atalà, descobrirem pas a pas 
la capital de la oscana.

ot en Florència pareix estar acolorit amb un to violeta suau, com el vi dilu t  enri ames.

8 maig. Paisatges Toscans-Lucignano
Concentració a les 05.00h. a l’aeroport de Manises. 
Vol València-Roma. rasllat a Florència.  Ens 
aturarem en el poblet toscà de ucignano. resenta 
una planta en forma d’espiral entre un laberint de 
carrerons medievals. i destaca la collegiata de an 

ichele   i el palau omunal. Hotel a Florència. 
6 nits. Sopar.

9 maig. Florència. de Santa Croce a l’Acadèmia
es del nostre hotel anirem caminant a anta roce, 

església Franciscana encetada en el segle . s una 
de les més antigues i nobles de la ciutat. ota ella com 
tot a Florència és un obra d’art. i destaquen els frescs 
de la vida de sant Francesc de iotto. En la nostra 
passejada de hui, podrem veure la capella azzi, 
obra del genial runelleschi, el palazzo ecchio amb 
l’studiolo de Francesco de èdici en la famosíssima 
plaça de la ignoria, la font de eptú d’ mmanati, 
la oggia amb el erseu de ellini, etc., acabarem 
la passejada del dia a la alleria de l’ ccademia per 
gaudir de la contemplació del avid de iquel ngel. 
Sopar.

990€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 23 d’abril

+30€
taxes 

Ens acompanyarà Enric M. Català, belles arts i filòleg.

Florència.  
La capital de la bellesa

8 al 14 de maig    
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10 maig. Oltrarno. De San Miniato al Monte 
a Santa Maria del Carmine

mb transport públic podrem pujar a an iniato al 
onte, església romànica que plana sobre la ciutat. 
es d’allí baixarem cap al piazzale ichelangelo, des 

d’on gaudirem de les millors vistes panoràmiques 
de Florència. ecreta i oculta al turisme de masses, 

anta Felicità conserva els frescs del ontormo, entre 
els quals hi ha una delicada i etèria nunciació. s 
obligatori visitar, en ta. aria del armine, la capella 

rancacci, amb els frescs de asolino de anicale, 
Filippino ippi i el fabulós iniciador del enaixement  

asaccio. El palau itti i els jardins de oboli els 
podrem gaudir per lliure. Sopar.

11 maig. Santa Maria de les Flors
a plaça del uomo, l’altre cor de la ciutat, forma un 

extraordinari conjunt entre la catedral, el campanile i el 
baptisteri. ímbols del poder i riquesa de la ciutat i de 
l’església són obres d’ rt amb  majúscula. isitarem 
els tres conjunts dominats per l’extraordinària cúpula. 

omés runelleschi va aconseguir cobrir aquell 
enorme ull sota el cel que era anta aria de les 
Flors. El barri que envolta aquesta aclaparadora plaça 
serà el nostre altre descobriment de hui, on podrem 
gaudir de l’hospital dels nnocents, també del genial 
arquitecte i que inaugura en part el enaixement. 

antíssima nnunzziata i els palaus que formen 
l’entramat ciutadà com el èdici- iccardi posaran fi 
al dia. Sopar.

12 maig. De Sant Llorenç a Santa Maria 
Novella

ant lorenç era la parròquia de la tot poderosa família 
èdici. ompendi del millor de Florència, entre les 

seues meravelles destaca la agristia ova, obra 
del ran ichelangelo uonarroti. Els palaus trozzi 
o ucellai són obres cimeres del barri. anta aria 

ovella i la seua plaça foren escenari de tornejos i 
festes allà pels segles  i . Sopar.

13 maig. Galeria dels  Uffizzi
asari va realitzar, per encàrrec de osme  de èdici, 

la construcció de l’edifici dels ficis. issen at per a 
albergar l’administració Florentina va emmagatzemar 
des de l’època de Francesc  la gran collecció d’obres 
d’art acumulades per la poderosa família orentina. 

odrem gaudir al nostre pas de les obres més cimeres 
de l’art mundial. aolo ccello, otticelli, eonardo da 

inci, iquel ngel, izià i tota una plèiade d’artistes 
ens esperen en les sales del celebèrrim museu. 

esprada lliure. Sopar.

14 maig. Matí Florentí
atí lliure per a fer alguna compra o simplement 

prendre un caputxino a vora de l’ rno. rasllat a 
l’aeroport de oma. Vol Roma-València. Arribada a 
València cap a les 22.00h.
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Fil-per-randa s’avança com sempre  a les modes i vos presenta per a aquesta primavera, la visita exhaustiva 
de dos xicotets pa sos balcànics fora dels circuits turístics comuns.  vos els presentem junts perquè la seua 
història es complementa perfectament. quest descobriment intens ens farà entendre i compartir la història 
dels alcans, així, en majúscula. osovo, xicoteta república d’ètnia majoritàriament albanesa, intenta sobreviure 
al bell mig d’aquesta extraordinària península i acedònia del ord, que a la fi ha aconseguit tindre un nom 
reconegut internacionalment. El recorregut ens portarà, als amants de l’art i el paisatge, a  gaudir de les joies 
que aquests pa sos guarden i que miraculosament han arribat als nostres dies. ota una plèiade de monestirs, 
esglésies, mesquites i madrasses. enim un viatge únic.

24 maig. València-Pristina
Concentració a les 10.30h. a l’aeroport de Manises. 
Vol València-Prístina, via Istanbul. Hotel a Pristina. 
2 nits. Sopar.

25 maig. Kosovo Pristina-Kosovo Polje
edicarem el dia a descobrir la ciutat de ristina, 

capital del osovo. mb un guia local especialitzat 
que ens mostrarà l’avinguda principal, les mesquites, 
la catedral are eresa, el monument ew orn, la 
biblioteca, etc. ambé eixirem amb bus per a visitar el 
lloc de la famosa batalla de osovo, olje, a prop de 

ristina. Sopar.

26 maig. Monestir de Deçan. Peć
l matí visitarem la ciutat de ja ov , amb el gran 

basar, la mesquita i les cases torre. esprés el 
monestir de eçanit o eç, que és una construcció 
única que barreja amb gràcia els estils serbi, bizantí, 
romànic i gòtic. s també l’església medieval de rist 

antocràtor la que compta amb més frescs al món.  
la vesprada, la ciutat de e . Hotel a Peć. Sopar.

27 maig. Cascades del Drin Blanc 
quest dia farem una passejada fins a la cascada del 

riu rin lanc, sense dificultat  distància  metres. 

1850€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 8 maig

+250€
taxes 

Ens acompanyarà Vicent Climent, història de l’art.

Kosovo i Macedònia
del Nord.  
Una història dels Balcans

24 de maig 
a l’3 de juny    
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esprés el atriarcat de e , principal centre ortodox 
de la regió. mb les seues esglésies de murs rojos 
contrastant amb el verd dels turons que l’envolten, 
aquest complex serbi ortodox de  hectàrees marca 
l’entrada a les gorges de ugova atrimoni de la 

umanitat  és un dels llocs de religió ortodoxa més 
importants d’Europa. Farem parada fotogràfica a les 
gorges del ugova. Hotel a Prizren. Sopar.

28 maig. Prizren. Macedònia del Nord
l matí visitarem la ciutat vella de rizren amb els 

seus monuments  el pont de pedra, la mesquita de 
inan aixà, etc. esprés viatjarem al monestir de 
racanica, en la regió de etohija. s l’últim monestir 

que va construir ilutin, el rei constructor, a la primeria 
del segle . it a opje, capital de acedònia del 

ord. Hotel a Skopje. Sopar.

29 maig. Tetovo. Sant Joan Bigorski-Ohrid
a mesquita del aixà a etovo està totalment 

pintada, una perla de l’art musulmà que finançaren 
dues germanes de la ciutat. esprés, el e e dels 
dervixos rabati aba. ctualment ha sigut recuperat 
pels dervixos, que la tornen a utilitzar.  la vesprada, 
farem una parada per gaudir del preciós monestir de 

ant oan igors i, que guarda miraculoses relíquies. 
Hotel a Ohrid. 3 nits. Sopar.

30 maig. Ohrid-Sant Naum-Ohrid
a màgica llum de maig es mostrarà el monestir de 
ant aum a la vora del pristi llac d’ hrid. onestir 

fundat pel rei búlgar oris  a la primeria del segle . 
esprés, amb vaixells de rem, veurem els brolladors 

del riu rin lanc. ornarem a hrid. isitarem, entre 
punts d’interés, la catedral de anta ofia, el teatre 
romà, ant oan de aneo, etc. Sopar.

31 maig. Llac Prespa. Sant Jordi Kurbinovo
es del mirador del ont alicica veurem el llac 

d’ hrid. esprés, el gran llac respa, fantàstica 
reserva natural que abriga una de les últimes colònies 
de pelicans dàlmates d’Europa. Els pobles que 
l’envolten conserven el ritme de vida d’altres temps. 

icotetes i rústiques esglésies bizantines envolten 
aquest fabulós lloc. inarem a itola, l’antic monestir, 
i passejarem per les ru nes d’ eraclea ncestis, 
fundada per Filip  de acedònia. Sopar.

1 juny. Tikvesh. Kavardartsi. Skopje
Eixirem cap al nord del país per visitar la ciutat de 

rusevo, que posseeix un estil arquitectònic únic. Els 
comerciants aromanesos poble llatí dels alcans  i 
els grecs cridaren artesans mija s. El resultat el podrem 
veure. ambé visitarem el modern a edonium. 
En acabant, ens aturarem a la regió avardartsi, on 
gaudirem de la formidable gastronomia local. Hotel a 
Skopje. 2 nits. Sopar.

2 juny. Skopje
opje és una de les ciutats més interessants dels 

alcans. Està dividida en dos pel riu ardar. isitarem 
a peu el barri turc i les seues mesquites, les esglésies, 
com la de ant alvador, la plaça acedònia, etc. 
Sopar.

3 juny. Vol Skopje-València
rasllat a l’aeroport. Vol Skopje-València, via 

Istanbul. Arribada a València cap a les 17:00h.
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es ciutats de oscou i ant etersburg encara hui en dia rivalitzen pel prestigi de la seua arquitectura i dels 
seus museus. questes dues capitals russes, que són tan diferents, mostren amb el descobriment pacient, 
les facetes d’una identitat forjada an  rere an , segle rere segle, com a resposta als desafiaments vinguts de 
l’exterior. em combinat les dues urbs per a poder conéixer-les, cada una dins el seu ritme particular. es 
del fabulós remlin, imatge única de tota una època, a la perspectiva evs i, compendi del saber secular 
d’Europa. iatge únic per a assaborir el millor de la vida actual a ússia, així com les contradiccions que han 
fet, d’aquestes ciutats, dues grans fites del turisme cultural al món.

20 juny. Anada
Concentració a les 12:00h. a l’aeroport de Manises. 
Vol directe València - Moscou. Hotel Moscou. 3 nits.

21 juny. Moscou. Matrioixka de cultura
edicarem el dia a descobrir la ciutat de oscou. 
omençarem a la plaça del eatre, cor de la vida 

artística de la ciutat. a plaça ubian a, on es trobava 
el . a casa ash ov, exemple del classicisme 
moscovita, l’antiga universitat, el useu de elles 

rts uix in, etc. ujarem a la torre de l’església 

reconstru da de rist el alvador, també passejarem 
pel barri hamovni i, amb la seua església 
encarregada pel gremi del tèxtil...Sopar.

22 juny. Moscou. Dels tsars a Lenin
ontinuarem gaudint dels llocs més emblemàtics 

de la capital russa visitant les estacions de metro, 
conegudes com els palaus subterranis. esprés, 
farem una llarga caminada pel districte de la plaça 

oja, emblema de la ciutat i lloc mític al món. En el 
barri atendrem el palau dels oiard omanov, del 

Inscripció: 1 desembre
Reunió informativa: 1 juny

Preu pròximament

Ens acompanyarà Marisa Pellicer, professora.

Moscou i les Nits Blanques 
de Sant Petersburg

20 al 28 de juny    
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segle , l’església de ant asili, la catedral de 
ostra ra. de azan. er últim, entraren al remlin 

accés prioritari, i ens deixarem enlluernar per la seu 
del poder a ússia.  la vesprada, visitarem el barri de 

amos vorechie. Dinar.

23 juny. Moscou. L’arquitectura contemporània
’arquitectura russa contemporània es troba a la 

recerca del reconeixement que mereix enfront de la 
resta del món. En els últims an s s’han constru t alts 
gratacels com l’El a hta enter, amb  metres 
d’altura o les torres osto  i apad, dos edificis de 

 i  metres respectivament inaugurats en . 
 més, està prevista la inauguració de la jmat ower 

per a , un modern edifici de més de cent plantes. 
 la vesprada l’exprés ràpid de ant etersburg 

ens portarà a la ciutat bàltica. Dinar. Hotel a Sant 
Petersburg. 4 nits.

24 maig. Sant Petersburg
Els seus habitants la coneixen com iter i fins i tot els 
que la visiten per primera vegada ràpidament prenen 
confiança i abreugen el seu nom. omençarem la 
visita de ant etersburg 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 eva i l’edifici de l’ lmirallat. 
Dinar.

25 juny. Sant Petersburg. Mirada a Occident
isitarem les residències imperials. a de etrodvorec 

el ersalles rus, a la vora del golf de Finlàndia i que va ser 
el palau d’estiu dels tsars. s coneguda com la capital 
mundial de les fonts. Els jardins són una meravella 
de l’art barroc. esprés de dinar, continuarem amb la 
visita de la residència de sar oie elo s.  obra 
culminant del barroc rus. assejarem també pels 
fabulosos jardins. En aquesta visita, s’inclou l’interior 
del palau i la ala mbre. Dinar.

26 juny. Sant Petersburg. Reina del Bàltic
El barri de les rts és el cor cultural de la ciutat. a ser 
el lloc de residència dels més famosos personatges 
de la ciutat. isitarem caminant tranquillament 
les esglésies ortodoxes de tra ra. de azan i el 

alvador, recoberta de magnífics mosaics. alaus, 
mansions, places, carres, ponts... ens portaran al 

useu de ’ ermitage. enim inclosa la visita dels 
apartaments privats dels tsars i sales ceremonials, així 
com poder admirar, entre altres, eonardo da inci, 

iziano o afael. ornarem a l’hotel caminant. Dinar.

27 juny. Llac Prespa. Sant Jordi Kurbinovo
cabarem les visites a aquesta magnífica ciutat 

fent un recorregut a la ant etersburg secreta i les 
seues llegendes urbanes. na passejada pels llocs 
més emblemàtics, però amb una altra visió. espres, 
vesprada lliure.  la nit, tren ràpid a oscou. Dinar. 
Hotel a Moscou. 1 nit.

28 juny. Vol de tornada València-Moscou
rasllat a l’aeroport i vol directe oscou- alència. 

Arribada a València cap a les 13:00h.
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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  egislatiu  de  
de novembre pel qual s’aprova el text refós de la lei eneral per a la efensa dels onsumidors i suaris i altres 
lleis complementàries i la resta de disposicions concordants de les comunitats autònomes. 

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

’organització d’aquests viatges ha sigut realitzada per F - E -  E , , amb F  i 
domicili en el carrer uillem de astro, -bxs.,  alència, amb llicència  -m- - , en què també 
podreu arreplegar detalladament el total de les condicions generals.

CONDICIONS GENERALS DESTACADES

 er a confirmar la inscripció haurà de depositar-se el  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  restant s’haurà d’abonar, 
almen s vint dies abans de la data d’eixida. 

 nullació de la inscripció. i es volguera anullar la inscripció, caldria fer-ho amb les condicions seg ents  
 i falten  dies o més per a l’inici de l’activitat, es podrà recuperar tot l’import lliurat, excepte  euros 

en concepte de gestió. 
 i falten de  a  dies, es podrà recuperar un  de l’import total del viatge. 
 i falten  dies fins a les  hores abans de l’eixida, es podrà recuperar un  de l’import total del viatge. 
 i falten  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’anullació, imposades pels criteris de la compan ia s’haurà d’abonar el  del cost total dels bitllets de transport . 
En el cas d’allotjament o serveis prestats en determinats pa sos, també tenen unes determinades despeses d’anullació 
especials, que hauran de ser assumides pels viatgers.

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

 F - E -  no es fa responsable si no es pot accedir a algun dels llocs programats per causes que no 
són de la seua responsabilitat.

 F - E -  es reserva el dret d’anullar qualsevol activitat programada sense cap altra obligació que 
retornar l’import lliurat.

 F  facilitarà la possibilitat de compartir habitació, posant en contacte les persones que així ho solliciten. En 
cas de cancellació d’una de les dues places, F  no pot fer-se càrrec del suplement d’habitació individual, 
per tant, és responsabilitat de les persones que hagen sollicitat compartir habitació.

Condicions generals 
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RESERVATS TOTS ELS DRETS. Es prohibeix 
la reproducció total o parcial d’aquesta 
publicació per qualsevol mitjà o procediment, 
siga electrònic o mecànic, així com la 
distribució d’exemplars, mitjançant lloguer o 
préstec públics, sense l’autorització prèvia de 
Fil-per-randa club de viatges. Qualsevol 
infracció d’aquesta advertència estarà 
sotmesa a les sancions que estableix la llei.

INFORMACIÓ IMPORTANT

Per als viatges amb rutes verdes, cal 
portar calcer de muntanya, cantimplora 
amb aigua i impermeable per si plou.

Les reunions informatives dels viatges 
tindran lloc en la seu de la Societat 
Coral El Micalet, situada en el carrer 
Guillem de Castro, núm. 73, baxs., de 
València, a les 20 h.

El núm. de C/C per a fer els pagaments 
dels imports dels viatges és:

Caixa Popular 
ES47/3159/0056/13/2265033023.

L’elecció per part del viatger de la plaça 
de seient de l’autobús, serà per estricte 
ordre de pagament.

Cal donar el nom i els cognoms, tal com 
apareixen en el document necessari per 
a realitzar el viatge, tant si és DNI com 
passaport.

Els nostres preus no inclouen: entrades 
als museus, entrades als monuments, 
transports especials no indicats com a 
inclosos, visats, taxes de pernoctació en 
els hotels, certificats de vacunació, i 
altres despeses extres (sempre que no 
estiga indicat).

€
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