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Prompte farà cinc anys que vaig aterrar a FPR, se’m va 
presentar l’oportunitat de treballar en el món dels viatges, el 
patrimoni i la cultura, i no m’ho vaig pensar gens ni miqueta.
Fil-Per-Randa és més que un treball, més que una agència... 
és aprendre a gaudir i valorar, tant el patrimoni cultural com 
el natural. Des del racó més proper dels nostres barris a 
València fins a una de les set meravelles que es troben al 
món. Durant aquesta etapa, no només he conegut llocs on 
he estat, sinó que n’he conegut molts més que ni he xafat. 
Tot açò gràcies a plantejar nous indrets a visitar, recórrer... 
somiant algun dia poder gaudir-los. La Roca del Lleó a Sri 
Lanka, el Grand Canyon del Colorado, les grans mesquites 
de Samarcanda a l’Uzbekistan, la Gran Muralla xinesa...
Allí on he viatjat, he aprés a percebre cada lloc amb 
entusiasme, volent absorbir l’essència d’allà on estic, sense 
deixar-me’n cap detall, en definitiva, veure el món, amb ulls 
Fil-Per-Randa.

Vicent Martínez i Cotanda. FPR

e
d

it
o

ri
al



2

ÍNDEX

Etiòpia (26 de desembre al 6 de gener)

Nàpols (27 de desembre al 3 de gener)

Algarve (29 de desembre al 2 de gener)

Rif (28 de desembre al 4 de gener)

Tenerife (30 de desembre al 6 de gener)

La Provença (29 de desembre al 3 de gener)

Cadis (28 de desembre al 2 de gener)

Calatayud (22 al 24 de febrer)

Tunísia (15 al 24 de febrer)

200 anys del Museo del Prado (1 al 3 de març)

Istanbul (15 al 19 de març)

Àlaba i el Condado Treviño (15 al 19 de març)

La Ribera del Duero (16 al 19 de març)

Valladolid (19 al 22 d’abril)

Astúries (18 al 22 d’abril)

El Friuli-Venècia Giulia (18 al 23 d’abril)

La Costa Egea de Turquia (19 al 28 d’abril)

Egipte (19 al 29 d’abril)

L’Alsàcia (21 al 28 d’abril)

Montenegro  (21 al 28 d’abril)

El Matarranya  (27 al 29 d’abril)

Uzbekistan  (13 al 23 de maig)

Les Falles pirinenques de Boí (22 al 24 de juny)

Albània (15 al 24 de juny)

VIATGES

4.

6.

8.

10.

12.

14.

16.

18.

20.

24.

26.

27.

28.

31.

32.

34.

36.

38.

40.

42.

44.

46.

49.

50.



3

Antonio Machado a València (19 de gener)

Festa de la Carxofa de Benicarló (27 de gener)

Renaixement a l’arquitectura (9 de febrer)

Requena, capital de l’embotit (10 de febrer)

El barranc dels Horts (17 de febrer)

La València derrocada (23 de febrer)

La costa d’Altea (24 de febrer)

EL Mercat Central (2 de març)

Cieza en flor (10 de març)

València islàmica (23 de març)

El castell de Carbonera (31 de març)

Modernisme a Novelda (5 d’abril)

València republicana (14 d’abril)

El castell de Maús (1 de maig)

Pelegrins de Castellfort (4 de maig)

Jardí de l’Albarda (11 de maig)

Bocairent (26 de maig)

EXCURSIONS I PASSEJADES

17.

17.

19.

19.

22.

22.

23.

25.

25.

29.

29.

30.

30.

45.

45.

48.

48.



4

Etiòpia.
Sagrada i salvatge

Al corn d’Àfrica, regna Etiòpia. Fortalesa natural que domina el nord-est d’Àfrica, la plana etíop és també 
un formidable regulador del règim de les crescudes del Nil. Aquesta terra llunyana i misteriosa es va 
omplir d’un patrimoni espectacular, reflex d’un passat gloriós i mític. FPR vos presenta un viatge a través 
de l’antiga Abissínia històrica, país del mític Preste Joan –descendent dels Reis Mags de l’Orient– on des 
de l’aurora del cristianisme centenars de monestirs, santuaris i ermites aparegueren com a testimoniança 
d’una fe viscuda intensament. 

26 de desembre 
al 6 de gener    

2590€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 30 novembre

+ 365€
taxes 

26 desembre. Vol Madrid-Addis Abeba
Concentració a les 13.00h a Nuevo Centro. Trasllat 
a l’aeroport Adolfo Suárez. Vol Madrid-Addis Abeba 
(parada tècnica a BCN). Nit a bord.

27 desembre. Addis Abeba 
Hi visitarem, entre altres, el Museu Etnogràfic, on 
estan exposades les restes fòssils de Lucy, així com 
l’església de Sant Jordi. Voltarem pel Mercato. Dinar. 
Hotel a Addis Abeba. 1 nit. Sopar lliure.

28 desembre. Bahar Dar. El Nil Blau
Vol a Bahardar, aquesta ciutat es troba a la vora del 
llac Tana. A la vesprada visitarem el Nil Blau i les 
cascades del Nil a Tis Isat, amb una caiguda de 45 
metres i un paisatge agrest inoblidable. Dinar i sopar. 
Hotel a Bahar Dar. 2 nits.

29 desembre. Bahar Dar i el llac Tana
Embarcarem en un vaixell que ens farà la travessia 
del llac Tana, que és considerat com el brollador del 

Ens acompanyarà Vicent Climent, història de l’art.
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Nil Blau. En acabant, visita al monestir d’Ura Mehret, 
de planta circular i molt ben conservat. Després 
l’església  Azuwa Maryam i el monestir femení  Enthos 
Eyesus a l’illa de Kebran. La vesprada la dedicarem 
a passejar per la ciutat i el seu mercat. Dinar i sopar.

30 desembre. Bahar Dar-Gondar
Trasllat a Gondar per un decorat salvatge i grandiós. 
Aquesta ciutat, que és patrimoni de la humanitat, 
va ser capital del regne d’Abissínia sota el regnat de 
l’emperador Fasiledes. Castells, esglésies i banys 
amb un aire medieval foren construïts al segle XVII. 
Visita a l’església de Debre Berhan Selassie, la més 
cèlebre d’Etiòpia. Així com els castells imperials de 
Fassil Ghebbbi i els banys de Fasiledes. Dinar i sopar. 
Hotel a Gondar. 3 nits.

31 desembre. Gondar- PN de Semien
Visitarem el PN per endinsar-nos en els paisatges de 
l’antiga Abissínia. En aquesta zona, es troba uns dels 
pics més alts d’Àfrica el Ras Dashen. A 2.325 m i des 
del campament del parc farem una passejada, amb 
sort podrem veure els babuins gelada, l’ibex walia o 
els xacals. A la vesprada tornarem a Gondar i temps 
lliure. Dinar i sopar.

1 gener. Lalibela.  La ciutat santa   
Vol a Lalibela. La ciutat es troba a 2.600 m d’altitud i és, 
la més impressionant de les ciutats etíops. Lalibela és 
la resposta a l’ocupació de Jerusalem per Saladí. És la 
nova Terra Santa africana. Aquest dia anirem a veure 
el monestir d’Asheton Maryam d’on podrem gaudir 
d’unes meravelloses vistes de la comarca. Dinar i 
sopar. Hotel a Lalibela, 3 nits.

2 gener.  Lalibela. Jerusalem Negra
Consagrem el dia a la descoberta de la ciutat amb les 
seues esglésies monolítiques literalment excavades 
en la roca, dividides en dos blocs i separades pel 
riu Jordà. Entre totes les visites destacarem la de 

Sant Jordi. En totes les esglésies podrem veure 
curiosíssimes pintures murals d’estil bizantí així com 
antiguitats i relíquies. Dinar i sopar.

3 gener. L’altra Àfrica
Anirem a veure l’església de Yemrehan Kristos a 2.700 
m d’altitud. Edificada a l’interior d’una cova, l’accés 
es fa per una sendera de muntanya. Considerat un 
lloc màgic amb el seu brollador d’aigua beneïda, la 
gent del país i els pelegrins de tot el món la visitaven 
per beneficiar-se dels seus poders. A la vesprada, 
el monestir de Nakuta Laab, amb una quantitat 
inimaginable de tresors. Dinar i sopar.

4 gener. Axum. La terra de Saba
Farem un salt aeri per apropar-nos a la ciutat d’Axum, 
que es troba al peu de les muntanyes Likanos i Zohado. 
Va ser un centre caravaner d’ivori  en l’encreuament 
del mar Roig i l’oceà Índic. Famosa per ser l’origen de 
la reina de Saba. Hi visitarem els famosos obeliscos, 
les ruïnes del palau reial, les tombes dels reis, així 
com l’església de Santa Maria de Sió. Dinar i sopar. 
Hotel a Axum. 1 nit.

5 gener. Addis Abeba
Tornarem en el vol matinal a la capital de país, on 
podrem gaudir de temps lliure per a fer compres o 
simplement polsar el cor d’aquesta metròpoli africana.  
Hotel d’ús diari a Addis Abeba. Trasllat a l’aeroport. Nit 
a bord. Addis Abeba-Madrid (parada tècnica a BCN).

6 gener. Addis Abeba
Trasllat a València des de l’aeroport Adolfo Suárez. 
Arribada a València cap a les 12.00h. 

Un viatge a Etiòpia exigeix una certa tolerància respecte a 
la situació de les infraestructures viàries i hoteleres, així com 
a la situació general del país, un dels més pobres del món. 
Es poden produir talls de l’electricitat i d’aigua en algun 
moment. El trasllat en autobús serà amb un model Toyota 
Coaster o similar.
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Nàpols i 
la Costa Amalfitana. 
“Vedere Napoli e poi morire”

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

27 de desembre 
al 3 de gener    

1190€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 10 desembre

+ 65€
taxes 

27 desembre. Nàpols 
Concentració a les 05.00h a l’aeroport de Manises. 
Vol directe a Roma. Trasllat a Nàpols. Aquesta 
vesprada visitarem l’espectacular Cartoixa di San 
Martino, des d’on gaudirem d’una de les millors vistes 
de la ciutat. Hotel a Nàpols; 6 nits. Sopar.

28 desembre. Nàpols. Quartier Spagnolo
Visita a la catedral, la capella de San Gennaro, les 
anomenades agulles, l’increïble Crist Velat i el claustre 

de Santa Chiara. A la vesprada, passejada pel Quartier 
Spagnolo, barri més popular de la ciutat, on la roba 
estesa als balcons i els petits catalizzi estan sempre 
presents.

29 desembre. Nàpols. El centre
Passejada pel Castell de l’Ou, el Gran Teatre de 
l’Òpera, la Galeria Umberto I, el Palau Reial. A la 
vesprada, el Museu Arqueològic Nacional, un dels 
més importants del món.

Ens acompanyarà Xavier Vidal, arqueòleg.

3MP
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30 desembre. Pompeia-Paestum
Visita de les monumentals restes arqueològiques de 
Pompeia, ciutat soterrada per la cendra del Vesubi. A 
la vesprada, conclourem el recorregut als peus dels 
temples grecs de Paestum. 

31 desembre. Herculà (Ercolano) i Museu 
Arqueològic Nacional
Excursió en tren a Herculà. Situada a la regió de 
Campània, aquesta ciutat va sucumbir a la terrible 
explosió del Vesubi l’any 79. Igual que va ocórrer 
amb Pompeia, els ciutadans no van tindre temps de 
fugir i tot va quedar en el seu lloc, colgat davall de les 
cendres, fet que ha possibilitat que s’haja conservat 
amb el pas dels segles. Vesprada lliure a Nàpols. 
Sopar de la nit de Cap d’Any.

1 gener. Costa Amalfitana   
Començarem l’any fent una excursió per la famosa 
carretera que voreja la Costa Amalfitana. Aquesta 
zona és un enorme penya-segat que comprén un 
dels espectacles naturals més impressionants d’Itàlia. 
Visita a Ravello i Amalfi. 

2 gener.  Caserta-Capodimonte
Visita al Palau Reial de Caserta, una de les obres més 
belles i grandioses residències reials del món, obra 
mestra de l’arquitectura barroca. Cal esmentar el parc 
annex amb els espectaculars efectes escenogràfics 
conformats per boscs, prats, fonts, estancs i 
cascades d’aigua. Més tard, visita al Museu Palau de 
Capodimonte, on resten les millors pintures del sud 
d’Itàlia. Trasllat a Fiumicino. Hotel a Fiumicino. 1 nit. 
Sopar.

3 gener. Roma-València
Trasllat a l’aeroport. Vol de retorn cap a València. 
Arribada cap a les 12.00h.
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L’Algarve.  
Paisatge cultural

Envoltat de cadenes muntanyoses pel nord i l’oceà Atlàntic pel sud, l’Algarve conforma un espai on la 
temperatura i el paisatge és diferent de la resta de Portugal. Els boscos de l’interior, els pobles pintorescs, 
l’escarpada costa de l’oest, l’exuberant vegetació i el clima suau, ens ofereixen a l’hivern unes passejades 
inoblidables i delicioses, que converteixen aquesta regió portuguesa en el lloc adient per a fugir de les 
grans aglomeracions del Cap d’Any.

29 de desembre 
al 2 de gener    

760€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 11 desembre

+ 69€
taxes 

29 desembre. L’Occident
Concentració a les 10.00h a l’aeroport de Manises. 
Vol a Lisboa-Faro. Trasllat. En acabant, passejada pel 
nucli antic de Silves, que el geògraf àrab Idrisi lloava 
per la seua bellesa. Hui dia els rojos murs del castell 
destaquen en l’horitzó. Sopar. Hotel a Silves. 4 nits.

30 desembre. Els penya-segats
Passejada rural per les verges platges amb roques 
d’arenosa roja, que configuren un espai multicolor. 

Dinar lliure a Lagos, població costanera amb bonics 
edificis. Passejada rural al capvespre per l’altíssim Cap 
de Sào Vicente a l’Atlàntic, fins al far de la fi del món. 
Encara en aquest temps infon un cert temor.

31 desembre. La Serra
Passejada rural per la serra de Monchique, de gran 
varietat de vegetació amb castanyers, pins, sureres, 
etc. Dinar lliure a Monchique, petita localitat famosa 
per les meravelloses vistes que ofereix. Sopar de Cap 
d’Any.

Ens acompanyarà Joan Grifoll, guia de muntanya i història.
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1 gener. La vida   
Visita a Faro, capital de l’Algarve, parcialment envoltat 
per antigues muralles. Tot seguit, ria Formosa, un 
ecosistema amb marenys, illots, salines i canals 
protegits per una cadena de petites illes. Anada a l’illa 
Da Culabra (inclosa). Dinar lliure. A la vesprada, Tavira, 
petita ciutat d’esglésies i grans mansions. Passejada 
per l’antic barri musulmà, les muralles del castell, la 
torre del rellotge... 

2 gener.  La ceràmica
De matí Estoi, ciutat en la qual es troba un dels més 
impressionants palaus d’estil “Rococó” del Segle XIX 
que pot trobar-se en tot l’Algarve. El “Palau d’Estoi” 
està pintat en un característic color rosa i envoltat 
per una sèrie de bells i decoratius jardins. Dinar lliure. 
Trasllat a l’aeroport de Faro. Vol Lisboa-València. 
Arribada cap a les 12 de la nit.
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El Rif.  
El Marroc colonial 

La Coloma Blanca. El Rif  fou des de 1913 fins a 1956 el protectorat espanyol al Marroc. Són encara moltes 
les empremtes que hi ha d’aquell període històric: noms de carrers i places, edificis d’un lluminós estil 
andalusí, fins i tot, la llengua castellana que hi parlen moltes persones. Volem animar-vos a descobrir 
el muntanyós Rif. “La coloma blanca encimbellada al nord d’Àfrica”, ciutat refugi d’artistes, des de Paul 
Bowles a Tennesse Williams, des de Delacroix a Matisse, passant per Marià Fortuny i Mariano Bertuchi, 
anomenat el “pintor del Protectorat”... 

28 de desembre 
al 4 de gener    

1070€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 12 desembre

28 desembre. València-Tànger
Eixida a les 07.00 h de Nuevo Centro i a les 08.00h de 
Xàtiva. Trasllat. Arribada a Tarifa. Passejada pel nucli 
històric delimitat per antigues muralles medievals, 
en què destaca el monument a Guzmán el Bueno i 
el castell de Los Guzmanes. Hotel a Tanger. 3 nits. 
Sopar.

29 desembre. Tànger. Una ciutat amb vistes
Visita a Tànger. Passejada per la Medina, on ens 

endinsarem al Petit Soc, plaça i lloc favorit dels 
desocupats, així com el Gran Soc, en què s’amuntonen 
fruites i verdures entre dones vestides amb els típics 
barrets de palla de borles i cordons. Descobrirem el 
palau del Soldà que guarda el Museu de la Kashba, 
el Teatro Cervantes... i contemplarem l’estret que 
separa dos mons. Sopar. 

30 desembre. La infinita costa atlàntica
Eixirem a la descoberta de la costa atlàntica, 

Ens acompanyarà Clara Ros, hitòria de l’art.
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començant pels miradors del cap Espartel. Arribarem 
a Arcila (Asilah), petita ciutat envoltada de muralles 
que recorda l’ocupació portuguesa i espanyola. Tot 
seguit farem una passejada pel Soc de l’Alcaiceria, de 
Larache. Sopar. 

31 desembre. Rif interior
Recorregut panoràmic per la costa Azal i Oued Lau. 
Amb la sensació que ens fa perquè és un poble de 
pescadors cobert de mala herba, Oued Laou s’estira 
peresosament al llarg d’una extensa platja d’arena 
amb l’encant d’un paradís per descobrir. Passejada 
rural: recorregut de 2 h, sense dificultat. Hotel a 
Xauen, 2 nits. Sopar especial de Cap d’Any.

1 gener. Xauen   
Petita i encantadora població amb un emplaçament 
grandiós, on farem una agradable passejada per 
l’acolorida Medina d’aquesta ciutat santa. Sopar.

2 gener.  Tetuan
L’Andalusa. Capital del Protectorat Espanyol, de la qual 
destaquem la seua espectacular Medina (UNESCO) 
amb el Palau Reial, els socs... i la ciutat nova d’estil 
andalús oberta al Rif. Hotel a Tetuan. 1 nit. Sopar.

3 gener.  La costa mediterrània
Al matí, recorrerem la costa del Marroc. Visitarem 
Martil (Río Martín), Cabo Negro, M’diq, Dar Riffien, 
bressol de la Legió Espanyola, i Fnideq, rememorant 
el recorregut del tren Ceuta-Tetuan, que funcionà 
durant el Protectorat espanyol 1913- 1956. Trasllat per 
a Embarcar. Sopar. Hotel a la Costa del Sol.

4 gener.  Guadix
De tornada, ens aturarem a Guadix, on podrem visitar 
la magnífica catedral. Arribada a València cap a les 
21.00h.



12

Tenerife.  
La fortuna del volcà

El foc va crear d’una forma abrupta, violenta, una illa que a poc a poc es va anar transformant en un 
autèntic paradís natural. La seua diversitat d’ambients fan de Tenerife un continent en si mateix. Acull 
espais tropicals exuberants com la laurisilva, malpaïsos, penya-segats i platges negres, i una corona 
forestal farcida de pinades de l’endèmic pi canari. Tot dominat per l’imponent Teide, volcà adormit i 
guardià de l’illa, amb el seu cim de neus perpètues. Vos oferim un cap d’any diferent amb el descobriment 
de Tenerife, recorrent-la amb suavitat, tranquil•lament, per gaudir de la més afortunada de les Canàries.

30 de desembre 
al 6 de gener    

990€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 13 desembre

+ 53€
taxes 

30 desembre. Tenerife
Concentració a les 19.00h a l’aeroport de Manises. 
Vol directe València-Tenerife Sud. Sopar. Hotel a 
Santa Cruz de Tenerife. 7 nits.

31 desembre. La laurisilva
La formació vegetal més important de les Canàries, 
la laurisilva, ens acollirà entre la seua verdor i humitat. 
Ruta verda: Monte de la Esperanza. Dificultat baixa. 
9 km. 180 m desnivell. 3,5 h. A la vesprada, visita a la 
ciutat de Santa Cruz de Tenerife. Sopar.

1 gener. La vida   
La península d’Anaga és un espai on la natura i les 
activitats humanes tradicionals s’han imbricat d’una 
forma íntima, una relació intemporal i privilegiada. 
Ruta verda: El bosque encantado. Dificultat baixa 
6,6 km. 200 m desnivell. 3 hores. Dinar lliure de 
pícnic. A la vesprada podrem conéixer un poc més el 
Parque Rural de Anaga i visitarem la població de La 
Laguna. Sopar.

Ens acompanyarà Víctor Benlloch, botànic.
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2 gener.  La Corona Forestal
Tenerife és un xicotet continent on, a mesura 
que pugem en altitud, la vegetació va canviant. 
Les pinades de l’endèmic pi canari conformen 
l’anomenada corona forestal, que és un anell verd 
que envolta l’illa. Ruta verda: PN Corona Forestal El 
Gaitero. Dificultat baixa. 9,5 km. 230 m desnivell. 
3,5 h. A la vesprada visita a La Orotava i el seu jardí 
botànic. Sopar.

3 gener.  Teno
La regió de Teno acull els Acantilados de los 
Gigantes, espectacular mur de roca volcànica que 
cau a la mar. I molt a prop, un dels emblemes de l’illa: 
el drago d’Icod, meravellosa relíquia botànica de valor 
incalculable. Al matí, visita a la Cueva del Viento, túnel 
volcànic format durant les erupcions de Tenerife. 
Ruta verda: Teno (Teno-Cruz de Hilda). Acantilados 
del Gigante. Dificultat mode-rada. 6,2 km. 200 m 
desnivell. 3 h. Dinar de pícnic. A la vesprada visitarem 
el drago mil·lenari d’Icod de los Vinos i la població. 
Sopar.

4 gener.  El Teide
El rei de l’illa, el Teide, volcà adormit, ple de llegendes 

i mites, un espectacle de la natura. El Parc Nacional 
de Las Cañadas del Teide acull paisatges magnífics 
a més de valuosíssimes espècies biològiques, tot 
en un entorn d’aire pur i transparent que ens acosta 
al cel. Pujarem al Teide amb el telefèric i en baixar-
ne recorrerem els Roques i els paisatges del Teide. 
Després visita al Centre d’Astrofísica Internacional 
(observatori d’Izaña), un dels millors del món. A 
la vesprada, visita al Centre d’Informació del Parc 
Nacional de Las Cañadas del Teide i passejada per la 
contornada. Sopar.

5 gener.  El malpaís de Güimar
Les colades de lava de les erupcions del volcans de 
Tenerife han generat espais d’agresta bellesa, on la 
vida s’ha adaptat a condicions extremes, desèrtiques: 
els malpaïsos, autèntics racons quasi escapats de 
la Lluna. Ruta verda: malpaís de Güimar. Dificultat 
baixa. 8 km. 140 m desnivell. 3 h. A la vesprada visita 
a la població de San Cristobal de la Laguna. Sopar.

6 gener.  Sta. Cruz
Matí lliure a Sta. Cruz de Tenerife. Trasllat a l’aeroport. 
Vol Tenerife-València. Arribada a València cap a les 
20.30h.
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Cap d’Any a la Provença.   
La llum i el mestral

L’origen del nom Provença va unit a la conquesta del país per la República romana. Va ser la primera regió 
que va estar vinculada a Roma (pro-vincire) abans que Juli Cèsar guanyés la resta de la Gàl•lia. És per 
això mateix que guarda la memòria d’aquells temps en forma de magnífiques ruïnes. El pas dels segles 
ha anat eixamplant el mite de la Provença, afegint l’aventura pontifícia a Avinyó, els poderosos castells 
de l’edat mitjana, les viles barroques i les seues ordenacions urbanes, hotels particuliers d’una burgesia 
triomfant. I la llum de la Mediterrània que tant adoraren els pintors impressionistes. 

29 de desembre 
al 3 de gener    

780€             

Inscripció oberta

29 desembre. València-Avinyó
Eixida des de Nuevo Centro a les 08.00h. Des de 
Castelló a les 09.00h. Trasllat a Avinyó. Hotel a 
Avinyó. 5 nits. Sopar. 

30 desembre. Avinyó-Orange
De 1309 a 1376 set papes van tindre la seu a Avinyó, a 
què cal afegir encara anys fins a 1403, amb els papes 
cismàtics. La ciutat ha conservat la muralla així com 
el Palau que fou la seu pontifícia. La passejarem per 
descobrir els racons més encantadors de la ciutat, el 

Palau, el pont Sant Benezet, l’església de Sant Pere. 
Després farem una excursió a Orange, que va ser 
colònia romana i ciutat protestant guardiana d’un 
fabulós teatre i l’arc de triomf dedicat a Germànic.

31 desembre. Arles-Pont du Gard
La vila d’Arles és compendi de la Provença. Com 
tantes altres d’origen romà ha capturat en aquest 
espai urbà tota la llum de la Mediterrània per a tornar-
la amb els seus monuments i places. St. Trophime, 
l’amfiteatre, els criptopòrtics, el passeig vora el riu 

Ens acompanyarà Enric M. Català, belles arts i filòleg.
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Roina. Passarem un dia a la ciutat que enamorà Van 
Gogh i que tan bé va saber reflectir en les seues 
pintures. A la vesprada ens aturarem per meravellar-
nos davant de la vista del Pont Du Gard, aqüeducte 
romà que portava l’aigua a la colònia Nemausus 
(Nimes). Sopar de Cap d’Any.

1 gener. Marsella   
L’any 1423, el capità Romeu de Corbera executà l’ordre 
del rei Alfons el Magnànim i trencà les cadenes que 
protegien el port de Marsella. Hui en dia es troben a 
la catedral de la nostra ciutat. Alguns segles després 
i el mateix dia de Cap d’Any descobrirem aquesta 
magnífica ciutat, capital de la Provença i que els nazis 
arrasaren en part. Ara s’ha reinventat. Visitarem el port 
on encara els pescadors venen el peix en parades, 
dominat pel fort de Sant Joan, així com el barri del 
Panier i l’antiga Charité, entre altres llocs d’interés.

2 gener.  Aix-en-Provence. Gordes
Si hi ha a Europa un carrer que siga digne de 
passejar és, sense cap dubte, el cours Mirabeau a 
Aix-en-Provence. Reordenació urbana del segle XVII 
és l’exemple perfecte del triomf de la burgesia a 
França abans de la Revolució. Ciutat amb un encant 
sense fi la descobrirem a través dels seus carrers, 
palaus i places, a més del baptisteri de la catedral 
del SV. Després mamprendrem el camí a Gordes, 
impressionant poble d’arquitectura de pedra seca.

3 gener.  Nimes. Tornada a València
Incorporada a França l’any 1271 Nimes és hui en dia 
una ciutat vital i amb un patrimoni  que ve de l’època 
romana quan Juli Cèsar hi assenta els seus legionaris. 
Farem una visita als principals indrets de la ciutat: la 
celebèrrima Maison Carrée, temple d’època augusta; 
les Arenes, amfiteatre romà del segle I; i els Jardins 
de la Fontaine, que són els jardins públics més antics 
d’Europa. Arribada a València cap a les 21.00h.
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690€             

28 desembre. Montoro
Eixida a les 07.00h de Nuevo Centro. Trasllat i visita 
a Montoro. Hotel a Puerto de Santa Maria. 5 nits. 
Sopar.

29 desembre. Cadis
Visitarem la catedral, la Torre de Ponent, els castells 
de Santa Catalina i de Sant Sebastià, passejarem per 
la platja de la Caleta des d’on obtindrem boniques 
panoràmiques. Sopar.

30 desembre. Puerto de Santa María i Jerez
Passejarem pel nucli històric del Puerto de Santa María 
i conclourem a la Ribera del Marisc. A la vesprada 
ens endinsarem en la tradició andalusa a través de 
l’alcàsser, els palaus, els convents i les esglésies de 
Jerez, una delícia per als sentits. Sopar.

31 desembre. Arcos de la Frontera i Ubrique
Gaudirem de la ruta dels Pobles Blancs, recorrent 
Arcos de la Frontera, El Bosque i Ubrique. Sopar 
especial de Cap d’Any.

1 gener. El litoral i les torres d’Hèrcules
Passejarem per Vejer de la Frontera, una autèntica 
delícia. Coneixerem la platja de Bolonia, amb les 
nobles ruïnes de l’antiga ciutat romana de Baelo 
Claudia, del segle II aC, i visitarem Medina Sidonia. 
Sopar.

2 gener. Écija
És la Ciutat de les Torres, atés el nombre de 
campanars que hi ha. Està considerada com un dels 
centres artístics més importants d’Andalusia. Arribada 
a València cap a les 22.00h.

Ens acompanyarà Joan V. Candel, guia FPR.

Cadis, Guadalquivir.
Laberint de pobles blancs

El clima temperat, la bella i estratègica ubicació sobre el Mediterrani i l’Atlàntic, fan d’aquesta regió 
andalusa la ruta on passarem junts un agradable Cap d’Any. Pobles preciosos de casetes blanques, 
ciutats carregades d’història i encant, platges de bellesa salvatge i la calidesa de la seua gent, autors 
d’una rica gastronomia digna dels paladars més exigents. 

28 de desembre 
al 2 de gener    

Inscripció oberta
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En la dècada dels anys 30 del segle XX València va ser visitada per la 
intel•lectualitat mundial. Una època on la cultura significava la defensa 
de la llibertat i la lluita contra el feixisme. Dels intel•lectuals espanyols de 
l’anomenada “Edat de plata”, fidels a l’Estat democràtic sorgit de les urnes 
en 1931, un dels poetes més importants i reconegut mundialment va ser 
Antonio Machado, d’ell es coneix la seua vida i l’obra, però el temps que 
va passar a València és desconegut fins i tot per a la majoria dels seus 
habitants. Machado va viure en 1937 un temps d’esplendor cultural en la 
València capital de la cultura. Ell es va dirigir a la joventut i va recordar al 
poeta García Lorca, a la plaça de l’Ajuntament.

“La alcachofa de tierno corazón se vistió de guerrero, erecta, construyó 
una pequeña cúpula, se mantuvo impermeable bajo sus escamas…” 
P.Neruda.
La Festa de la Carxofa de Benicarló, al Baix Maestrat, arriba acompanyada 
dels primers freds de l’hivern, els mateixos que fan que el producte 
assolisca la millor qualitat. Visitarem una manifestació gastronòmica 
multitudinària, oferida pels restaurants de la ciutat.

Concentració a les 10.00h en la Porta dels Jardins de Vivers (Blasco 
Ibáñez). De la mà del poeta recorrerem els espais que va transitar quan 
va ser el president del Patronat de la Casa de la Cultura. En el recorregut 
recitarem els seus poemes i parlarem de les institucions amb les quals 
va col•laborar, acostant-nos a la importància d’un mestre del seu temps.

Eixida a les 08.00h de Nuevo Centro i a les 08.30h de Sagunt. Trasllat 
a Benicarló. Visita guiada pel centre històric i demostració gastronòmica 
de la carxofa. Trasllat al Club Nàutic de Vinaròs. Dinar opcional. La jornada 
culminarà amb un arròs caldós i llagostins. Per pair tantes bondats 
gastronòmiques, visitarem l’audaç façana barroca de l’església de Vinaròs. 

Visita Il·lustre.
Antonio Machado

Festa de la carxofa de
Benicarló...i llagostins de Vinaròs.

Ens acompanyarà Manolo Carceller, professor.

Ens acompanyarà Cristina Escrivá, historiadora.

Primer dia d’inscripció: 7 gener

Tiquet i esmorzar: 15 €

Primer dia d’inscripció: 7 gener

Tiquet: 28 € (Dinar opcional)

19
gener

27
gener

DISSABTE

DIUMENGE
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160€             

23 febrer. Calatayud. Mesones de Isuela
Eixida a les 07.00h de Nuevo Centro i a les 07.30h 
de Sagunt. En arribar-hi visitarem el famós castell 
de la família Luna a Illueca i el Castell de Mesones 
de Isuela ,que guarda un fabulós sostre mudèjar.  
Dinar a l’hotel.  A la vesprada farem un passeig per  
Calatayud, el més antic recinte fortificat d’època àrab 
que se conserva a la Península Ibérica. Tot un entramat 
de tortuosos carrerons entre palaus i espectaculars 
esglésies mudèjars. Hotel a Calatayud.

24 febrer. Monestir de Pedra. 
De matí descobrirem dues esglésies  la de Aniñón i la 
de Torralba de Ribota. Després farem un passeig pel 
Parc Natural del Monestir de Pedra. Una agradable ruta 

per camins i senderes que creuen cascades, rierols, 
llacs..., a l’ombra d’arbres centenaris i una excepcional 
vegetació. Un paisatge amb una sorprenent varietat 
de flora i fauna amb el Cistercenc Monestir del segle 
XIII, l’Església, el claustre, la Sala Capitular, Cuina, 
Refetor... Arribada a València cap a les 20.00h.

Ens acompanyarà Joan V. Candel, guia FPR.

Calatayud. 
L’esplendor de l’art mudèjar a l’Aragó

La resistència del Mudèjar. Amb l’avanç del Regne d’Aragó, s’estengué cap al sud un estil constructiu 
cristià bastit en pedra, el romànic europeu. Desconegut en aquestes terres, intentaria imposar-se sobre 
el sistema constructiu en rajola amb la decoració musulmana imperant en els pobles i ciutats d’aquell 
temps. Així doncs, serà la extraordinària perícia d’obrers, fusters i paletes musulmans autòctons, els que 
crearan el Mudèjar. L’art cristià islamitzat, mestissatge de religions i cultures, que permetrà la major llibertat 
decorativa de tota l’Europa medieval. 

23 al 24 de febrer    

Inscripció oberta
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Requena, famosa per la seua D.O. del vi, any darrere any, es va consolidant 
també, com a un referent mundial de l’embotit. Aquest diumenge de 
febrer podrem comprovar-ho i gaudir d’una de les millors gastronomies 
de tot el País Valencià.  Visitarem la Mostra de l’Embotit Artesà i de 
Qualitat, declarada d’Interés Turístico Autonòmic, i per suposat tot el seu 
patrimoni cultural.

Concentració a les 10.00h a la porta dels jardins del Real. Veurem la 
frontera del palau dels Ducs de Mandas, el patí de l’Ambaixador Vich, 
l’obra nova de la Seu i l’església de Sant Martí. 

Eixida des de Nuevo Centro a les 08.00h. Visita de la vila medieval de 
Requena, el seu topònim àrab, (Rakkana, la fort, la segura) nasqué com 
a ciutat fronterera entre els regnes musulmans de Toledo i Valencia. 
Passejarem la vila medieval que constitueix un dels més interessants 
conjunts urbans valencians amb les monumentals esglésies, el palau del 
Cid, la Fortalesa, les muralles i visitarem les Coves (galeries soterrànies 
antigament utilitzades com a cellers).

Cultura del Renaixement a 
l’arquitectura de València.

Requena, capital mundial 
de l’embotit.

Ens acompanyarà Pep Pardo, arquitecte.

Ens acompanyarà Josep Belda, història de l’art.

Primer dia d’inscripció: 28 gener

Tiquet i esmorzar: 15 €

Primer dia d’inscripció: 21 gener

Tiquet: 28 € (Dinar opcional)

9
febrer

10
febrer

DISSABTE

DIUMENGE

L’art i la cultura renovada del Renaixement italià entrà a la península 
hispànica pels ports i les terres de València. El papa Alexandre VI i 
l’ambaixador Jeroni Vich i Vallterra són els noms propis que patrocinen 
aquesta arribada. El nou gust arrela a les nostres terres en convivència 
productiva amb la tradició local gòtica, una innovació i nogensmenys una 
permanència que travessa tot un segle. Un nou llenguatge de les arts 
que és també expressió d’una nova cultura i ideologia política, iniciada 
pels Reis Catòlics i consumada per l’emperador Carles V. Dels inicis de 
la cultura del Renaixement i de la seua evolució a València tractarem en 
aquesta passejada per la ciutat. Encetarem el recorregut al Museu Pius V, 
més concretament al pati de l’Ambaixador Vich.  
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Tunísia.   
La mediterrània i l’orient

Era un dia del final de l’octubre. La ciutat s’estirava somnolenta, daurada, blava i blanca.. Vaig anar de 
primer cap al mar. De sobte el cementeri vell. Hi volaven gavines i alguns gats dormitaven sobre les 
tombes, desgastades, xicotetes, oblidades. Totes miraven el blau verdós de la mediterrània. Un pescador 
arreglava la canya. A sobre el fort s’estirava possessiu. Davant meu el cap d’Àfrica darrere Mahdia. Tunísia 
és la Mediterrània i l’orient. Visitarem les antigues ciutats romanes, púniques,les medines i  mesquites 
més fascinants, muntanyes nevades, deserts lluents, oasis i palmerars . Un retorn a l’essència.

15 al 24 de febrer    

15 febrer. Vol València-Túnis
Concentració en Nuevo Centro a les 10.00h Trasllat 
a l’aeroport del Prat. Vol Bcn-Tunis. Trasllat a l’hotel. 
Hotel a Túnis. 2 nits. Sopar. 

16 febrer. Túnis. Cartago i Sidi Bou Said
Començarem el viatge visitant la medina de Tunis. 
-UNESCO- amb la misteriosa i fascinant kasba, la 
mesquita Zituna, el Turbet Bei, els mercats, així com 
el barri colonial. Dinar. A la vesprada eixirem a vore les 

ruïnes de la mítica Cartago, per acabar el dia a la vora 
de la mediterrània a Sidi Bou Said. Sopar.

17 febrer. Roma africana
Deixarem la capital per endinsar-nos al país. 
L’aqüeducte de Zaghouan donava beure a Cartago. 
Les seues ruïnes es conserven esplèndides. De 
l’antiga Thuburbu Majus queda en peu el capitoli, les 
termes i la palestra. Més a l’est la ciutat de Dugga. És 
sense cap dubte una de les joies romanes del nord 

Ens acompanyarà Vicent Climent, història de l’art.

1390€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 25 gener

+120€
taxes 
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d’Àfrica.-UNESCO-. Podrem gaudir en tranquil•litat 
del lloc. Hotel de muntanya a Ain Drahem. Dinar i 
sopar.

18 febrer. Bulla Regia i el Kef   
De matí celebrarem la visita del que queda de Bulla 
Regia, ciutat romana amb cases subterrànies i que 
encara conserven mosaics espectaculars. Dinar. 
Després descobrirem el barri àrab i la kasba de El 
Kef. Una ciutat lluny dels circuits turístics a l’ús i que 
guarda el record dels refugiats de l’Al-andalus al 
segle XVII. Hotel a Kairouan. 1 nit. Sopar.

19 febrer.  La ciutat santa. Kairouan
Encetarem el dia visitant els antics monuments de la 
ciutat: Els estancs aglàbides, el mausoleu del barber, 
la Zaouia de Sidi Abid El Ghariani, la gran mesquita, la 
mesquita de les tres portes, etc. Dinar. Continuarem 
el viatge cap al sud per a instal•lar-nos a Tozeur, 
ciutat-oasis coneguda com la capital del país de les 
palmeres. Hotel a Tozeur. 2 nits. Sopar.

20 febrer. Oasis, barrancs i palmeres. 
Chebika-Tamerza- Mides – Nafta
Eixirem en vehicles tot terreny cap als oasis de 
muntanya a Chebika, al cor de les muntanyes de 
l’Atles. Després els oasis de Mides i el seu canó famós 
on es varen rodar algunes escenes de la pel•lícula 
el pacient Anglés. Dinar. La vesprada passejarem el 
palmerar de Nafta així com aquesta ciutat amb una 
arquitectura típica de rajola. A la nit es podrà participar 
de forma opcional a un espectacle folklòric a l’oasi de 
Tozeur. Sopar.

21 febrer. Tozeur-Chott el Jerid-Douz
La ciutat antiga de Tozeur ens mostrarà la meravellosa 
arquitectura de l’adob. Eixirem cap al llac salat Chott el 
Jerid. És la depressió salina més gran de Tunísia i ens 
mostra un paisatge salí impressionant. Pararem per 
gaudir de lloc. Dinar. Arribarem després cap a la porta 

del desert: Douz. Visitarem el mercat setmanal que 
uneix totes les poblacions beduïnes. A la vesprada 
anirem cap al desert de Zaafrane. Possibilitat opcional 
de muntar en camell pel desert. Hotel a Douz. Sopar.

22 febrer. Tamezret- Sfax-El Djem
Tamezret és un poble berber conegut pels seus 
cementiris de pedra. Farem una visita panoràmica. 
Arribarem a Sfax, envoltada de camps d’oliveres, 
per a visitar la medina àrab on les tradicions i els 
oficis artesanals encara perduren. La medina 
està encerclada per muralles que es conserven 
pràcticament intactes. Dinar. Aquest mateix dia ens 
atordirà la visita de l’amfiteatre romà al Djem, tercer 
en el món, amb una capacitat de 35000 espectadors. 
Hotel a Mahdia. Sopar.

23 febrer. Mahdia-Monastir-Susa
L’encantadora ciutat de Mahdia s’estira davant la 
mediterrània i s’ompli de llum. Ens apassionarà la 
porta monumental d’entrada a la ciutat, la deliciosa 
medina i el cementeri marí. Dinar. Vorejant la costa 
ens aturarem per encisar-nos amb el ribat de Monastir, 
i amb la perla de la costa- que allí anomenen Sahel- 
la vital Susa. Tindrem temps lliure per a gaudir de les 
compres al seu mercadet típic. Hotel a Tunis. Sopar.

24 febrer. El Bardo
Abans de partir cap a València visitarem el palau-
museu de El Bardo. Tunísia posseïx una de les 
col•leccions de mosaics més importants del món 
herència del passat romà. Mosaics que vénen de 
totes les parts del país: Hadrumetum-l’ antiga Susa-, 
Dugga, Cartago, Útica. Així com troballes submarines 
de Mahdia, escultures de marbre, etc. El palau 
mateix és un monument en si. Al migdia eixida cap 
a l’aeroport. Dinar liure. Trasllat i vol Tunis-Bcn. 
Arribada a València cap a les 21.00h
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Pujar pel camí que recorre el Barranc dels Horts, poder contemplar 
el majestuós paisatge que acull o respirar el seu aire net, no és res 
comparat amb la sensació d’estar davant d’algun dels seus centenaris 
roures, de poder abraçar el poderós tronc que el sosté i poder sentir les 
històries que ens conten les seues branques que han vist passar segles 
i segles. El Roure Gros, el pare de tots, és un supervivent, un miracle, un 
arbre savi que ha sabut viure per a que encara sigam capaços de poder 
albirar un raig d’esperança en aquest raconet de natura en recuperació.

El procés històric que ens porta des del Segle d’Or fins a les albors del 
modernisme, va omplir València de destacats edificis de diferents estils, 
mantenint en gran mesura la trama urbana medieval i xicotetes obertures 
com el Carrer de la Pau. Durant les dècades dels seixanta i setanta, 
els nous conceptes de modernitat i també determinats interessos 
econòmics lligats a l’especulació del sòl i altres plans urbanístics, van 
propiciar que la ciutat patirà una pèrdua de patrimoni arquitectònic 
històric sense precedents, un dels més extensos i agressius que es 
coneixen en la història recent i de la qual hi ha pocs exemples en el món. 

Eixida des de Nuevo Centro a les 08.00h i de Sagunt 08.30h Ruta 
verda: 3h i mitja. Dificultat baixa. De vesprada l’ermitori de Sant Pau en 
Albocàsser i l’Arc de Cabanes. Arribada a València sobre les 20.00h.

Concentració a les 10.00h a la porta de l’Ajuntament de València. 
Plaça de l’Ajuntament, Avinguda de l’Oest, Barri de Velluters i el Carme, 
l’obertura del Carrer Poeta Querol...

El Barranc dels Horts.
Arbres savis

La València derrocada

Ens acompanyarà  Gabriel Benavides, músic i humanitats.

Ens acompanyarà Víctor Benlloch, botànic.

Primer dia d’inscripció: 28 gener

Tiquet: 28 € (Dinar opcional)

Primer dia d’inscripció: 11 febrer

Tiquet i esmorzar: 15€

17
febrer

23
febrer

DISSABTE

DIUMENGE
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A Altea “els burros aguaiten per les finestres”. Està situada damunt d’un tossal banyat per la Mediterrània 
al bell mig de la badia d’Altea, que tanquen la Punta Bombarda i el Morro de Toix. Entendrem els orígens 
d’un paisatge tan singular com la costa de la Marina, on les casualitats de la natura han modelat un espai 
habitable durant mil•lennis.

Eixida des de Nuevo Centro a les  08.00 h. La costa d’Altea està catalogada des del punt de vista 
mediambiental com a reserva marina de la Mediterrània. Ruta verda: fàcil, 3 hores, 300 metres de 
desnivell. Amb un poc de sort veurem restes d’espècies d’algues i plantes marines protegides. Coneixerem 
la diversitat biològica de la costa de la Marina i entendrem la seua adaptació evolutiva per a poder viure 
en terrenys salins. A més, el recorregut a través de les platges i cales ens servirà per a explicar la formació 
geològica de la comarca. La història geològica serà l’eix de la ruta. A la vesprada, visitarem la vila d’Altea.

La costa d’Altea, 
de la mar i la muntanya

Ens acompanyarà Joan Tasa, guia de muntanya.

Primer dia d’inscripció: 4 febrer

Tiquet: 28 € (Dinar opcional)

24
febrer
DIUMENGE
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290€             

1 març. Madrid
Eixida a les 18.00h de Nuevo Centro i a les 18.30h 
de Xest. Trasllat a Madrid amb parada de descans 
Hotel a Madrid. 2 nits.

2 març. Museo del Prado* 
El matí, el dedicarem a la visita del museu. En 
paral•lel al programa ordinari d’exposicions temporals 
que se celebraran en 2019 i que inclou noms com 
Velázquez, Rembrandt, Goya, Fra Angelico, Sofonisba 
Anguissola i Lavinia Fontana o Pieter Brueghel el 
Vell. El Museu del Prado ha planificat una exposició 
de caràcter extraordinari, Circa 1819, una mostra que 
reunirà unes 75 pintures realitzades en les dècades 

immediatament anterior i posterior a la fundació del 
museu . A la vesprada, l’ermita de San Antonio de la 
Florida i  passejada pel parque de l’Oeste, on trobem 
el Temple de Debod.

3 març. Museo del Prado 
Passejada pel Madrid dels Àustries, una zona que 
abasta alguns punts clau del centre històric de la 
ciutat, on la plaça Mayor, la plaça d’Oriente i la plaça 
de la Villa en són els nuclis centrals. Arribada cap a 
les 21.00h a València.

*Atesa l’antelació amb què s’elabora aquest programa, encara no 
estan publicades les exposicions temporals per a aquesta data. En 
la web actualitzarem el programa.

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

200 anys del 
Museo del Prado

El Museu del Prado va obrir al públic el 19 de novembre de 1819 com a Real Museo de Pintura y Escultura. 
En 2019, en celebrem el bicentenari, una commemoració que mostrarà el camí recorregut des de 1819 
fins al moment actual. Amb motiu d’aquesta ocasió excepcional, es pretén també reflexionar sobre el seu 
futur i sobre els reptes que es plantegen a aquests grans museus d’art antic. A més, durant els pròxims 
anys està prevista la conclusió de l’anomenat Campus del Prado, amb l’últim edifici que l’integra, el Salón 
de Reinos de l’antic palau del Buen Retiro

1 al 3 de març    

Inscripció oberta
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Quan l’hivern comença a agonitzar i la primavera despunta de forma 
tímida, a la regió de Múrcia, concretament a Cieza els bresquillers 
esclaten de forma sobtada i espectacular, escampant el rosa en totes 
les seues tonalitats sobre el paisatge. Escapada que ens permetrà gaudir 
d’aquests dies únics i a més assaborir la gastronomia d’interior murciana 
així com del patrimoni amb una visita al Museu de Siyasa a Cieza, que 
guarda els vestigis de l’antiga Medina. 

Concentració a les 10.00h davant de la plaça del mercat. (Sant 
Joan del Mercat) A través de l’espai que actualment ocupa el Mercat 
Central, mitjançant la visió de segles de mercats ambulants, travessant 
el Mercat Nou, bastit el 1839, i l’actual (l’Orgull de València) navegarem 
per universos paral•lels de la ciutat que fou, la que és i la que demà 
podrà ser.  

Eixida a les 07.00h des de Nuevo Centro. Farem un recorregut pels 
principals indrets per poder gaudir de l’espectacle de la Natura. Visitarem 
el Centre d’interpretació de la bresquilla i el Mirador de l’Alt de Bayna. 

El Mercat Central. 
València, Universos paral•lels.

Cieza. L’esclat de la primavera. 
Bresquillers en flor.

Ens acompanyarà l’equip de FPR.

Ens acompanyarà Joan V. Candel, guia FPR.

Primer dia d’inscripció: 18 febrer

Tiquet i esmorzar: 15 €

Primer dia d’inscripció: 18 febrer

Tiquet i dinar: 60 €

2
març

10
març

DISSABTE

DIUMENGE

El Mercat Central a més de la seua evident bellesa arquitectònica i el 
seu respecte a la cultura tradicional, és un increïble indret on una gent 
molt particular ofereix les millors verdures, anguiles, espècies, mariscos, 
carns, saladures del món. Productes, compradors i visitants, arribats de 
tot arreu, que converteixen la compra en una experiència sensorial.
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15 març. Anada
Concentració a les 10.30h a l’aeroport de Manises. 
Vol a Istanbul. Hotel al centre d’Istanbul 4 nits. 
Sopar.

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

17 març. De Constantinoble a Estambul
Farem un recorregut on gaudirem de les restes 
d’esglésies, monestirs del que fou Constantinoble. 

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

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

19 març. Istanbul–València
Al matí, encetarem el viatge de tornada. Arribada a 
València cap a les 12.00h.

Ens acompanyaran Joan V. Candel, guia de FPR i Shakir, guia turc FPR.

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

15 al 19 de març    Istanbul.   
La sublim porta

Inscripció oberta
Reunió informativa: 25 febrer

785€             
+154€
taxes 
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Àlaba i 
el Comtat de Treviño. 
Una ruta del romànic

15 al 19 de març

460€             

15 març. Eixida a Vitòria
Eixida a les 16.00h des de Nuevo Centro. Sopar 
lliure en ruta. Trasllat a Vitoria. Hotel a Vitoria. 4 nits

16 març. Vitòria. La capital serena
Un recorregut matinal ens portarà a conèixer els 
principals indrets, la plaça de la virgen blanca, la 
catedral de Santa Maria la vieja, el palau de Bendaña, 
o la plaça del Machete. A la vesprada descobrirem en 
el camí de Sant Jaume basc el santuari d’ Estíbaliz.

17 març. Gaceo Alaitza. Antoñana
Descobrirem les pintures murals gòtiques de Sant 
Martí de Tours a Gaceo i  Ntra. Sra. De la Asunción 
en Alatiza.   Farem  un passeig des del poble d’Araia 
per descobrir l’ermita de San Juan d’Amamio, A la 
vesprada passejarem pel poble d’Antoñana. 

18 març. El Comtat de Treviño
Visitarem la Puríssima Concepció a San Vicentejo, 
obra mestra del romànic burgalés. Continuarem 
recorrent el comtat aturant-nos a Uzkiano i Aguillo. 
Dinarem a Treviño, capital del comtat. Farem un 
passeig per conéixer-la, detenint-nos en l’església 
romànica de Sant Pere Apòstol. A la vesprada, San 
Martín de Zar  gaudirem de “El Salvador”.

19 març. In vino veritas. Laño i Haro
Les Gobas de Laño i Santorkaria són unes coves 
artificials d’origen eremític que estarien habitades allà 
pel segle V i que el pas del temps les va convertir 
en un poblat troglodita. Després anirem cap a Haro, 
capital del vi i de la gastronomia de la comarca. 
Passejada pels principals indrets de la ciutat. Arribada 
a València a les 20.00h.

Ens acompanyarà Toni Rodrigo, història de l’art.

L’any 1161, el rei Sanç VI de Navarra fundà la vila de Treviño, a la comarca que s’anomenava Uda. Per a 
consolidar la frontera del regne amb Castella. Va ser l’any 1200 quan aquest territori, encara senyoriu, 
passà a la corona de Castella. Tant el territori d’Àlaba com el de Treviño han conservat un patrimoni 
romànic de primer ordre amb una quantitat d’esglésies i ermites emmarcades en un paisatge de bellesa 
discreta i acurada. No oblidarem en aquesta ruta conéixer la ciutat de Vitòria-Gasteiz.

Inscripció oberta
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390€             

16 març. Aranda de Duero
Eixida a les 08.00h de Nuevo Centro i a les 08:30h 
de Sagunt. Trasllat. Passeig pel nucli antic: Sta. Maria, 
Sant Joan, el santuari de Sant Pere Regalat i el Palau 
dels Berdugo, en el que es va hostatjar Napoleó, el 
1808. Hotel a Aranda de Duero. Sopar.

17 març. Peñaranda, Clunia, Monasterio de la Vid 
El castell de Peñaranda, s’alça airós, vigilant la vila 
apinyada al voltant de la col•legiata de Santa Anna. A la 
plaça Major porticada, trobarem la picota medieval, el 
Palau de Miranda i la farmàcia del Segle XVII, (avui en 
funcionament). Visitarem les restes arqueològiques 
de la ciutat romana de Clunia Sulpicia i el monestir de 
la Vid. Sopar.

18 març. El romànic i el castell 
Visitarem el Monestir Cistercenc de Valbuena, del 
segle XII i que és hui un complex termal de luxe. De 
vesprada el Castell de Peñafiel del segle X que va 
servir per a la defensa de la vall del Duero. Visitarem 
la plaça del Coso, La torre del rellotge i la magnífica 
capella de los Manuel a l’església de San Pablo. En 
acabant el dia farem una curta passejada per la ciutat 
de Roa. Sopar.

19 març. Pobles i cellers
Tancarem el viatge  visitant  la bellíssima església 
de Guzmiel de Izán així com els extensos Cellers 
Subterranis. Maderuelo és un bonic poble envoltat per 
les aigües de l’embassament del riu Riaza. Arribada 

cap a les 21.00h.

Ens acompanyarà Ximo Corts, professor.

Per aquestes terres, el riu Duero conforma un territori pla, escalonat, una vall dissimètrica, de bellíssims 
paisatges, ornamentada amb la silueta d’imponents castells medievals. La Ribera del Duero, famosa per 
la producció vitivinícola de gran qualitat, és també reconeguda per la magnífica gastronomia.

16 al 19 de març    

Inscripció oberta

La Ribera del Duero.   
Romànic, castells i cellers
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Els costums que perduren: els banys de l’Almirall. Des de l’any 714 es 
té notícies de l’ocupació de València per part dels musulmans de Tarik. 
Jaume I els va expulsar en 1238, per tant, el món islàmic està present 
a la ciutat durant més de 500 anys, només interromputs huit anys per 
la conquesta del Cid al final del segle XI. Coneguda com a Medina al–
Turab en un primer moment i com a Balansiyya quan va ser capital d’un 
dels regnes de taifa andalusins, les terres valencianes han rebut una 
gran herència àrab tant des del punt de vista tècnic (cultius, séquies, 
construccions...) com cultural (lèxic, ceràmica, costums...).

El Benicadell, fita de les valls d’Albaida i el Comtat. Fabulós gegant de 
pedra mític en el món del senderisme, escarpada i afilada. Malgrat la 
seua inaccessible aparença, ha sigut testimoni durant segles de batalles, 
històries, correries, llegendes i de l’impertorbable pas d’esforçats i rudes 
nevaters. Entre margallons, penyes i pins seguirem les empremtes de la 
història i anirem a la recerca del derruït castell de Carbonera.

Concentració a les 09.30h a la plaça dels Furs (Torres dels Serrans). 
Passejarem per la vora de les restes de la muralla islàmica. Assenyalarem 
quines són les empremtes que han deixat la cultura mora a la nostra 
ciutat. Visitarem la galeria del Tossal, el portal de la Valldigna i els banys 
de l’Almirall, entre altres punts d’interés.

Eixida a les 08.00h des de Nuevo Centro. La millor manera de resoldre 
els misteris és visitar l’indret u mateix. I, com que el cim del Benicadell, 
ja el tenim vist, passejarem per les seues faldes per descobrir la natura 
que l’envolta, però també les llegendes, concretament les restes 
d’una fortificació situada en una penya per damunt de l’acollidor Otos. 
Ruta verda de 4 h (387m de desnivell). Dinarem i visitarem l’exposició 
permanent d’Antoni Miró.

El castell de Carbonera.
A la recerca de Penya Cadiella

Ens acompanyarà Joan Tasa, guia de muntanya.

Ens acompanyarà Toni Rodrigo, història de l’art.

Primer dia d’inscripció: 11 març

Tiquet i esmorzar: 15 €

Primer dia d’inscripció: 11 març

Tiquet: 28 € (Dinar opcional)

24
març

31
març

DISSABTE

DIUMENGE

València islàmica.
Al voltant dels murs de Balansinya
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EL MUSEU MODERNISTA DE NOVELDA. La Casa-Museu Modernista de 
Novelda acull, en perfecte estat de conservació, un conjunt arquitectònic 
i mobiliari d’art modernista en el seu entorn natural i històric. La finalitat 
del Museu és mostrar al visitant el seu contingut artístic, arquitectònic 
i pictòric modernista facilitar a l’investigador o erudit els fons d’arxiu 
existents. Disposa de fons especialitzats sobre el modernisme i l’art dels 
segles XIX i XX. A més disposa de part del llegat de Jorge Juan i Santacilia, 
insigne marí, natural de Novelda.

Capital de la segona república. En ser assetjada Madrid, totes les 
institucions republicanes es traslladaren a la nostra ciutat des del 
novembre del 1936 fins l’octubre del 37. Com a conseqüència, gran 
quantitat d’intel•lectuals, escriptors, professors, científics i erudits es van 
desplaçar amb el govern i molts d’ells varen ser allotjats a la Casa de la 
Cultura, antic Hotel Palace, que va ser nomenada pel poble valencià  “La 
Casa dels Sabuts”.

Eixida a les 08.00h des de Nuevo Centro i a les 09.00h des de la 
plaça de la porta del Lleó de Xàtiva. Recorregut fins Novelda, arribada i 
temps lliure per a esmorzar. Tot seguit encetarem un passeig per la ciutat 
visitant el monument a Jorge Juan i Santacilia, l’església parroquial, la 
Casa Museu Modernista, etc. A la vesprada visitarem el Castell de la Mola 
d’època islàmica i el santuari de la Magdalena.

Concentració a les 09.45h a la plaça de Tetuan davant la porta de 
Bancaixa. Passeig pels indrets i edificis que allotjaren les institucions de 
la segona república durant el període que València fou la capital.

Novelda.
Ruta Modernista valenciana

València.
Capital de la 2a República

Ens acompanyarà Cristina Escrivà, historiadora.

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

Primer dia d’inscripció: 20 març

Tiquet: 28 € (Dinar opcional)

Primer dia d’inscripció: 1 abril

Tiquet i esmorzar: 15 €

5
abril

14
abril

DIVENDRES

DISSABTE
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Valladolid i 
Los Montes Torozos. 

19 al 22 d’abril

450€             

19 abril. Cuéllar
Eixida a les 08.00h de Nuevo Centro i a les 08.30h 
de Xest. Trasllat. A la vesprada, passejada per Cuéllar: 
les esglésies mudèjars, el castell, l’església San 
Martín (centre d’interpretació). Hotel a Valladolid. 3 
nits. Sopar.

20 abril. Montes Torozos
Interessant ruta per la història de l’arquitectura 
medieval de Castella. Visitarem la prerromànica 
San Cebrián de Mazote; tot seguit Sta. María de la 
Anunciata, curiosa ermita romànica catalana, al mig 
de castellà. Dinar a Urueña. A la vesprada el monestir 
gòtic de la Santa Espina; i conclourem amb la testera 
mossàrab del segle X, a Sta. María de Wamba. Sopar.

21 abril. Valladolid
Totalment reformada, està convertint-se en un de 
les principals destinacions enoturístics d’Espanya. 
Passejarem el seu barri antic, interessant conjunt 
renaixentista compost per cases, palaus i edificis 
emblemàtics com la catedral, el col•legi de San 
Gregorio (actual seu del Museu Nacional d’Escultura) 
i l’església de San Pablo. Sopar.

22 abril. Castell de Simancas
Abans d’encetar la tornada, visitarem l’Arxiu General 
Històric, al castell de Simancas. Arribada a València 
cap a les 21.00h.

Ens acompanyarà Joan V. Candel, guia FPR.

La Setmana Santa a Castella és silenci, recolliment, sentiment, valuosa imatgeria renaixentista producte 
del talent dels millors escultors i una prestigiosa gastronomia. Amigues i amics de FPR, aprofitant que el 
Pisurga passa per Valladolid, no ho penseu més, acompanyeu-me a gaudir de la calidesa sentida per la 
gent, on les més benvolgudes tradicions estan representades en un escenari idoni, el nucli històric de 
Pucela. 

Inscripció oberta
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550€             

18 abril. Les llacunes de Villafáfila 
Eixida des de Nuevo Centro a les 07.00h, per a 
poder arribar a Oviedo a bon hora. Durant el viatge 
ens aturarem per gaudir de les llacunes de Villafáfila 
en plena Tierra de Campos. Reserva natural formada 
per tres llacunes principals. Farem una passejada al 
voltant d’alguna d’aquestes. Hotel a Oviedo. 4 nits. 
Sopar.

19 abril. La costa càntabra. Vistes de 
vertigen
La costa cantàbrica asturiana és una de les més 
belles d’Europa. La ciutat de Llanes, antic territori 
d’Aguilar, és una fita del camí de Sant Jaume. Port 
pesquer molt actiu i comercial atresora un valuós i 
variat patrimoni artístic resultat d’una llarga història. 
Després, recorrerem algunes de les platges i pobles 

Ens acompanyarà Ximo Corts, professor.

Louis Barrau-Dihigo, hispanista francés va descriure a la primeria del segle XX Astúries com  “una espècie 
de castell natural refugi perfecte per a nobles visigots. No hi havia en aquells paratges ciutadelles, terres 
ni riqueses que pogueren resultar especialment temptadores per als àrabs; el país era agrícola i miner”. 
Hem preparat dos programes per a gaudir de les meravelles d’aquesta terra entre les altes muntanyes 
cantàbriques i l’oceà absolut. Podreu alternar la visita cultural o la natural-senderista al vostre gust. Hem 
unit les dos per a la descoberta imprescindible del preromànic: Santa María del Naranco, San Miguel de 
Lillo, etc. També un recorregut per Oviedo. Dos viatges en un per a assaborir una terra i un mar únics a la 
península Ibèrica.

18 al 22 d’abril    

Inscripció oberta

Astúries.   
Paradís natural

Opció Senda
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més bonics de la costa. Platges com la de Bufones de 
Pría o la de Póo i el poble de Llastres, que conserva 
tot l’encant mariner i va ser l’escenari d’una sèrie 
televisiva. Sopar.

20 abril. Oviedo, Santa Maria del Naranco i 
San Miguel de Lillo
Dedicarem el matí a conéixer la ciutat d’Oviedo fent 
una passejada pel centre històric. Visitarem la catedral 
i les diverses parts de què consta, l’edifici històric de 
la Universitat, la plaça de la Constitució, on es troben 
l’Ajuntament i l’església de San Isidoro, etc. A l’hora de 
dinar, ens acostarem a les places del Fontán i Daoiz y 
Velarde, en què hi ha molts restaurants i sidreries. A la 
vesprada, descobrirem les esglésies preromàniques 
de San Miguel de Lillo i Santa María del Naranco.  
Sopar.

21 abril. El Santuari de Covadonga
La ciutat de Villaviciosa es troba en una ria 

espectacular, capital de la “poma” s’enorgulleix de la 
seua sidra. Elegant i senyorial amb les seues casotes 
la transitarem per a més tard gaudir d’una altra joia 
del preromànic, San Salvador de Valdediós (s. IX) i 
Santa María la Real (s. XIII). En acabant, anirem cap a 
Cangas de Onís i al santuari de Covadonga. Mite de la 
“reconquesta” i exaltada fins a l’extenuació per l’antiga 
escola franquista. Visitarem el santuari amb la Santa 
Cova i la tomba de D. Pelayo. Sopar.

22 abril. Santa Cristina de Lena i Santa 
María de Arbas
Eixirem de matí cap al sud. Farem una parada a Santa 
Cristina de Lena per veure l’església preromànica 
‒visita per fora, ja que serà dilluns‒, una altra joia de l’art 
astur. Ja a Castella ens detindrem a Santa María de 
Arbas, dels segles XII al XIII, de transició del romànic al 
gòtic. Arribada a València cap a les 22.00h.

19 abril. La vall de Quirós i la Senda del Oso
Ens dirigirem cap a la vall de Quirós per fer la 
coneguda senda del Oso. Una de les més famoses 
d’Espanya. Ruta verda: la Senda del Oso per la vall 
del riu Quirós. 10 km. 200 m desnivell de baixada. 
Poca dificultat. 4 h. Després de dinar anirem a veure 
el Museu Etnogràfic de Quirós. Sopar.

20 abril. El Parc Natural de Somiedo. Oviedo
El Parc Natural de Somiedo, declarat Reserva de la 
Biosfera l’any 2000, és un dels últims reductes on la 
natura és pura. Els seus cims, llacs i boscos a perdre 
de vista són refugi de galls fers, cérvols, ossos i llops. 
Farem un recorregut per Las Brañas de Munián. Ruta 
verda pel PN de Somiedo Las Brañas de Munián. 

10 km. 220m desnivell. 4 hores. Dificultat baixa. 
Tornarem a Oviedo per fer junt amb el grup cultural 
les esglésies de San Miguel de Lillo i Santa María del 
Naranco. Joies de l’art preromànic asturià. Sopar.

21 abril. Parc Natural de Muniellos
La reserva natural integral de Muniellos conserva la 
roureda més gran d’Espanya i una de les més ben 
conservades d’Europa. Ruta verda: PN de Muniellos 
bosc de Moal. 8 km. 400 m desnivell. 4 h. Dificultat 
moderada. És un dels llocs més recòndits i bonics 
d’Astúries. Dinarem de pícnic i, ja a la vesprada, 
tornarem cap a Oviedo, on tindrem la vesprada lliure 
per a passejar per la capital. Sopar.

Ens acompanyarà Victor Benlloch, botànic.

Opció Senda
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El Friuli.   
Údine, Trieste, Aquileia, Grado...

Compendi de l’univers. Des de la terra més plana a les muntanyes més altes, de l’Adriàtic atemperat a 
les neus perpetues, del temible Bora al “Biedermeier”, de Joyce a Svevo... Aquest petit país és un racó 
d’una Itàlia diferent, eclipsat per la proximitat de Venezia. Volem endintzar-nos en les meravelles dels Alps 
Julians, de la modesta Údine, la irredentista Trieste i dels tresors immortals d’Aquileia,del disseny perfecte 
de Palmanova, sense oblidar fer un tast de la cuina típica del país. En definitiva, volem acompanyar-vos a 
descobrir la terra que el escriptor de Gorizia, Paolo Maurensig anomenà “Compendi de l’Univers”.

Inscripció oberta
Reunió informativa: 29 març

18 abril. Palmanova
Concentració a les 11.00h a l’aeroport de Manises. 
Vol a Venècia. Trasllat. Comencem el nostre viatge 
passant el riu Tagliamento on ens trobarem amb 
la ciutat de Palmanova. Creada l’any 1593 per la 
República de Venècia com a defensa  contra els 
turcs. Forma una perfecta estela. Farem un passeig 
per les seues muralles i visitarem la plaça. Patrimoni 
humanitat-UNESCO. Hotel a Údine. 5 nits. Sopar.

19 abril. Údine. Cividale del Friuli
Passeig per la discreta Údine, destacant la Loggia del 
Lionello, el Duomo, el Palau Patriarcal...,  on el gran 
Palladio dissenyà l’Arc Bollani que porta al castell 
de la ciutat amb unes vistes dels Alps fantàstiques. 
Després empendrem una ruta per la comarca, on 
visitarem l’antiga capital del Friül : Cividale, de la que 
destacarem el templet Llombard. Sopar.

Ens acompanyarà Vicent Climent, història de l’art.

18 al 23 d’abril

850€             
+ 101€

taxes 
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20 abril. Triestre
Pendrem el camí al confí d’Itàlia per a descobrir 
Trieste, ciutat arraconada després de la segona 
guerra mundial, conserva l’encant de les ciutats 
habsburguiques, oberta al mar posseix quantitat de 
cafès històrics. Passetjant descobrirem la plaça Unità 
d’Itàlia, la catedral romànica de Sant Just del trecento, 
l’arc de Riccardo  el teatre romà.. i el seu canal gran. 

21 abril. Aquileia-Grado
De matí descobrirem la ciutat romana d’Aquileia, el seu 
foro (s.II A.C) el port fluvial romà i ja d’època medieval 
l’esplèndida basílica. Dinarem a Grado, vila encarada 
a l’Adriàtic per gaudir del Duomo i el batisteri. 

22 abril. Dolomites Friulans. Càrnia   
L’esplèndida natura sense cap mena de contaminació, 
amb boscs, cascades, gorges i llacs, conformen el 
parc de les Colline Carniche, amb dolços recorreguts 
de caminar entre les Dolomites Friulans. Dedicarem 
el dia a gaudir dels aires alpins fent una incursió i 
passejada al voltant del llac de Fusine.

23 abril.  Villa Manin- Santa Maria in Sylvis
Pel matí la Villa Manin, l’espectacular vila construida 
per a la rica família Manin entre els segles XVII i XVIII 
i l’Abadia romànica de Santa Maria in Silvis. Trasllat a 
l’aeroport. Vol a València. Arribada cap a les 00.00h.
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La Costa Egea de Turquia.
Lícia, Cària i Jònia

En el segle segon de la nostra era, el cronista de viatges grec, Pausànies, va escriure amb entusiasme sobre 
la costa egea, elogiant-ne el clima i els majestuosos edificis. No totes les meravelles a què Pausànies feia 
referència en els seus relats segueixen hui en peu, però es conserven les suficients per a oferir al viatger 
una visió d’allò que era la vida quan aquest racó del món i, amb justícia, va ser denominat com el centre 
de l’univers. Hi ha ciutats gregues i romanes, en la part alta dels tossals, agranats pel vent, els majestuosos 
temples, els carrers amb columnes i els teatres conformen un viatge per a amants de l’antiguitat.

Inscripció oberta
Reunió informativa: 25 març

19 abril. Antalya
Concentració a les 15.30h a l’aeroport de Manises. 
Vol a Istanbul - Antalya. Trasllat. L’apòstol Sant Pau 
va fer ací a Antalya el seu primer viatge, l’emperador 
Adrià va rodejar la ciutat amb una imponent muralla i 
en època medieval va ser una important base naval 
dels croats. Sopar. Hotel a Antalya 3 nits. 

20 abril. Antalya
Al matí visita del nucli antic de la ciutat, destaquem 

el port, l’arc d’Adrià, les mesquites, El “temut Minaret” 
una estructura de rajola erigida per Aladí, la Torre del 
rellotge, la fortalesa… A la vesprada visitarem el Museu 
Nacional, més que magnífic. Sopar.

21 abril. Aspendos, Termesos
Al matí visita d’Aspendos, on podem veure de camí 
el magnífic pont Seljúcida; de la ciutat cal esmentar-
hi el teatre que al segle II aC. podia acollir 15.000 
espectadors, l’acròpoli, l’aqüeducte… Vesprada 

Ens acompanyaran Imma Rodilla, guia FPR i Shakir, guia turc FPR.

19 al 28 d’abril

1395€             
+ 194€

taxes 
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la ciutat de Termesos “el niu d’àguila”, les ruïnes 
d’aquesta ciutat estan entre dues muntanyes a 1050m 
d’altitud; destaquem els seients del teatre d’estil grec 
clàssic que estan tallades en roca viva i la ciutat 
mortuòria, impressionant, amb els seus sepulcres 
saquejats i escampats per terratrèmols. Des d’ací es 
contempla un panorama impressionant. Sopar.

22 abril. Arycanda   
Eixida d’Antalya. Parada per a pujar al telefèric 
Tahtalidag, -antic mont Olympos- (2365m)  des d’on 
gaudirem d’un impressionant panorama de tota la 
costa Lícia. A la vesprada visita a la solitària Arycanda. 
Sopar. Hotel a Kas. 3 nits. 

23 abril.  Kekova, Myra
Des del port de Myra-Andriake, navegarem en un 
vaixell a l’illa de Kekova. Destaquem l’antiga ciutat 
de Simena, dominada per un xicotet castell croat.  
Tornada i visita de Myra, famosa per trobar-se  en 
la seua església bizantina la tomba de Sant Nicolau, 
més conegut en el món com Santa Claus. Sopar.

24 abril.  Letoon, Xanthos, Patara
Trasllat vorejant la costa amb fantàstiques vistes 
de l’illa grega de Kastellorizon. Visitarem el Santuari 
Letoon, on podrem gaudir dels tres temples que 
formaven part del complex (Leto, Artemisa i Apol•lo) 
així com de l’antiga capital de la Lícia, Xanthos. 
(UNESCO), de la qual destaquem la columna inscrita. 
Tindrem un molt especial capvespre a la vora de 
les ruïnes més romàntiques que puguem imaginar, 
situades davant d’una platja salvatge de més de vint 
kilòmetres a Patara. Sopar.

25 abril.  Afrodísies
Encetarem de matí el camí a la impressionant 
Afrodísies. En l’època romana va ser una ciutat famosa 
pel culte a Afrodita i per ser el bressol de l’art escultòric. 
Molt important l’estadi, un dels millors conservats del 

món, l’odèon, l’ Àgora,  el teatre, el tossal de l’acròpoli 
amb una antiga instal•lació termal i com no, el temple 
d’Afrodita. Sopar. Hotel a Pamukkale. 1 nit.

26 abril. Efes. Pamukkale
Al matí visitarem Pamukkale. Trasllat a Efes, una de les 
més importants ciutats de l’Àsia Menor, Destaquem 
la Basílica de Sant Joan on al segle II ja es venerava 
la tomba de l’apòstol, la Ciutadella, la mesquita 
Isa–Bei, el Museu arqueològic, el temple d’Adrià i 
l’Odèon amb els pavellons amb uns increïbles caps 
de bou. L’Arcadiana, el magnífic carrer flanquejat por 
columnes de l’emperador Arcadi. Hotel a Selçuk. 2 
nits. Sopar.

27 abril. Priene, Milet, Dídima
A Priene les ruïnes formen terrasses escalonades en 
la vessant del Samsun Dagi. A Milet, és important el 
teatre d’època grega, la badia del Lleó, el delfinion 
consagrat a Apol•lo, l’àgora meridional, que amb els 
seus 175 m per 200 va ser la major plaça de mercat 
de l’antiguitat. Conclourem a Dídima famós santuari 
dedicat a Apol•lo i un dels edificis hel•lenístics més 
grans del món. Sopar.

28 abril. Tornada
Trasllat a l’aeroport d’Esmirna. Vol a Estambul-
València. Arribada cap a les 16.15h.
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Egipte. 
La forma de l’eternitat

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

Inscripció oberta
Reunió informativa: 26 març

19 abril. Eixida. El Caire
Eixida a les 08.00h de Nuevo Centro. Trasllat a 
l’aeroport de Barajas. Vol directe MAD–EL CAIRE. 
Hotel al Caire. 2 nits.

20 abril. Escales al cel. Les piràmides
A 25 km de la capital es troba Sakkara, la necròpoli 
reial i civil més important i que ens ofereix els primers 
exemples de la construcció de piràmides, com la del 
rei Djoser, obra d’Imhotep i que ens permetrà explicar 
el pas progressiu de mastaba a piràmide. Ja després 
de Memphis, la capital de l’imperi antic, visitarem, a 

l’altiplà de Gizeh, les tres grans piràmides: Kheops, 
Kefren i Micerí, amb la mirada vigilant de l’esfinx. 
Sopar.

21 abril. Un suau aroma de te
Vol  Caire-Assuan. En arribar anirem a vore el temple de 
Philae, salvat de les aigües després de la construcció 
de la presa d’Assuan, i on el culte de la deessa Isis 
va persistir fins al final de l’antiguitat. Trobarem en el 
deliciós temple l’esplendor del pati porticat, els pilons 
i el seu elegant quiosc. Hotel Assuan. Sopar.

Ens acompanyarà Xavier Vidal, arqueòleg.

19 al 29 d’abril

1840€             
+ 215€

taxes 

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

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

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

25 abril.  Perspectiva d’eternitat
Aquest matí passarem a la part occidental del Nil, 
per descobrir la vasta necròpolis on els sobirans i 
nobles del nou imperi es feren soterrar en hipogeus 
dins de la muntanya amb un mobiliari funerari luxós 
i abundant. A Dayr al-Baḥrī, admirarem el temple 
funerari de la reina Hatšepsut, així com la Vall dels 
Reis i els colossos de Mèmnon. A la vesprada, el 
temple funerari de Ramses III a Madīnat Habu. Hotel 
a Luxor. Sopar.

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

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

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

29 abril. Tornada
Trasllat a l’aeroport. Vol El Caire-Madrid. Arribada a 
València cap a les 20.00h.
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L’Alsàcia.  
Vinyes verdes vora el riu

Hem fet un recull dels indrets més bonics i interessants d’aquest allargat territori, que té com a horitzons 
el Rhin. Des de la seua capital, Estrasburg, ens endinsarem en el descobriment de pobles d’un encant 
boig. I no només Alsàcia, a més descobrirem la decimonònica i luxosa Baden-Baden. Maridarem el viatge 
amb els meravellosos vins alsacians. À la tienne/prost.

Inscripció oberta
Reunió informativa: 27 març

21 abril. Wissembourg. Vinyes verdes vora 
els Vosges
Concentració a les 04.30h a l’aeroport de Manises. 
Vol València-Frankfurt. La vila de Wissembourg, 
després de segles de desastres, guerres i batalles, 
ha eixit miraculosament preservada. La passejarem 
tranquil•lament per descobrir les cases històriques, 
així com les muralles i la seua pròpia xicoteta 
Venècia. Ben a prop de la ciutat, després de dinar, 
ens aproparem a l’església romànica d’Altenstadt, 

dedicada a Sant Ulric. Acabarem el dia visitant una 
cava vinícola a Cleebourg. Especialitzada en pinot 
gris i pinot blanc. Hotel a Estrasburg. 7 nits. Sopar.

22 abril. Estrasburg, capital d’Europa  
Estrasburg és seu del Consell d’Europa i del 
Parlament Europeu. Dues institucions fonamentals 
en la construcció europea. Però, i a més d’açò, la vila 
ha conservat un patrimoni arquitectònic excepcional, 
de què són mereixen esment la catedral de la Nostra 

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

21 al 28 d’abril

1250€             
+ 68€
taxes 

3MP
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Senyora, el barri medieval de la petite France, amb 
les cases d’entramat, o el barri alemany anomenat 
Neustadt, reflex del poder de l’imperi alemany. També 
visitarem el Parlament Europeu. Dedicarem el dia a 
gaudir d’aquesta preciosa ciutat. Sopar.

23 abril.  Els Vosges del nord. Boscos amb 
“grande classe”
L’excursió de hui al massís dels Vosges començarà 
amb una passejada per endinsar-nos al bosc de 
Nideck –1.30 h anar i tornar a peu–, on podrem gaudir 
de la frondositat dels boscos amb restes d’un castell 
medieval. Dinarem a la ciutat de Saverne, que ens 
presentarà el palau dels Nohan –per fora–. Després, 
anirem a veure l’abadia de Marmoutier, joia romànica 
de l’art alsacià. Acabarem el dia visitant el museu 
Lalique, obert en 2011, obra encarregada a l’agència 
d’arquitectes J.M. Wilmotte. Hi podrem veure les 
creacions art-déco del gran René Lalique, així com 
les propostes més modernes en la creació del vidre i 
cristall. Sopar.

24 abril.  El Hohwald. Vistes Alsacianes
La regió de Hohwald es caracteritza per la frondositat 
dels seus boscos d’avets i faigs. Allí es troba el 
Mont Sainte-Odile, que domina la plana alsaciana, 
amb l’església conventual de Nostra Senyora de 
l’Assumpció, patrona d’Alsàcia. Visitarem el castell de 
Haut-Koenigsbourg restaurat per orde de l’emperador 
alemany Guillem II a l’arquitecte Bodo Ebhardt. 
Sélestat ens ofereix una tranquil•la passejada, i 
dues esglésies magnífiques: St. Georges i Ste Foy. 
Acabarem el dia a Obernai, la ciutat de la cervesa.

25 abril.  Riquewihr i Colmar.  Joies entre 
vinyes
Dedicarem el dia a una vila i una ciutat. Riquewihr 
ha passat de ser un poblet insignificant a un dels 
grans llocs de pelegrinatge turístic a França. Al 
matí, passejarem pels seus carrers en què veurem 

les ben conservades cases típiques de la regió i la 
seua muralla. Colmar és, sens dubte, una de les joies 
que guarda Alsàcia. Recorrerem els seus principals 
barris, el Quartier des Tanneurs, la xicoteta Venècia, 
el mercat cobert, etc. Sense deixar de gaudir d’un vi 
alsacià mentre veiem transcórrer la vida des de les 
terrasses dels bars.

26 abril. Baden-Banden. Banys mundans
Aprofitant la proximitat a Estrasburg, farem una 
escapada a Baden-Württemberg. Canviarem 
d’ambient completament, començant per la visita 
al palau La Favorita. El barroc alemany triomfa amb 
aquesta magnífica realització, una extravagància 
de l’època. Després, la ciutat de Baden-Baden, vila 
mundana que va ser seu estival de rics, famosos i 
poderosos d’altres temps, guarda d’aquella època 
palaus i vil•les a la vora del riu Oos. Mereixen esment 
especial els banys romans, el castell nou, el casino, 
els parcs i el museu Fabergé.

27 abril. Alsàcia del sud. Thann-Murbach. 
Ecomuseu alsacià
Anirem al sud de l’Alsàcia per gaudir de l’església 
gòtica de Saint-Thibaut, a la pintoresca ciutat de 
Thann. Després d’una curta passejada, visitarem 
el xicotet poblet de Murbach. És ací on es troben 
les restes de l’antiga abadia benedictina del segle 
XII, obra culminant del romànic germanoalsacià. 
Després podrem gaudir la resta del dia amb la visita 
a l’ecomuseu d’Alsàcia. Amb 15 hectàrees, és un 
dels més grans museus a l’aire lliure de França i ha 
preservat edificis del segle XV fins als nostres dies. 
Allí també podrem tastar la fabulosa gastronomia 
regional. 

28 abril. Tornada
Matí lliure fins a l’hora d’eixir cap a l’aeroport de 
Frankfurt. Arribada a València cap a les 16.30h.
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Montenegro. 
Paisatges sorprenents

Quan els mariners de la Sereníssima transitaven aquesta part de la costa de l’adriàtic en veure aquelles 
muntanyes deien que havien arribat al Monte Negro -en la seua llengua veneciana- les muntanyes negres. 
Crna Gora. Encreuament de civilitzacions, dels Il•liris als austríacs, dels romans als turcs tot i passant pel 
domini venecià, lloc d’unió de l’orient amb l’occident. Volem a través d’aquest periple conèixer pobles 
encantadors amb esglésies i “campaniles” que ens transporten a un passat gloriós, reflexos del pas dels 
grans imperis de la mediterrània oriental, tot i envoltat d’una natura aclaparadora.

Inscripció oberta
Reunió informativa: 28 març

21 abril. Herceg-Novi. Budva
Eixida a les 05.00h de Nuevo Centro i a les 06.00h 
de Castelló. Trasllat al Prat. Vol a Dubrovnik. Passeig 
per Herceg Novi. Trasllat a Budva. Hotel a Budva 3 
nits. Sopar.

22 abril. Saint Stefan. Budva   
Visitarem la península de Sveti Estefan, el Monestir 
de Rezecici, restaurat després del terratrèmol de 

1979, i el Monestir de Praskvica. Per la vesprada, visita  
Budva, un dels assentaments més antics de la Costa 
Adriàtica. Sopar.

23 abril. Virpazar. Parc Nacional del Llac 
Skadar
El dia d’avui el dedicarem a visitar Virpazar i el Llac 
Skadar, el llac més gran dels Balcans, meravella 
salvatge, llac d’aigua dolça esperant a ser explorat. 

Ens acompanyarà Clara Ros, història de l’art.

21 al 28 d’abril

1290€             
+ 82€
taxes 
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Les seues costes rocoses i els aiguamolls són una 
miríada de vida silvestre; al voltant de 280 espècies 
d’aus incloent el pelicà arrissat rar. Gaudirem d’un 
bonic passeig amb barca per aquest parc nacional. 
Sopar.

24 abril.  Monestir d’Ostrog. Niksic
És una vertadera creació miraculosa que es troba 
al cor de l’espiritualitat montenegrina. El monestir 
d’Ostrog és un de les tres destinacions cristianes més 
visitades del planeta. Conserva la santedat de Sant 
Basili i, tal com està excavat en la muntanya, no és 
solament un lloc d’interès religiós, si no també és un 
monument cultural i històric. A la vesprada Niksic, 
flanquejada per tres llacs. Trasllat a Zabljak. Hotel a 
Zabljak. 2 nits. Sopar

25 abril.  Parc Nacional de Durmitor*
La muntanya Durmitor, de més de 2500 metres 
d’alçada, dóna nom a aquest impressionant parc 
nacional. En una planura del riu Tara, trobarem el 
monestir de Dobrilovina, dedicat a Sant Jordi. Sopar.

*Adaptarem el dia segons les condicions de neu 
existents al parc nacional.

26 abril. Kotor i Perast
La badia de Boka és un dels paisatges més 
característics en el Mediterrani. La ciutat vella de Kotor, 
Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, junt a  la 
ciutat barroca de Perast, desvetla alguns dels millors 
exemples d’arquitectura medieval i els monuments 
sagrats. Existeixen en la badia al capdavant de Perast 
dues illes. Conforme a la llegenda, l’illa va ser creada 
fa molts segles per mariners que havent trobat una 
icona de la Madonna i el Xiquet en una roca en el 
mar al juliol de 1452, en tornar de cada viatge reeixit, 
posarien una altra pedra al costat d’ella en la badia. 
Amb el temps, l’illa va eixir gradualment del mar. 
Hotel a Kotor. 2 nits. Sopar.

27 abril. Lovcen. Cetinje
El parc nacional de Lovcen tanca per dalt la badia 
de Kotor. Des d’un dels seus cims, on es troba el 
mausoleu de Njengos, tindrem una de les més 
boniques vistes de Montenegro. El dia de hui també 
visitarem la ciutat de Cetinje. Sopar.

28 abril. Tornada
Temps lliure fins al trasllat a l’aeroport. Vol directe 
Dubrovnik-Bcn. Arribada cap a les 22.00h.
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270€             

27 abril. Calaceit i Cretes 
Eixida a les 08.00h de Nuevo Centro i a les 08.30h 
de Sagunt. Visitarem la ciutat de Calaceit i hi farem 
una passejada per a poder gaudir dels indrets més 
característics de la població. Les seues placetes, 
el carrer de l’Església amb Sta. Maria del Pla o de 
l’Assumpció, la Casa del Justícia, o els seus portals 
ens captivaran. També farem una ullada al Museu 
J. Cabré. Després anirem a un altre poble de gran 
bellesa, Cretes. Són nombroses les grans portades 
adovellades, arqueries, i ràfels que, junt amb la pedra 
daurada, fan un poble model matarranyenc. Sopar. 
Hotel a Vall de Roures. 2 nits.

28 abril. Vall-de-Roures i Beseit
Considerat un dels conjunts arquitectònics millor 
conservats d’Aragó, destaquen el pont de Quatre 

Arcs, la plaça, el palau municipal, la casa gòtica, que 
va servir de graner i, de l’imponent Castell, la gran 
Sala de Corts. A la vesprada, Beseit, bonica població 
medieval que manté antics portals medievals i un 
singular ajuntament. Sopar.  

29 abril. Pena-roja de Tastavins i Mont-roig 
de Tastavins 
Alberga un dels nuclis urbans més interessants de 
la comarca, carrers empinats, cases amb balcons de 
fusta i pronunciats ràfels. Per la sostrada mudèjar que 
posseeix, cal esmentar el santuari de Mare de Déu 
de la Font (UNESCO). Mont-roig amaga un conjunt 
patrimonial bellíssim, amb cases blasonades, el 
carrer Empedrat, l’església de l’Assumpció... Després 
de dinar, encetarem el retorn. Arribada a cap a les 
20.00h.

Ens acompanyarà Gabriel Benavides, músic i humanitats

Envoltada d’espessos boscos, la comarca del Matarranya és un bellíssim espai geogràfic  i cultural, nexe 
d’unió entre Aragó, Catalunya i València. Amb una geografia ideal per a fer boniques passejades, està 
conformada per barrancs, muntanyes i encisadors pobles bastits de pedra. Simbiosi entre la cultura catalana, 
valenciana i aragonesa, destaca la particular manera de parlar català i una excel•lent gastronomia. Una 
escapada marca Fil-per-randa, per a gaudir de l’art i el paisatge en el marc de l’esplendorosa primavera.

27 al 29 d’abril    

Inscripció oberta

El Matarranya.   
Terra de frontera
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Enlairat sobre un turó de 582 m, des d’on es domina la vall de Suera, 
travessada pel barranc de Castres, en ple Parc Natural de la Serra 
d’Espadà, el castell de Maús, és d’origen musulmà (S. XIII) i controlava 
el pas cap a l’interior de la serra a l’hora que servia com a refugi i exercia 
una funció administrativa i judicial. Actualment, tot i trobar-se en ruïnes, 
conserva una de les siluetes més atractives dels castells d’Espadà.

La romeria a Castellfort. En un clima tan sec com el nostre, la vella 
necessitat de pluja va motivar la pregària dels pelegrins. La ruta travessa 
una esplèndida natura primaveral, per uns adustos i bells paratges 
esguitats de santuaris, on l’admiració per l’art, l’arquitectura monumental, 
el sentit religiós i els càntics medievals animen aquesta rogativa de 
tradició ancestral.

Eixida a les 08:00h des de Nuevo Centro. Trasllat a Suera. Ruta verda: 
2 hores; dificultat baixa. Amb una senzilla excursió, en eixir de Suera 
pujarem a les mateixes restes del castell. En acabant, completarem el dia 
amb un tranquil recorregut per la contornada d’Aín, que ens durà fins als 
molins hidràulics del barranc de la Caritat, testimoni històric de la indústria 
artesanal dels seus antics habitants.

Eixida en bus a les 11.30h des de Nuevo Centro. A la Llècua ens 
afegirem als pelegrins pel secular camí de Sant Pere. Ruta verda: 3 hores. 
Dificultat mitjana-baixa. Desnivell 300 metres. La marxa és exigent, la 
relació entre els pelegrins solidària, ens sentirem units en una tradició de 
segles. Arribada a València cap a les 23.30h.
Portar-se entrepà per a dinar. Com a sopar, l’olla dels pelegrins que 
lliurement reparteixen. El completarem amb coca de festa.  
Molt important: cal endur-se un plat i una cullera sopera.

Els pelegrins de 
Sant Pere de Castellfort 

Ens acompanyarà Vicent Martínez, guia de FPR.

Ens acompanyarà Joan Grifoll, guia de muntanya i història.

Primer dia d’inscripció: 15 abril

Tiquet: 28 € (Dinar opcional)

Primer dia d’inscripció: 15 abril

Tiquet: 28 € (Dinar opcional)

1
maig

4
maig

DIMECRES

DISSABTE

El castell de Maús i 
els molins d’Aín
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La ruta de la seda. 
Samarcanda, Bukhara, Khiva... 

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

Inscripció oberta
Reunió informativa: 2 maig

13 i 14 maig. Taixkent
Concentració a les 12.00h a l’aeroport de Manises. 
Vol Transcontinental Istanbul-Taixkent. Nit a bord. 
Arribada a la matinada. Trasllat a l’hotel i descans. De 
vesprada visita al centre de Taixkent, gaudirem del 
magnífic basar Shorts, la madrassa Kulkedach, etc. 
Hotel a Taixkent. 1 nit. Dinar.

15 maig. Els castells del desert de Khorezm   
Trasllat a l’aeroport i Vol interior Taixkent-Urgench. 

En arribar-hi excursió pels castells del desert de 
Khorezm amb la visita de les restes de Kizil Kala, les 
ruïnes de Truprak Kala (segle IV aC.), Djanbas Kala… tot 
i contemplant el desert que les envolta així com el riu 
Amur Darya. Dinar. Hotel a Khiva 2 nits. 

16 maig. Khiva
Sembla eixir dels contes màgics antics, un oasi d’una 
florent ciutat per a les caravanes que creuaven el 
desert Kizilkum, conegut pel color rogenc de les 

Ens acompanyaran Lourdes Tormo, guia FPR i Shadir, guia Uzbek.

13 al 23 de maig

1920€             
+ 160€

taxes 
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seues arenes. Va ser declarada pels soviètics “museu 
a cel obert”. Visitarem els importants monuments de 
la ciutat, destacant la fortalesa interior o “Ichan Kala” i 
la muralla que l’envolta, així com la infinitat mesquites 
i madrasses. Sopar.

17 maig.  Bukhara
Vol interior Urgench - Bukhara.  En arribar-hi, visita 
a aquesta magnífica ciutat-oasis  vigilada pel seu 
monumental castell o Ark amb més de 300 mesquites 
conservant tot l’encant. Dinar. Hotel a Bukhara 3 nits.

18 maig.  Bukhara
La “Perla de l’Islam”, conserva tot l’encant de l’esperit 
oriental, ens meravellarà la increïble simbiosi, creant 
un ambient que embolica al visitant en aquesta 
ciutat museu. El Palau d’estiu dels últims emirs, la 
mesquita Moagok-i-attari, el complex “Poy Kalon” i 
l’acollidora plaça de la Liaba-Jauz on els capvespres 
s’acompanyen amb el té i el descans en un magnífic 
racó difícil d’oblidar. Sopar amb espectacle.

19 maig. Bakhauddin Nakshbandi. Sitorai 
Mikhi Khosa
Excursió pels complexes monumentals de la rodalia 
Bukhara: Bakhauddin Nakshbandi, el palau Sitorai 
Mikhi Khosa de l’últim emir de Bukhara etc.. Vesprada 
lliure, podreu visitar els increïbles basars. Sopar.

20 maig. De Shakhrisabz a Samarkanda
Trasllat a la bellíssima Samarkanda, cantada per 
poetes turcs i perses. detenint-nos en les ruïnes de la 
magnífica Shakhrisabz, lloc de naixement de Tamerlà, 
i entre d’altres el seu monument. Tamerlà, la va fer 
capital del seu imperi a finals del segle XIV. Passeig 
pel nucli antic d’aquesta increïble i mítica ciutat dels 
contes “De les mil i una nit” de Sherezade; La plaça 
del Reguistà, la joia de Samarkanda amb les seues 
tres imponents madrasses un lloc de privilegi dins de 
l’art islàmic de l’Àsia Central. Hotel a Samarkanda 2 
nits. Sopar.

21 maig. Samarkanda
Llegendària ciutat de la ruta de la Seda. Fou Lenin 
el primer que ordenà la seua restauració. Ens 
traslladarem a un altre temps visitant el Mausoleu 
de Tamerlà, el famós Observatori d’Uluz-Bek en la 
gegantina Mesquita de Bibí Khanum, la més gran 
d’Àsia Central, i l’inigualable Registan. Sopar.

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

23 maig. Retorn
De matinada, trasllat a l’aeroport. Vol transcontinental 
a Taskent - VLC. Arribada a València cap a les 
13.00h.
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Prop de Pedreguer, a la Marina Alta. L’Albarda és un model de referència 
en el món de la jardineria mediterrània. Aquest jardí ens mostrarà la 
gran riquesa de la diversa flora vinculada al nostre clima, que conté 
més de 700 espècies de plantes autòctones i una àmplia col.lecció de 
roses i palmeres distribuïdes en un jardí formal i un altre de silvestre. 
Aquest recinte botànic recrea la imatge dels antics jardins renaixentistes 
valencians, influenciats per la cultura àrab.

Us oferim una jornada de sendera, taula i urbanisme medieval. Un dia 
complet de muntanya i de poble que ens permetrà conéixer, al matí, el 
camí que antigament unia Ontinyent amb Bocairent seguint la vora del 
riu Clariano, espai d’aigua que movia els  antics molins de la indústria 
tèxtil. Una sendera que ens portarà, des de la contornada del Pou Clar 
fins a l’entrada històrica a la vila de Bocairent. Dinarem al mateix poble 
de Bocairent i, a la vesprada, farem una passejada pels carrers de trama 
medieval de la roca històrica i també pel raval de la vila, des d’on podrem 
gaudir del paisatge i de l’arquitectura que envolta la població.  

Eixida a les 08.00h de Nuevo Centro. Passejada pels 50.000 m2 de 
passejos, pèrgoles, templets i fonts de gran bellesa, que ens transportarà 
a temps passats. Com que és un jardí renaixentista, els aspectes 
arquitectònics tenen una gran importància. Dinar opcional. Tastarem el 
corder amb panses.

Eixida des de Nuevo Centro a les 08.00h. Trasllat en bus a Ontinyent. 
Ruta des de la contornada del Pou Clar. Ruta verda: 6 km, dificultat 
mitjana-baixa. A la vesprada, passejada per la vila i pel raval per visitar 
els indrets més interessants del nucli històric. 

Jardí de l’Albarda.
Renaixentista, mediterrani, únic...

Bocairent.
Barranc del Tarongers

Ens acompanyarà Josep Belda, història de l’art.

Ens acompanyarà Víctor Benlloch, botànic.

Primer dia d’inscripció: 30 abril

Tiquet: 28 € (Dinar opcional)

Primer dia d’inscripció: 6 maig

Tiquet i esmorzar: 28 €

12
maig

26
maig

DIUMEMGE

DIUMEMGE



49

Les Falles 
pirinenques de Boí 

22 al 24 de juny

260€             

22 juny. Montanyana
Eixida a les 08.00h de Nuevo Centro i a les 09.00h 
de Castelló. El dia de camí cap a l’Alta Ribagorça, 
ens aturarem per dinar a l’encantador poble de 
Montanyana. El pont gòtic uneix la part baixa de 
la ciutat amb la part alta, dominada per l’església 
romànica de Santa Maria de Baldós, del segle XIII. 
Encara ens aturarem a la vora del riu Ribagorça per 
fer una passejada a Sopeira, on trobarem Santa Maria 
d’Alaó, romànic llombard. Arribada a Taüll. Sopar. 

23 juny. Patrimoni i la festa
La vall de Boí va ser declarada patrimoni de la 
humanitat per la UNESCO. Descobrirem el perquè, 
visitant tranquil•lament les seues meravelloses 
esglésies del més pur estil romànic llombard, reflex 

d’una societat eclesiàstica i senyorial. Sant Climent, 
Santa Maria, Sant Joan ens mostraran la vida de fa 
mil anys. A la vesprada, farem una passejada per la 
vora del Parc Nacional d’Aigüestortes, a Caldes de 
Boí, centre termal de gran prestigi. Ja arribada la nit, 
gaudirem de l’espectacle de les falles i de la festa 
que hi gira al voltant.

24 juny. Ressaca de les Falles
L’endemà de la festa, no matinarem i ja al migdia 
eixirem cap a València. Arribada al voltant de les 
20.00h.

Ens acompanyarà Vicent Martínez, guia FPR.

Les Falles valencianes són la commemoració de l’arribada de l’equinocci de primavera, les Falles 
pirinenques de l’Alta Ribagorça, a la vall de Boí, celebren l’arribada del solstici d’estiu. Ambdues són 
Patrimoni de la Humanitat. Volem sumar-nos a aquesta festa i conéixer el fascinant patrimoni de la vall 
ribagorçana, així com els seus preciosos paisatges. La nit del solstici esperarem a veure l’arribada a Boí 
dels faros. Així, amb les falles mig consumides, tastarem el vi i la coca que es trau per a tots i celebrarem 
l’entrada d’un nou estiu. 

Inscripció oberta
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Albània. 
El país de les àguiles

Després de sofrir durant anys un dels règims totalitaris més rigorosos d’Europa, Albània ha començat a 
mostrar al món el seu patrimoni. País d’encreuament entre l’Orient europeu i Occident, passà de ser la 
província romana de la Il•líria a província bizantina i després a formar part de l’imperi Otomà. En FPR us 
convidem a descobrir aquest país arraconat entre les altes muntanyes dels Alps Dinàrics i les platges 
del Jònic. Passaran davant els nostres ulls les empremtes deixades per les civilitzacions que han habitat 
aquestes terres. I Mirëpritur!

Inscripció oberta
Reunió informativa: 31 maig

15 juny. Vol València-Tirana
Concentració a les 10.30h del matí a l’aeroport de 
Manises. Vol València-Tirana, via Istanbul. Trasllat a 
Kruja. Hotel a Kruja. Sopar.

16 juny. Kruja i el Parc Nacional Valbone
Iniciarem el nostre viatge visitant la ciutat de Kruja, 
a prop de Tirana. D’aquesta ciutat destacarem el 
trafegós basar i la fortalesa amb la ciutadella. Després 
agafarem el camí cap al Parc Nacional de Valbona. 

Joia dels Alps Dinàrics amb paisatges d’una bellesa 
impressionant. Gaudirem de les cascades i de la vall, 
fent algun passeig i respirant l’aire pur dels Balcans. 
Hotel a Valbona. Sopar.

17 juny. Del llac Koman a Shkodra
La presa que es va fer al riu Drini, el més llarg del país 
va formar el llac Koman. Amb un vaixell el recorrerem 
cap al sud per una zona totalment verge i salvatge 
envoltat d’altes muntanyes, cascades, etc. Després 

Ens acompanyaran Vicent Climent, història de l’art.

15 al 24 de juny

1295€             
+ 245€

taxes 
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dinarem en “l’agroturisme” d’un poblet, degustant el 
seu fabulós menjar. A la vesprada arribarem a Shkodra, 
a la vora del llac que li dóna nom, passejarem el centre 
de la ciutat on es barregen esglésies i mesquites. 
Hotel a Shkodra. Sopar.

18 juny.  Tirana
Tirana és la capital d’Albània i ofereix una varietat 
llarga d’activitats, museus i monuments per explorar. 
A la plaça principal de la ciutat al llarg de l’avinguda 
anomenada “Els Màrtirs de la Nació” es troben la 
majoria dels principals indrets de la capital. Malgrat 
que té un passat romà, la Tirana moderna va ser 
fundada com una ciutat otomana en 1614 per 
Sulejman Bargjini convertint-se en capital del país 
en 1920 Visitarem les principals atraccions i donarem 
temps lliure per fer un tomb al nostre aire i alguna 
compra. Hotel a Tirana. Sopar.

19 juny. Korça
Continuem el nostre periple pel país baixant cap 
la ciutat de Korça. Va ser  fundada a l’edat mitjana i 
ha conservat un basar molt important, ja que les 
caravanes cap a Grècia o Rússia feien parada en 
aquesta vila. També és el primer lloc on es varen obrir 
les primeres escoles al país. Farem un recorregut per 
vore la catedral, la seua mesquita, el museu d’art 
medieval així com el recentment restaurat basar. 
Hotel a Korça. Sopar.

20 juny. Gjirokaster
Més al sud recorrerem la vall del riu Viosa aturant-nos 
a la ciutat de Permet. Després arribarem a Gjirokaster 
-UNESCO-. La coneguda com ciutat de pedra. Té 
entre el seu patrimoni centenars de cases i torres 
d’estil otomà amb sostres de pedra, balcons de fusta, 
etc. Dominant el poble la ciutadella del segle XII. 
Visitarem una casa del segleXVIII on prendrem el típic 
café turc. Hotel a Gjirokaster. Sopar.

21 juny. Butrint – Saranda
Ben a prop de Gjirokaster es troba l’església de la 
dormició de la Verge, de l’època del Despotat de 
l’Epir del segle XIII, la visitarem. En el nostre camí cap 
a la costa ens detindrem al brollador que anomenat 
de “l’ull blau” al riu Bistrica. Dinarem a lavora del mar 
Jònic on podrem provar les famoses clòtxines de 
Butrint, que serà la nostra següent parada. Butrint va 
ser colònia romana i lloc d’estiueig de l’elit de l’època. 
Hotel a Saranda. Sopar.

22 juny. Costa jónica - Vlora
El dia de hui estarà dedicat a recórrer la costa. Farem 
vàries parades per gaudir del mar. La carretera voreja 
la muntanya amb el Jònic com a teló de fons. Ens 
aturarem al castell d’Alí Pasha que domina una xicoteta 
península. També vorem els famosos búnquers de 
l’era ‘Enver Oxha. El parc Nacional Llogara en troba 
ja entre l’Adriàtic i el Jònic i gaudeix d’un microclima 
molt particular amb els vents frescos del mar i els 
corrents d’aire de les muntanyes. A la vesprada ja 
a Vlora passejarem pel centre de la ciutat. Hotel a 
Vlora. Sopar.

23 juny. Apolònia – Berat - Tirana
El parc arqueològic més gran del país es troba a 
Apol•lònia. Empori comercial grec-romà ha conservat 
algunes de les ruïnes més importants d’Albània. El 
Museu està dins del monestir de la Verge- segle XIV-. 
Després anirem a Berat la “ciutat de les mil finestres”.-
Unesco- la visitarem i dinarem en ella. En caure el 
vespre arribarem a Tirana. Acabaremel viatge amb 
sopar i espectacle folklòric albanés. Hotel a Tirana. 
Sopar.

24 juny. Vol Tirana-València
Trasllat a l’aeroport. Vol València-Tirana, via Istanbul. 
Arribada a València cap a les 16.30h.
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El fet d’adquirir o prendre part en qualsevol dels viatges publicats en el present fullet origina l’expressa acceptació 
per part del consumidor de totes i cada una de les condicions generals, que es consideraran automàticament 
incorporades al contracte, sense que en siga necessària la transcripció escrita individualitzada en aquest (estan 
publicades en la web: www.fil-per-randa.com), excepte en allò que s’ha referit en el RD Legislatiu 1/2007 de 16 
de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres 
lleis complementàries i la resta de disposicions concordants de les comunitats autònomes. 

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

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

CONDICIONS GENERALS DESTACADES

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

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

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

NOTA: Els viatges que tinguen transport amb avió, vaixell, ferri o tren tenen unes quantes despeses excepcionals 
d’anul•lació, imposades pels criteris de la companyia (s’haurà d’abonar el 100% del cost total dels bitllets de transport). 
En el cas d’allotjament o serveis prestats en determinats països, també tenen unes determinades despeses d’anul•lació 
especials, que hauran de ser assumides pels viatgers.

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

• •FIL-PER-RANDA no es fa responsable si no es pot accedir a algun dels llocs programats per causes que no 
són de la seua responsabilitat.

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

• •FPR facilitarà la possibilitat de compartir habitació, posant en contacte les persones que així ho sol•liciten. En 
cas de cancel•lació d’una de les dues places, FPR no pot fer-se càrrec del suplement d’habitació individual, 
per tant, és responsabilitat de les persones que hagen sol•licitat compartir habitació.

Condicions generals 








