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FIL PER RANDA S.L es una agencia  que coneix el que els alumnes i el professors necessiten 

per a poder organitzar un viatge escolar: Gestió fàcil, garantia dels serveis contractats, guies 

especialitzats en grups escolars. 

FIL-PER-RANDA, es dedica a la difusió del patrimoni cultural, monumental i mediambiental. 

Sempre entenent la cultura com un valor universal. La difusió del patrimoni l’assolim fem servir 

el turisme “cultural” com a mitjà de contacte entre els nostres clients i els esdeveniments que 

es desenvolupen a València, Espanya, Europa o per qualsevol indret del món. 

PASSEJADES: 

Aquesta activitat consisteix amb visites culturals per la ciutat de Valencia. Aprofitant que la 

nostra ciutat te molt de patrimoni, gràcies al pas de diferents cultures, cada activitat serà 

completament diferent amb una temàtica distinta. Les passejades seran adaptades segons l’edat 

del alumne, fent l’activitat lo més dinàmica possible. 

 Els itineraris podran ser modificats. 

 Les visites tindran una durada de 3h amb un descans de 30 minuts. 

 Les visites podran ser adaptades a les necessitats i horaris dels grups. 

 Les visites començaran a les 10.00h. 

 L’IVA està inclòs en el preu. 

 Els museus estan inclosos. No es podrà fer visites dilluns. 

 Els preus són sense bus, podeu demanar pressupost. 

 Si els grups es menor de 30 pax. tindrà un cost supletori. 

EXCURSIONS: 

Aquesta activitat consisteix en fer visites per tot el nostre patrimoni que tenim a la nostra 

comunitat, per tal de donar-li mes valor. El patrimoni es historia nostra, es cultura, sentiment 

passió, i tot això volem transmetre als alumnes perquè ells son el futur de la nostra societat. 

 Els itineraris podran ser modificats. 

 Les visites tindran la durada que el grup puga tindré de temps. 

 Les visites començaran a les 10.00h. 

 L’IVA està inclòs en el preu. 

 No esta inclòs el dinar, possibilitat de demanar restaurant. 

 Els museus estan inclosos. No es podrà fer visites dilluns. 

 Els preus són sense bus, podeu demanar pressupost. 

 Si els grups es menor de 30 pax. tindrà un cost supletori. 

VIATGES DE FI DE CURS: 

Contractant els nostres serveis de viatges de fi de curs, podràs encarregar-nos serveis com 

camisetes de fi de curs, fer reunions informatives o personalitzar els viatges que oferim en 

aquest catàleg. 

El viatge de fi de curs, anirà acompanyat per un guia acompanyant i si fora necessari podríem 

dur un guia supletori. Ell serà encarregat de dur totes les gestions relatives als serveis 

contractats, a més serà com un professor més, ja que estarà tot el viatge amb els alumnes 24h. 
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PASSEJADES 

A causa del gran auge comercial que va desenvolupar al llarg del segle 

XV la ciutat de València, va ser una de les ciutats més potents de la 

Mediterrània. Gràcies al producte de la seda Valencia va ser molt forta 

econòmicament, convertint-se inclús en la capital de la Corona d’ 

Aragó, aprofitant el moment de debilitat de la ciutat de Barcelona. 

Itinerari: 

 Porta de Serrans 

 Palau de la Generalitat 

 Palau de Batllia i Scala 

 L’almodí 

 Portes de la catedral 

 Llotja de la Seda 

 

VALENCIA SEGLE XV, EL SEGLE D’OR VALENCIÀ    
              Preu visita: 6 euros 
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En el segle XIX el desenvolupament econòmic de la ciutat de 

València va ser extraordinari a causa especialment de l’expansió 

agrícola, el comerç o l’exportació de la taronja per el món. 

Itinerari: 

 Casa de Punt de Ganxo 

 Carrer de la Pau 

 Casa dels Dracs 

 Mercat de Colom 

 Casa de les Taronges 

 Estació del Nord 

 

   VALENCIA MODERNISTA        
                 Preu visita: 5 euros 

 

   VALENCIA MORA, ELS VERSOS DE LA MITJA LLUNA   
                           Preu visita: 5 euros 

 Guiats pels versos del poetes arabigovalencians del segle XI, ens 

deixarem dur pel perfum finíssim de llessamí i murta dels jardins 

acaronats pel soroll rialler de les fonts.  

Els xiquets ens ajudaran a llegir els poemes dels versos de la mitja 

lluna per centre urbà de Balansiya. 

Itinerari: 

 Plaça del Tossal 

 Muralla d’època islàmica 

 Torre del Angel 

 El tribunal de les aigües 

 Banys de l’Almirall 
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   VALENCIA REPUBLICANA             
                      Preu visita: 5 euros 

 La ciutat de València visqué amb sorollós entusiasme la proclamació 

de la II República espanyola. Aquest somni de llibertat que va nàixer 

el 14 d’abril de 1931 esdevingué un malson en esclatar la guerra 

l’estiu de 1936. La ciutat de València fou capital de la República en 

ser assetjat Madrid i totes les institucions republicanes es van 

traslladar a la nostra ciutat des de novembre del 1936. 

Itinerari: 

 Refugi de Serrans 

 Torres de Serrans 

 Palau de Benicarló 

 Palau de Marques de Campo 

 Refugi Ajuntament Valencia 

 

   LLEGENDES FANTASTIQUES            
                         Preu visita: 6 euros 

 Compta la tradició que els que pernoctaven extramurs reunits al 

voltant d’una bona foguera als peus de les portes “ a la lluna de 

València” contant-se histories que en el pas del temps se han 

convertit en llegendes fantàstiques. Després de molts segles 

aquestes histories segueixen sent un boca a boca entre la gent. 

Itinerari: 

 Portes de Serrans 

 Crist del Salvador 

 El cocodril del Patriarca 

 Porta Palau 

 Cripta de Sant Vicent 
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   VALENCIA DE JAUME I, LES SEUES CRONIQUES    
                           Preu visita: 5 euros 

 
En aquestes paraules va descriure Jaume I en la seua Crònica la seua 

impressió, davant la senyal de rendició del poder musulmà de 

Valencia. El rei entrava en la ciutat el 9 de octubre de 1238. 

E nos fom en la rambla entre el reyal e la torra, 

e quam vim nostra senyera sus en la torra e descavalcam, e dreçam nos vers orient, 

e ploram en nostres ulls, besant la terra per la gran mercé que Deu nos havia feita. 

Itinerari: 

 Porta de Serrans 

 Torre de Ali Bufat 

 Capella de San Jordi 

 Museu històric Municipal 

   VALENCIA, RUTA DE LA SEDA                       
                     Preu visita: 10 euros 

 El segle XVIII representà, per a la sederia valenciana, el moment de 

major esplendor. Al voltant d’aquesta nova indústria sorgiren 

indústries que al final del segle XVIII superaven, només a la ciutat de 

València, les quatre mil màquines de telers. El control d’aquesta 

indústria de fabricació de teixits estava a càrrec del Col·legi de l’art 

Major de la Seda, institució creada el 1686 i que substituí l’antic 

gremi de Velluters, que convertí València en el centre europeu de la 

seda. 

Itinerari: 

 Passeig Barri de Velluters 

 Visita teatralitzada al col·legi Major de la Seda 

 Llotja de Valencia 
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A traves dels versos dels millors autors de la literatura del segle 

XV farem un passeig per les muralles i portes de la Valencia 

Medieval. Aquest element defensiu va estar en la ciutat des de 

Pere el Cerimoniós 1356 fins el segle XIX. 

Itinerari: 

 Portes de Quart  

 Portal Nou 

 Porta de Serrans 

 Porta de la Trinitat 

 Porta dels Jueus 

 Porta dels innocents 

 

   LA VALENCIA TANCADA        
                     Preu visita: 6 euros 

 

   LA VALENCIA BARROCA        
                   Preu visita: 8 euros 

 La València foral atrau la curiositat dels erudits, que investiguen 

l’edat antiga o mitjana. Com a conseqüència de tot això, l’art barroc 

valencià està menys estudiat. Tot i això podrem dir que aquest art es 

el que millor reflecteix l’esperit del gust valencià. 

Itinerari: 

 Església de Sant Nicolau 

 Torres de Santa Caterina 

 Portada de Sant Martí 

 Portada Marquès de Dos Aigües 

 Catedral 
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   EL BARRI DEL CARMEN        
                           Preu visita: 6 euros 

 El Carme és un barri populars, es el pulmó de la ciutat. Carrers 

amb molts anys de vida i moltes curiositats que contar. Aquest 

barri va ser un barri degradat que amb el pas dels anys a tornat 

a tindré el resplendor que aquest barri sempre a degut tindre. 

Itinerari: 

 Plaça dels Furs 

 Casa de les Roques 

 Convent del Carmen 

 Muralla Islàmica 

 

El riu Túria  naix en Aragó i entra per la part alta de les terres 

valencianes entre els vertiginosos canons. El seu trajecte es 

calma en la comarca del Camp del Túria, i entra sec a la ciutat de 

Valencia. Es el riu per excel·lència, el “riu mare” dels valencians, 

el nostre riu. 

Itinerari cultural: 

 Ruta des de el Pont 9 d’octubre fins Parc del Gulliver.  

Itinerari en bicicleta: 

 Ruta des de Pont 9 d’octubre fins Riba-roja 

 La duració de la visita serà tot el dia 

   RIU TURIA, RIU MARE       Preu visita cultural:   5 euros

                             Preu visita bicicleta: 15 euros 
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   L’ALBUFERA, UN ENTORN UNIC      
                 Preu visita: 10 euros 

 Es tracta del llac més gran i una de les zones humides més importants 

de la península ibèrica. Un paratge de gran interès ecològic. Les seues 

riques aigües han servit tradicionalment de suport a pescadors i 

cultivadors d’arròs. 

L'Albufera es va originar pel replenament d'una antiga badia per 

l'aportació de sediments dels rius Xúquer i Túria, amb la qual cosa es 

produí la separació definitiva de la mar en l'època romana. 

Itinerari: 

 Gola de Pujol 

 Passeig per la Devesa del Saler 

 El Palmar 

 Passeig en vaixell per el llac 

 

 

EXCURSIONS 

https://ca.wikipedia.org/wiki/X%C3%BAquer
https://ca.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAria
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   XÀTIVA, LA CIUTAT DELS SOCARRATS     
               Preu visita: 6 euros 

 La ciutat dels socarrats recull al seu esplèndid conjunt historicoartístic 

amb l’empremta del pas de diverses civilitzacions que van deixar en 

ella la seua cultura, els seus monuments, els seus carrers i les seues 

vivències. Tot allò, fan de la ciutat de Xàtiva una de les més 

importants del nostre territori.  

Itinerari: 

 Albereda de Jaume I 

 La seu de Santa Maria 

 Antic Hospital 

 Almodí 

 Museu Casa de l’Ensenyança 

 Castell 

00 

   SAGUNTUM, TERRA DE CIVILITZACIONS     
                 Preu visita: 6 euros 

 Sagunt no sols és una de les poblacions de més densa història del 

nostre país, sinó que constitueix un Conjunt Monumental on les 

manifestacions arquitectòniques i artístiques reflecteixen la seua 

importància al llarg de les èpoques i els estils. 

Sagunt es història viva que ens contarà a traves de les seues pedres 

que el pas del temps ens ha deixat per conèixer aquesta ciutat. 

Itinerari: 

 Plaça Major 

 Call jueu 

 Museu històric 

 Teatre Romà 

 Castell 
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   LLIRIA, CRUÏLLA DE CULTURES       
                 Preu visita: 7 euros 

 Edeta era la capital d’un extens territori, va ser una coneguda ciutat 

romana i després també va tindre importància en el període 

musulmà, fins la conquesta de Jaume I. El bagatge cultura d’aquesta 

ciutat es verdaderament extraordinari.  

Llíria sense dubte ha sigut sempre una ciutat perfecta per a poder 

conviure en ella, mostra d’això es el pas d’ibers, romans i musulmans.  

Itinerari: 

 Termes Romanes 

 Banys àrabs 

 Església del Bon Pastor 

 Església de la Sang 

 

 

  EL PUIG, EL ÚLTIM PAS DE JAUME I           
                    Preu visita: 6 euros 

 Els primers indicis històrics es remunten a la societat ibèrica, de 

l'època dels romans en el Monestir de Santa María de del Puig. Del 

pas dels àrabs hi ha constància per les diverses troballes al voltant de 

la muntanya de Castillo o de La “Patà”. No obstant això no serà fins al 

segle XI quan Jubaila, topònim del lloc, adquirisca una importància 

estratègica. El Cid ho va conquistar a la fi del segle XI, però 

posteriorment va passar novament sota domini islàmic fins que en 

1237 va ser conquistat per Jaume I. 

Itinerari: 

 Visita al monestir de Santa Maria del Puig 

 Visita per els principals carrer de la Vila 

 Castell 
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   BOCAIRENT MONUMENTAL       
                 Preu visita: 10 euros 

 La particular situació orogràfica de Bocairent ha afavorit el 

desenvolupament de diferents cultures al llarg de la història. S’han 

trobat restes d’assentaments humans del Neolític a les coves del 

Vinalopó i de la Sarsa, així com diversos poblats ibers ubicats en 

xicotetes llomes de la zona. També els romans deixaren la seua 

empremta en algunes vil·les del terme. 

Itinerari: 

 Covetes dels moros 

 Cava de Sant Blai 

 Plaça de bous 

 Covetes del Colomer 

PENÍSCOLA, SERRA D’IRTA        
                            Preu visita: 8 euros 

 El conjunt urbà de Peníscola és una excepcional conformació 

geogràfica en forma de península, que té la particularitat de tenir 

fonts d’aigua dolça que brollen de la mateixa roca a un nivell 

relativament alt. El conjunt urbà de Peníscola conformat per carrers 

estrets, empinats, de traçat tortuós i irregular, es desenvolupa a 

l’interior de la Muralla als peus del Castell, conservant totes les 

característiques de l’estructura medieval.  

Itinerari: 

 Visita al castell de Peníscola i al seu preciós casc antic. 

 De vesprada passeig de 2h hores amb una dificultat baixa per la 

part baixa de la Serra d’Irta, on descobrirem la part més salvatge del 

parc amb cales completament verges. 
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 GANDIA – MONESTIR DE SAN JERONI     
                     Preu visita: 15 euros 

 El cardenal Roderic de Borja comprà en el any 1485 el Ducat de 

Gandia per al seu fill Pere Lluis, que va ser el primer duc de Gandia i 

se va iniciar una nova època d’esplendor. 

El Palau Ducal dels Borja de Gandia, declarat BIC des de 1964, és uns 

dels edificis civils més representatius del patrimoni històric valencià. 

Situat en ple centre històric, junt la col·legiata de Santa María i el 

ajuntament, ha sigut t’estic de la historia de la Comunitat Valenciana. 

Itinerari: 

 Visita per el mati a la ciutat de Gandia: visita del centre 

històric de la població i visita al Palau Ducal dels Borja. 

 

 Visita de vesprada Monestir de San Jeroni. 

 

 

 

 

 MORELLA, PARADÍS DE PEDRA      
                 Preu visita: 10 euros 

 La capital d’Els Ports, produeix una impressió única, gens fàcil de 

trobar  en altres indrets de la comunitat. Les cases s’arrapen al 

vessant de mitja muntanya rocosa, sense traces vegetals. I la muralla 

que envolta per complet la  ciutat ens duu a la ment imatges de l’antic 

esplendor medieval. Aquesta imatge de Morella no és senzillament 

única, és un miracle que s’haja conservat en un àmbit com el País 

Valencià,  amb tants excessos. 

Itinerari: 

 Palau del Governador 

 Castell 

 Basílica 

 Portes de la ciutat 

 Museu del Sexenni 
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 ALCOI, PATRIMONI I NATURA      
                 Preu visita: 10 euros 

 Alcoi és una ciutat que marca un contrast inesperat amb la resta de la 

província d’Alacant. A uns 54 km. d’Alacant i a 105 km. de València es 

troba aquesta localitat, les aigües de la qual van moure les rodes 

hidràuliques que van decidir la vocació laboriosa i industrial dels seus 

habitants, a cop d’esforç, imaginació i audàcia per desenvolupar el 

sector tèxtil, paperer i metal·lúrgic. 

Itinerari: 

 Visita al centre d’ Interpretació Explora 

 Visita per els principals carrer de la Vila 

 Cercle industrial  

 Carrer Sant Nicolau 

 Refugi Cervantes 

 

 

 

 

 

 

Itinerari: 

 Plaça Major 

 Call jueu 

 Museu històric 

 Teatre Romà 

 Castell 

 

 

REQUENA – UTIEL, EL FACON CREST VALENCIÀ    
                 Preu visita: 12 euros 

 L’esplendor viscuda a principis del segle XX per les explotacions 

vinícoles de Utiel-Requena pareix reviure. La avantatjosa relació 

qualitat/preu dels vins de zona, el augment continuat de les 

exportacions i les continues millores tecnològiques han convertit a 

esta comarca en un valor en alça per als pròxims anys. 

 

Itinerari: 

 Visita població de Requena, Passejarem la vila medieval i les 

seues  esglésies, el palau del Cid, la Fortalesa, les muralles i 

visitarem les Coves. 

 

 Visita als cellers de Hoya de Cadenas i cata de vi. 

 

 

 

 

 

 

Itinerari: 
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AIELO DE MALFERIT, EL MISTERI DE LA COCA COLA   
                     Preu visita: 9 euros 

 El misteri de la Coca cola va nàixer en 1880, sis anys abans que el 

naixement oficial del famós producte de la Coca-cola, produït per 

John S. Pemeberton. Aquest xicotet poble va inventar abans un xarop 

amb un sabor paregut i la mateixa base, amb anous de Kola i fulles de 

coca de Perú. 

Itinerari: 

 Central Hidroelèctrica AYENSE 

 La font d’allà baix 

 El pont de baix 

 Palau- Castell 

 Museu de Nino Bravo 

 Destil·leria Mompó 

 Alcoholera Juan Sanchis 

 

 

 

 

 

 

Itinerari: 

 Plaça Major 

 Call jueu 

 Museu històric 

 Teatre Romà 

 Castell 

 

 

Tots els monestirs que visitarem tenen origen medieval i es troben a 

curta distancia uns dels altre, conservant-se fins l’actualitat, vies de 

comunicació entre ells i les poblacions properes. Un d’aquests es 

conegut com el Pas del pobre, que no només els unia sinó a més servia 

de millor auxili per als viatgers, ja que tenien proximitat dels 

monestirs per acollir-los. 

Itinerari: 

 Monestir de la Valldigna, Simat de la Valldigna 

 Monestir de San Geroni 

 

 

 

 

 

Itinerari: 

 Plaça Major 

 Call jueu 

 Museu històric 

MONESTIRS DEL PAS DEL POBLE        
                     Preu visita: 10 euros 
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CONCENTAINA – ALBAIDA, I LA FAMILIA BORJA    
                 Preu visita: 9 euros 

 El papa Borja (Alexandre VI) va ser una figura clau en la vida política 

de la seua època. El seu fill, Cesar, segons conten, va suggerir a 

Maquiavel les reflexions que exposaria a la seua obra ‘’El princep’’. 

Lucrècia va fer de Ferrara un dels centres més brillants del 

Renaiximent italià. Finalment Francesc culminà la seua intensa vida a 

Roma després d’haver estat màxim responsable dels jesuïtes i ser 

canonitzat com a Sant. El feu d’Albaida fou adquirit, en època 

medieval, pel cardenal Lluís-Joan Milà i Borja, nebot del papa Calixt 

III. 

Itinerari: 

 Cocentaina: Visita al castell, el seu palau Condal i el seu 

preciós nucli medieval. 

 Albaida: Conjunt monumental emplaçat al solar del antic 

alcàsser musulmà, format pel palau dels Marquesos 

d’Albaida i l’església arxiprestal.  

 

 

 

 

 

 

Itinerari: 

 Plaça Major 

 Call jueu 

 Museu històric 

 Teatre Romà 

 Castell 

 

 

Aquesta terra entre l’imperi almohade i els regnes cristians de 

Castella i Aragó, va fer del gran llit sec del riu Vinalopó, al llarg dels 

segles XII i XIII, una estratègica via vigilada per més d’una dotzena de 

castells. Aquests, dibuixen una silueta única, de la qual gaudirem des 

del pla, i a més, visitarem aquells considerats més imponents. 

Itinerari: 

 Visita castell de Villena i el Museu Arqueològic, del qual cal 

destacar-hi el conegut Tresor de Villena 

 Recorregut per els seus rellotges de sol 

 Recorregut modernista 

 Castell de Biar 

 

 

 

 

 

 

Itinerari: 

 Plaça Major 

VILLENA- BIAR, TERRA FRONTERA       
                      Preu visita: 10 euros 
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IBI, UN POBLE DE JOCS                 
            Preu visita: 16 euros 

 Els jocs no hem de barrejar-los amb qüestions banals, no són ni de 

bon tros matèria de guerres mundanes. Per als xiquets és fonamental 

l'acció de jugar, de gaudir, l'objecte al fi i al cap és adaptable, quasi 

sempre el menys important. Tanmateix, per als adults els joguets 

representen eixa tendència lúdica que portem dins, els grans ens 

fascinem davant de petits artefactes que erròniament s’atribueixen 

als més menuts. A qui no li agraden els joguets?, i a més, no és 

qualsevol excusa bona per a tindre’n un?. 

Itinerari: 

 Visita al centre històric de Ibi 

 Visita al museu del joguet 

 Visita al museu Àrcade 

 

 

 

 

 

Itinerari: 

 Plaça Major 

 Call jueu 

 Museu històric 

 Teatre Romà 

 Castell 

 

 

XIXONA – COVES DEL CANELOBRE       
                      Preu visita: 10 euros 

 Les Coves del Canelobre són  un dels principals atractius turístics no 

només de Busot, sinó de tota la província d'Alacant . Emplaçades a 

700 metres d'altitud al vessant septentrional de la serra Cabeçó d'Or 

-un dels escassos relleus juràssics del Prebètic a la província- són un 

magnífic exemple de cavitat càrstica .Dins de les coves hi ha un espai 

de més de 80.000 m2 al qual es pot accedir per un túnel de 45 metres, 

en el qual l'aigua i la roca han donat lloc a impressionants formes com 

estalactites, estalagmites, columnes i meduses , entre moltes altres . 

 

Itinerari: 

 Visita coves del Canelobre 

 Visita al museu del torró 

 

 

 

 

 

Itinerari: 
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NOVELDA, UN POBLE MODERNISTA           
                 Preu visita: 10 euros 

 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. 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. 

Itinerari: 

 Monument a Jorge Juan 

 L’església Parroquial 

 Casa Museu Modernista 

 Centre Cultural Gómez Tortosa 

 Visita al castell de la Mola 

 Santuari de la Magdalena 

 

 

 

 

 

Itinerari: 

 Plaça Major 

 Call jueu 

 Museu històric 

 Teatre Romà 

 Castell 

 

 

EL DESEMBARCAMENT DELS MAULETS, XABIA - DENIA  
              Preu visita: 8 euros 

 Al crit de “Visquen los furs i visca Carles III”! es revoltaren Catalunya, 

Mallorca, València i Aragó a favor de l’arxiduc Carles d’Àustria. 

L’esquadra anglo-holandesa que tenia el domini del mar, desembarcà 

en Altea un agitador indígena, Joan Baptista Basset, fill de menestrals, 

que el poble de la Marina rebé com a alliberador, i fou el cap militar 

de la rebel·lió.  

Itinerari: 

 ALTEA: passejarem el casc antic del poble i rememorarem el 

desembarcament de les forces anglo-holandeses el 10 

d’agost de 1705. 

 DENIA: recordarem el moment en què l’arxiduc Carles 

d’Àustria és proclamat rei el 17 d’agost de 1705, visitarem el 

castell, el port i els indrets més interessants de la ciutat 

vella. 
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VIATGES MULTIAVENTURA                                                                                     

*PREUS SENSE BUS, PODEU DEMANAR  PRESSUPOST AJUSTAT AL NUMERO DE ALUMNES  

MULTIAVENTURA – PIRINEU ARAGONES      
            Preu 4 dies: Des de 195 euros 

 1er dia: 

Arribada de vesprada, dinar lliure. Vesprada gimcana d’aigua. Sopar 

al allotjament. 

2on dia: 

Senderisme, dinar de pic-nic. Vesprada visita al Castell de Loarre. 

Sopar al allotjament. 

3er dia: 

Circuit de multiaventura durant la jornada del mati. Vesprada activitat 

de Rafting. 

4t dia: 

Tornada amb visita a Saragossa. 
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MULTIAVENTURA -    BENAGEBER      
                    Preu 3 dies: Des de 180 euros 

 1er dia: 

Arribada a l’alberg i dinar inclòs. Vesprada piragüisme per el Delta de 

l’Ebre. Sopar i discomòvil. 

2on dia: 

Passeig en bicicleta, passeig per el Delta de l’Ebre en vaixell. Visita a 

una llotja de peix. Nit amb Gimcana. 

3er dia: 

Port Aventura o circuit de multiaventura. 

 

 

 

 

 

 

Itinerari: 

 Visita coves del Canelobre 

 Visita al museu del torró 

 

 

 

 

 

Itinerari: 

 Plaça Major 

 Call jueu 

 Museu històric 

 Teatre Romà 

 Castell 

 

 

 

1er dia: 

Arribada a l’alberg, activitat de piragua. Per la vesprada parc de 

multiaventura. 

2on dia: 

Ruta en per la via verda entre Orta i Benifallet en bicicleta. Per la 

vesprada visita de les coves de les meravelles. 

3er dia: 

Visita al parc de Port Aventura.  

 

 

 

 

Itinerari: 

 Plaça Major 

 Call jueu 

 Museu històric 

MULTIAVENTURA - BENIFALLET - DELTA DE L’EBRE   
              Preu  3 dies: Des de 170 euros 
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MULTIAVENTURA – MONTANEJOS           
             Preu 2 dies: Des de 135 euros 

 
 

1er dia: 

Arribada de mati al embassament del Arenoso, curset de seguretat 

per a fer activitat  de kayac. Dinar inclòs al hotel. Vesprada activitat 

de treking. Sopar i jocs. 

2on dia: 

Activitat de Rafting al riu en Montanejos amb breafing de seguretat. 

Dinar de pic-nic a la Fuente de los Baños i després temps lliure per a 

banyar-se en les aigües termals de allí amb vigilància. 

 

 

 

 

 

 

Itinerari: 

 Plaça Major 

 Call jueu 

 Museu històric 

 Teatre Romà 

 Castell 

 

 

MULTIAVENTURA – ALCALA DEL XUQUER      
                 Preu 3 dies: Des de 190 euros 

 
1er dia: 

Arribada gimcana de presentació. Menjar al allotjament. Taller de 

salvament i activitat de Rafting al riu Xúquer. Sopar i jocs nocturns 

abans de dormir. 

2on dia: 

Taller per a poder anar en cavall i passeig en cavalls. Dinar al 

allotjament.  Taller de equilibri i de surf amb activitat de paddle surf. 

Sopar i activitat nocturna. 

3er dia: 

Taller de conducció i normativa per a poder dur un cotxe. Activitat de 

kars al circuit tancat. 
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VIATGES A LA NEU 

PANTINCOSA           
            Preu 4 dies: Des de 280 euros 

 

 

Disfruta de uns dies a la neu amb tots els serveis inclosos: 

 Bus 

 Forfait 

 Lloguer de esqui o snowboard 

 2h de classes 

 Assegurança 

 Guia acompanyant 
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  PIRINEU PANTINCOSA - FORMIGAL       

                 

 

UN DIA A LA NEU, JAVALAMBRE - VALDERINARES    
               Preu: 55 euros 

 

Disfruta de un dia a la neu amb tots els serveis inclosos: 

 Bus 

 Forfait 

 Lloguer de esqui o snowboard 

 2h de classes 

 Assegurança 

 Guia acompanyant 

 

3 MP I 4 DIES: Preu des de 260 euros 

2 MP I 3 DIES: Preu des de 190 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er dia: 

Disfruta de un dia a la neu amb tots els serveis inclosos: 

 Bus 

 Forfait 

 Lloguer de esqui o snowboard 

 2h de classes 

 Assegurança 

 Guia acompanyant 
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VIATGES FI DE CURS                        
*PREUS SENSE BUS, PODEU DEMANAR  PRESSUPOST AJUSTAT AL NUMERO DE ALUMNES 
 

ALACANT – TABARCA  - GUADALEST      
              Preu des de: 135 euros 

 
1er dia: 

Visita Alacant al museu del MARQ, Castell de Santa Bàrbara  i visita 

al centre històric. Dinar a càrrec del participant i sopar inclòs. 

2on dia: 

Visita a la bonica població de Guadalest. A  la vesprada, farem 

activitats de multiaventura a les instal·lacions on dormim. Dinar i 

sopar inclòs. 

3er dia: 

Visita a les Salines de Santa Pola amb visita al museu de la sal i trasllat 

en vaixell a la illa de Tabarca 
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BARCELONA CULTURAL – DELTA DE L’EBRE     
           Preu des de: 195 euros 

 
 

1er dia: 

Navegarem per el Delta de l’Ebre al cap mati. Per la vesprada visita 

del Camp Nou. 

2on dia: 

Visita de les instal·lacions de Montjuic, pujada en telefèric. Visita del 

centre històric i Palau Güell. Per la vesprada, museu de Cosmocaixa.  

3er dia: 

Visita al parc de Port Aventura. 

 

 

 

 

 

 

Itinerari: 

 Plaça Major 

 Call jueu 

 Museu històric 

 Teatre Romà 

 Castell 

 

 

BARCELONA LITERARIA MEDIEVAL       
                         Preu des de: 180 euros 

 
 

1er dia: 

Visita al monestir de Poblet i Caixa Forum Barcelona 

2on dia: 

Visita literaria Barcelona medieval. Dinar al fresco i per la vesprada 

visita al modernisme de Barcelona. 

3er dia: 

Visita Delta de l’Ebre. 

 

 

 

 

 

 

Itinerari: 
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DELTA DE L’EBRE – PORT AVENTURA      
           Preu des de: 150 euros 

 
 

1er dia: 

Navegació per el Delta de l’Ebre al cap mati. Per la vesprada activitat 

de Piragüisme. 

2on dia: 

Ruta en bicicleta per el parc Natural i visita del centre d’interpretació. 

3er dia: 

Visita al parc de Port Aventura. 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerari: 

 Plaça Major 

 Call jueu 

 Museu històric 

 Teatre Romà 

 Castell 

 

 

 MADRID CULTURAL – WARNER BROS     
          Preu des de: 195 euros 

 
1er dia: 

Visita al centre de Multiaventura en Cercedilla. Per la vesprada 

arribada al hostel. 

2on dia: 

Visita al parc de Micropolix. Per la vesprada, visita al centre històric 

de la capital. 

3er dia: 

Visita al parc de la Warner Bross. 
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CONEIXENT CANTABRIA        
           Preu des de: 210  euros 

 
1er dia: 

Arribada a la de vesprada. Instal·lació i allotjament. Sopar a l’alberg. 

2on dia: 

Pujada al telefèric de Fuente de i visita a Potes. Per la vesprada, 

visita a una formatgeria i monestir de Santo Toribio. 

3er dia: 

Visita Neocoves de Altamira, i visita a la magnifica població de 

Santillana del Mar. Per la vesprada Santander, museu Marítim. 

4t dia: 

Visita Cuevas del soplao i visita a la població de San Vicente de la 

Barquera.   

5t dia: 

Visita al centre interpretació dels pics de Europa i tornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerari: 

 Plaça Major 

 Call jueu 

 Museu històric 

 Teatre Romà 

 Castell 

 

 

ASTURIES, EL PARADÍS    Preu des de: 205 euros 

 1er dia: 

Arribada de vesprada. Instal·lació i allotjament. Sopar a l’alberg. 

2on dia: 

Descens del Sella. 

Visita a la bonica població de Llanes - Ribadesella 

3er dia: 

Visita a Covadonga i als seus llacs. On també visitarem Cangas de 

Onís. Per la vesprada activitat de multiaventura ( espeleologia) 

4t dia: 

Visita a Lastres, Tazones, Villaviciosa. Per la vesprada, activitat de 

multiaventura.  

5t dia: 

Tornada a casa. 

 

 

 

 


