




L’amabilitat de la geografia i del clima tantes vegades envejats, la situació  a un pas de les 
muntanyes i amb unes platges esplèndides, és la tòpica imatge del Levante feliz. Aquesta 
és voluntàriament o involuntàriament, l’única identitat cultural transmesa del País Valencià 
durant dècades.

Però, la nostra veritable IDENTITAT CULTURAL, és un extraordinari conjunt de coneixements, 
de costums, de tradicions i d’història que hem heretat del passat, i que juntament amb les 
aportacions que estem fem en l’actualitat són la base de la manera en la qual ens expressem i 
vivim. És a dir, uns recursos patrimonials enormes: arqueologia Ibèrica i romana, monuments 
de primera categoria, una llengua pròpia, desenes de milers de músics, gastronomia, i 
segurament, les festes més espectaculars del món. 

Aquesta reflexió em va portar a pensar, allà pels anys 80 del segle passat, que si no teníem 
desenvolupada una indústria turística equivalent als nostres recursos, era tal volta perquè no 
érem conscients dels valors del nostre patrimoni cultural. Aleshores vaig fundar Fil-per-randa 
amb l’objectiu de col•laborar modestament en la difusió dels nostres valors patrimonials. 

Avui, tants anys més tard, hem donat un pas més obrint al públic una nova oficina, més gran, 
moderna i solvent amb l’objectiu de continuar creixent al mateix ritme que es visualitza que 
som un país amb una identitat cultural potent.

Hem obert un nou departament de producció de programes turístics que té com a finalitat 
donar a conèixer la visualització dels nostres recursos culturals per tal de projectar-los cap 
a l’exterior que possibilite rebre un turisme de qualitat, més d’acord amb la nostra potent 
identitat cultural.

Joan V. Candel

FIL PER RANDA.
De “Levante feliz” a País turísticament vital



La Nit de Brasil al Botànic 
Bossa Nova i poesia brasilera Refrigeri: 18€

Inscripció oberta

De ritmes típicament brasilers La bossa nova és una música derivada 
de la samba amb suaus arranjaments de jazz. Nascuda a Rio de Janeiro 
al principi dels anys 1950, va popularitzar-se en arribar a Nova York als 
anys 70 a través, principalment, de Joao Gilberto, i un seguit de músics 
que havien visitat Copacabana per tal d’assajar una samba més culta i 
sofisticada. Així, cançons com “Mais que nada” de Jorge Ben o “Garota 
de Ipanema” de Vinicius de Moraes, acabaran donant la volta al món.

Concentració a les 20:30 h. a la porta del Jardí Botànic, des d’on 
encetarem una vetlada carioca al bell mig de València. 

Proposta i direcció: Joan V. Candel. Selecció de textos Clara Ros. 
interpretació Cinc en Swing, una copeta de caipirinha i...

25
juny

DIUMENGE

La Festa valenciana del Corpus 
De roques, campanes, i gegants Tiquet: 15€

Tiquet i dinar: 28€

Inscripció oberta

FPR us convoca a enramar i embellir els carrers de València, perquè 
no vos passe com a la bugadera de l’horta, que el Túria se l’emportà 
per dedicar el matí del Corpus a rentar-se el vestit que havia de lluir al 
vespre, sense percatar-se que aquell dia era festa de guardar, i en no 
complir-ho, caigué irremeiablement a la condemnació.

Concentració a les 10:00 h. a la plaça dels furs de València (Torres de 
Serrans). La Casa i les velles Roques, l’anunciació de la festa amb les 
dansades i la refresca. A la vesprada, seguirem l’enrramada, el trasllat, 
la pujada del Palau, la processó... 

Ens acompanyarà Enric Català, belles arts. 

18
juny

DIUMENGE



Inscripció oberta

Irlanda atrapa. Els seus paisatges, la seua història, la seua cultura… la 
seua MÚSICA: des de la cèltica (música popular, amb una àmplia gamma 
d’estils, pròpia de l’oest d’Europa) fins a les composicions d’autors 
romàntics i actuals inspirades en el món irlandés… i la seua POESIA, 
a la qual ens acostem a través de les veus de poetes contemporanis 
que han recollit els ecos de l’antiga tradició lírica per a fondre’ls amb la 
modernitat.

Concentració a les 22:30 h. a la porta del Jardí Botànic, des d’on ens 
dirigirem a l’umbracle.

Proposta i direcció: Marisa Solís. Ens acompanyaran: Rafael Fenollosa, 
selecció i interpretació al piano. Eusebio Játiva, Enric Puig, Esther 
Villanueva, actors i Paula Guasp, cantant.

…els plaers d’una poesia que mostra amb força
la dansa imaginativa de les paraules i les idees.

Michael Kenneally

Nit Irlandesa
Jardí Botànic de València Refrigeri: 15€

Inscripció oberta8
juliol

DISSABTE

Inscripció oberta Amb COR de DONA
Jardí Botànic de València Refrigeri: 18€

Inscripció oberta

Mitjançant la música, la paraula, la imatge... volem reflexionar al voltant del paper de la dona en la nostra 
societat des d’una perspectiva feminista i reivindicativa.  “Amb COR de DONA” volem retre homenatge a 
aquelles dones que tomben barreres per a què ser una dona no siga una carrera d’obstacles i aquella que 
espenta perquè totes vagen endavant... aquella que parla per les que feren callar i aquella que lluita per les 
que perderen les forces... Voleu venir a la nostra barca?”

Direcció artística i musical: Nelo Juste Martí, Piano: Júlia Navarro, Saxo: Paco Medina, Percussió: Fran Cabo
Violí: Teresa Domingo, Flauta: Neus Fuster

Concentració a les 22:30 h. a la porta del Jardí Botànic, des d’on ens dirigirem a l’umbracle.

1
juliol   

DIUMENGE

DISSABTE
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Viatges senderistes de muntanya que combinen amb visites 
de turisme cultural.

Viatges que combinen les visites de turisme cultural amb lleugeres 
passejades pel camp i la muntanya amb dificultat baixa.

Viatges de turisme cultural amb representacions teatrals, concerts i 
espectacles musicals, de ballet i òpera.

Madeira. Paradís subtropical (15-20 agost)

La vall del Tietar (7-9 octubre)

Caminar per Las Merindades (12-15 octubre)

La Hayedo de Tejera Negra (17-19 novembre)

La costa Lígur en tren (21-28 juliol)

Caminar per Bretanya (2-9 agost)

Gran Tour per Suïssa (12-19 agost)

Sry Lanka (16-28 agost)

Cracòvia i Tatra (19-26 agost)

Ístria i Eslovènia (22-30 agost)

La vall del Tietar (7-9 octubre)

Las Merindades (12-15 octubre)

Valvanera i Viniegras (3-5 novembre)

Els pobles negres (17-19 novembre)

Toulouse (6-10 desembre)

Carcassona (6-10 desembre)

Alto Tajo (8-10 desembre)

Reus i el Priorat (23-25 juny)

El Loira. El riu reial (2-9 agost)

Les ciutats de la Hansa (7-14 agost)

Toscana i Palio di Siena (8-15 agost)

Borgonya (12-19 agost)

Atenes i el Peloponés (12-19 setembre) 

Huesca (6-9 octubre)

Granada (7-9 octubre)

Islàndia (12-16 octubre)
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Ens acompanyarà Enric Català,
belles arts.

23 al 25 junyReus i el Priorat
Nit de Sant Joan - Flama del Canigó

220 €

Inscripció Oberta 

Els castellers de Valls. L’origen d’aquesta festa es perd en llegendes i mitologies, però la referència més 
concreta n’és el “ball dels valencians”. Així és com són anomenades aquestes torres de què tenim constància 
escrita des de 1687. Emparentada amb la Muixeranga d’Algemesí, on les torres humanes són la figura central 
de la processó de la Mare de Déu, en què els dansants acaben el ball fent una torreta humana, que a Catalunya 
ha esdevingut motiu de rivalitat entre els diversos grups. 

23 juny. 
Eixida a les 17:30 h. de Nuevo Centro i a les 18:00 
h. de Sagunt. A la nit la festa de Sant Joan amb la 
rebuda de la flama del Canigó, la màgica nit de 
l’amor, al voltant del foc ancestral. Hotel a Reus. 

24 juny. Valls-Reus. Joies modernistes
Acudirem a la concentració anual castellera que 
se celebra a la plaça Major de Valls. Les colles 
castelleres competiran per carregar i descarregar 
(terminologia del país), la torre humana més gran 
i difícil que mai ulls humans no hagen vist. A la 
vesprada, la magnífica arquitectura modernista de 
la ciutat natal de Gaudí, de que cal destacar l’Institut 
Pere Mata i la Casa de Navàs, que conserva fins i tot 
els mobles de l’època. Sopar.

25 juny. El Priorat Scala Dei-Siurana  
Visita de les ruïnes monumentals de la Cartoixa de 

Scala Dei (el prior de la qual, donà nom a la comarca). 
Tot seguit ens desplaçarem a Siurana, poblet que 
s’enfila dalt d’un tossal de cingles llegendaris amb 
vistes impressionants sobre un embassament. 
Arribada cap a les 21:00 h.

NOVETAT
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La costa Lígur en tren
Gènova-Cinqueterre-Portofino-Menton  

880€

Per aquesta coneguda autopista amb centenars de túnels i ponts circula la cornisa Ligur amb meravelloses 
vistes panoràmiques de la mar Mediterrània. Des del bus de sobte, en girar una revolta o en eixir d’un 
interminable túnel apareix aquest encisador paisatge, esglaonat en la muntanya que inevitablement ens 
aboca al mar. Vaig pensar que algun dia baixaria i trobaria l’oportunitat de caminar entre el color, el rumor, la 
llum, l’encant de les increïbles rutes de tren que comuniquen Rapello, Portofino, Cinqueterre...

Ens acompanyarà Pep Pardo, arquitecte.

21 al 28 juliol

Inscripció Oberta

Reunió Informativa: 3 juliol

CLÀSSIC
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21 juliol. En ferry a Gènova
Eixida a les 07:30 h. de Nuevo Centro i a les 08:30h 
de Castelló. Embarquem al port de Barcelona. Nit a 
bord en còmodes cabines. 

22 juliol. Gènova. La ciutat perfecta
Una de les ciutats més belles de la Mediterrània. 
Passejarem el Port, el Teatre de l’Òpera i el Palau 
Ducal, la casa en què es diu que va nàixer Cristòfol 
Colom, la Torre della Lanterna i la catedral. 
Caminarem el Boccadasse, barri pintoresc de 
pescadors, que acull Sant Mateu, exemple de 
l’arquitectura romanicogòtica i la catedral, dedicada 
a Sant Llorenç. Hotel a Gènova 5 nits.

23 juliol. Blasco Ibáñez i Menton
Excursió en bus a Menton. Petita ciutat d’aspecte 
italià, situada al fons d’una xicoteta badia abrigada 
per alts penya-segats entre tossals cultivats de 
llimeres, tarongers i oliveres. No es d’estranyar que 
ací Blasco Ibáñez construira La fontana Rosa. 

24 juliol. Portofino. Excursió en tren
De fama mundial el tossal de Portofino s’interna en 
la mar i conforma la badia del Paradís. Visitarem la 
petita i cacterística població. Trajecte amb vaixell fins 
a San Fruttuoso, visita de l’abadia.

25 juliol. Gènova. Strade Nuove
Aquest increïble xarxa de residències representa 
el primer exemple en Europa d’un projecte de 
desenvolupament urbà parcel•lat per una autoritat 
pública dins d’un marc unitari. El lloc inclou un conjunt 
de Palaus Renaixentistes i Barrocs. Els Palazzi dei 
Rolli, oferixen una extraordinària varietat de diferents 
solucions, aconseguint un valor universal en adaptar-
se a les característiques particulars del lloc.

26 juliol. Cinqueterre. Excursió en tren  
Reben aquest nom cinc petits pobles mariners 
situats al bell mig d’una tramada costanera de penya-
segats entre bancals conreats de vinyes. Visitarem 
alguns dels més bonics per la impressionant senda 
tallada en la roca sobre la mar que conforma una 
escenografia realment espectacular. 

27 juliol. Gènova
Matí lliure a Gènova. Cap a mig dia embarcarem en 
còmodes cabines. Nit a bord. 

28 juliol. Ferry pel Mediterrani
Desembarcarem al port de Barcelona. Arribada a 
Castelló i València cap a les 14:00 h.
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Caminar per Bretanya 
Llegendes i música celta 

1150€ + 55€ taxes d’aeroport

Armòrica. La terra dels bretons. Com un badall d’un gran drac adormit, la terra d’Armòrica s’estén a la 
vora de la mar i configura un món a banda, una península d’extraordinaris i diferents indrets, alguns de 
molt coneguts, però altres de més inaccessibles. El país dels bretons és un poble entre cultures, amb una 
personalitat molt peculiar; les festes populars, les llegendes i els costums, el paisatge –alhora diversificat 
i únic en una terra de contrasts– els monuments megalítics, les esglésies i els castells, i també les dolces 
passejades per les platges atlàntiques i per un bosc interior de fades i gnoms, que configuren un bagatge 
cultural a descobrir. 

Ens acompanyarà Víctor Benlloch, botànic.

2 al 9 agost

Inscripció Oberta

Reunió Informativa: 10 juliol

CLÀSSIC
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2 agost. Nantes
Concentració a les 19:30 h. en l’aeroport de Manises. 
Vol directe a Nantes. Hotel a Nantes. 

3 agost. Vannes-Karnac
Eixida cap a Vannes. Ciutat especialment lligada 
a València, que conserva les muralles medievals i 
la casa on visqué els seus darrers dies sant Vicent 
Ferrer. Ací, el trobarem soterrat en una capella de 
la catedral ornamentada amb tapissos miraculosos 
de la seua portentosa vida. Tot seguit Karnac, un 
espectacular alineament de centenars de menhirs  
Sopar. Hotel a Quimper tres nits del viatge.

4 agost. Finisterre
Matí per a visitar la ciutat de Quimper (Kemper), 
situada sobre un llarg i estret estuari en què ressalta 
la ciutat vella. A la vesprada, Locronan, un dels més 
bells pobles del Finisterre, animat pels més autèntics 
i reconeguts artesans bretons.

5 agost. País dels gnoms
Farem una excursió per Huelgoat. Passejada: per la 
gran reserva natural de Bretanya; entrarem en el món 
dels contes de fades i bruixes. A la vesprada, visitarem 
algunes de les ermites calvari, que constitueixen la 
més característica arquitectura religiosa bretona. 

6 agost. Costa de Granit Rosa
Eixida en direcció cap a la coneguda com a cornisa 
bretona. Passejada: entre extravagants formes de 
blocs de granit de color rosa perforats pels embats 
de la mar i per la força del vent. En acabant per a 
arribar a la xicoteta i tranquil•la illa de Brèhat. 
Passejada: anirem per camins i carrers, eternament 
tranquils sense cotxes. Sopar. Hotel IBIS a Rennes. 

7 agost. Cap Frehel  
Dinan ciutat medieval situada sobre un potent puig 
i bastida de cases d’entramats de fusta i jardins en 
flor. Passejada per un dels monuments naturals més 
impressionants d’Europa, penya-segats de més de 
70 m d’alcària sobre la mar –2 hores, sense dificultat–, 
i visitarem el castell Fort-la-Latte, guaita i fortalesa 
atlàntica entre la millor reserva d’ocells de Bretanya. 
Vesprada a Saint-Malo, bellíssima ciutat a la vora de 
la mar, situada en un magnífic emplaçament, en què 
destaca el clos antic, totalment reconstruït després 
de la guerra i envoltat per poderoses muralles. Sopar. 

8 agost. Saint Michel-Saint-Malo-Mont Dol
Dol de Bretagne és un característic poble de la 
plana, de què sobreïx la impressionant catedral 
entre les teulades de les cases populars. Visita de 
l’impressionant monestir construït sobre un illot 
rocós en forma cònica entre Bretanya i Normandia, 
i naturalment, sentirem les marees marines més 
grans de la Terra. 

9 agost. Rennes
Matí lliure. Trasllat a l’aeroport. Vol directe a València. 
Arribada cap a les 18:00 h.
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El Loira. El riu reial
Angers, Tours, Chenonceau, Chambord, Blois, 
Amboise, Loches, Chinon, Saumur...

1175€ + 55€ taxes d’aeroport

El Loira és la inspiració d’aquell Ancien Régime necessitat d’un lloc on fer realitat tots els seus desitjos, 
plens de castells, ciutats medievals, pintorescs pobles i passejades pel camp a la vora de xops centenaris, 
seguint el majestuós riu. Recorregut per un paisatge cultural excepcional al més pur estil francés, amb grans 
personatges històrics: Francesc I, Enric IV, Caterina de Mèdici, Diana de Poitiers, Leonardo da Vinci, Carles 
V, Molière... i pàtria de François Rabelais, inspiració del mateix Honoré de Balzac, que situà l’acció d’Eugénie 
Grandet en la ciutat de Saumu. El recorrerem admirant tot allò que el temps ens n’ha deixat, alegrant amb 
el petillant Vouvray, absolutament complementat amb el formatge St-Benoît o els crémet d’Anjou.

Ens acompanyarà Xavier Vidal, arqueòleg.

2 al 9 agost

Inscripció Oberta

Reunió Informativa: 11 juliol

NOVETAT
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2 agost. Nantes
Concentració a les 19:30 h. en l’aeroport de Manises. 
Vol directe a Nantes. Hotel a Nantes, 2 nits. 

3 agost. Nantes. Obrera i burgesa
Bella a la manera clàssica amb la seua arquitectura. 
Ciutat d’aigua i de terra, dual, descrita pels escriptors. 
Descobrirem la ciutat amb els seus principals 
monuments, com la gòtica catedral de Sant Pere, el 
barri medieval amb el call  jueu, la plaça de Bouffay, 
el castell dels ducs de Bretanya i la vila del segle 
XVIII, sense oblidar la Nantes huitcentista, exemple 
únic en la brasserie La Cigale.

4 agost. El cor de l’Anjou
Eixida cap al Loira Reial detenint-nos en la capital 
de l’Anjou, d’on provenen els Borbons espanyols. 
Angers, capital de l’horticultura i jardí de França, a 
la vora del riu Maine, ens obrirà les seues portes per 
a descobrir el seu monumental castell, la catedral 
de Sant Maurici, l’antiga abadia de Saint-Aubin o la 
deliciosa Maison Bleue, del més pur estil art déco. 
De camí a Tours, ens detindrem en l’abadia de 
Fontevrault, amb una magnífica església, tomba 
dels Plantagenêts, i amb l’única cuina romànica que 
hi ha a França. Sopar. Hotel a Tours, 5 nits.

5 agost. Un intens color verd
Visitarem Tours, la capital de la Turena, regió històrica 
francesa coneguda com el jardí de França, a la 
vora del riu admirarem el barri antic, els llocs més 
característics amb la pintoresca plaça Plumereau, o 
la Maison de Tristan fins a arribar a l’altíssima catedral 
de Saint Gatien i a les restes de l’Abadia de Sant 
Martí. A la vesprada, en endinsarem en el château 
de les sis dones: Chenonceau. El riu Cher transcorre 
davall del castell fent d’espill de la bellesa de totes 
elles, Diana de Poitiers encapçala la llista... Sopar. 

6 agost. Un dia de belleses renaixentistes
Visita de la imponent mola, precisa, d’una unitat de 
construcció absoluta del reial: Chambord. Aquest 
castell, paradigma del renaixement francés, fou tot 
un espectacle quan Francesc I va rebre el rei Carles 
V amb una desfilada de joves vestides de divinitats 
gregues. D’aquest immoble mereix esment l’escala 
i el grandiós parc que el volta. Prendrem de nou alé 
en l’encantadora Blois. Xicoteta ciutat a la vora del riu 
que ens descobrirà el seu major atractiu, el delicat i 
elegant castell, obra d’un seductor i un poeta. Sopar.

7 agost. Tres joies vora riu  
A la vora dreta del riu Loira, la pintoresca Amboise 
ens mostrarà el castell que domina la ciutat, visitarem 
la magnífica terrassa, la capella de St. Hubert, el 
logis del rei. En acabant, Loches, xicotet poble a la 
vora del riu Indre, que conserva l’aspecte medieval, 
i en què destaca el castell que abriga l’església de 
St. Ours i el pati reial. Acabarem amb un passejada 
per Chinon, fortalesa francoanglesa on Joana d’Arc 
descobrí la verdadera identitat del delfí i passà la 
infància Rabelais. 

8 agost. Un castell amb vistes
Per a finalitzar el nostre viatge, la bellíssima Saumur, 
des del seu castell es domina el Loira. Antiga capital 
protestant i actual capital del cheval francés, la 
recorrerem gaudint del perfectament conservat barri 
antic, amb elegants hotels particuliers. La plaça de 
la Bilange serà un bon punt de partida per a la visita, 
amb la grande-rue, la plaça de Sant Pere, etc. Trasllat 
a l’aeroport. Vol directe. Arribada cap a les 18 hores.

9 agost. 
Matí lliure.Trasllat a l’aeroport. Vol directe. Arribada 
cap a les 18:00 h.
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Les ciutats de la Hansa 
Hamburg, Lübeck, Lüneburg, Celle, Bremen... 

1250€ + 119€ taxes d’aeroport

L’or blanc del Bàltic. Rares vegades al llarg de la història una aliança econòmica ha aconseguit el poder 
que va tindre la Lliga Hanseàtica, tant en sentit polític com cultural. En el període de major auge, allà cap 
al segle XIV, quasi dues-centes ciutats es van sumar al pacte de l’Hansa amb el control del mar del Nord i 
del mar Bàltic. En l’origen es tractava d’una associació de comerciants alemanys establits fora d’Alemanya, 
al cap de la qual hi havia Lübeck. Els vaixells de càrrega de l’Hansa viatjaven d’Orient a Occident portant 
mercaderies, com ara pells, cera, sal, espècies, etc., i exportaven sobretot teixits, ferramentes, cervesa i vi.

Ens acompanyarà Marisa Pellicer, professora d’alemany.

7 al 14 agost

Inscripció Oberta

Reunió Informativa: 12 juliol

CLÀSSIC
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7 agost. Hamburg
Concentració a les 05:00 h. en l’aeroport de Manises. 
Vol Frankfurt-Hamburg. En arribar-hi, passejada pel 
port i dinar lliure. Trasllat a Lübeck, ciutat comercial 
d’Alemanya; el seu nucli històric, voltat pel riu Trave 
(UNESCO), ja que és un model de ciutat occidental 
del segle XII. Sopar. Hotel a Lübeck, 4 nits.

8 agost. Lübeck
Al matí, recorregut panoràmic pel centre històric 
de Lübeck. Visita de la Rathaus (ajuntament), edifici 
del segle XIII quasi totalment cobert d’atovó negre 
esmaltat i de la Marienkirche, la més gran i bella 
església gòtica bastida amb rajola d’Alemanya. A la 
vesprada, si volem reposar forces podem fer-ho en 
el café Niederegger, fabricants de massapà i dolços 
des de més de 200 anys. Vesprada lliure.

9 agost. Kiel. El canal del Bàltic
A la matí, excursió a la que ha sigut una de les 
bases navals més importants d’Alemanya. El canal 
que comunica el mar Bàltic amb el mar del Nord 
té un extrem a aquesta ciutat, on també trobem les 
rescloses del Nord-Ostsee Kanal. Vesprada lliure. 

10 agost. Ratzenburg-Mölln-Schwerin 
La sal, també anomenada or blanc, va ser la font de 
riquesa d’aquestes petites poblacions durant segles. 
Visitarem Ratzenburg, situat al bell mig d’una illa. 
Mölln, petita ciutat medieval. A la vesprada, l’Schloss 
de Schwerin, obra mestra del historicisme alemany 
que fou residència dels ducs. Sopar.

11 agost. Ruta de la sal
Eixida de Lübeck per a seguir la ruta de la Sal, un 
històric camí comercial que la uneix amb Lüneburg; 
la ciutat torta. Celle, la petita ciutat medieval, la més 
bella ciutat alemanya, que conserva nombroses 
cases antigues amb bigues de fusta enramades amb 
rica ornamentació.  Sopar. Hotel a Bremen, 3 nits.

12 agost. Bremen  
Al matí, farem una passejada per la ciutat. La 
població combina mirades al passat amb un esperit 
modern patent en les noves construccions. Visitarem 
la Rathaus, obra mestra del Renaixement, i el Dom 
St. Petri. Vesprada lliure. Podrem caminar pel barri 
d’Schnoor, ple de casetes de pescadors i artesans. 

13 agost. Neuwerk-Cuxhaven
Al matí, passejarem per Cuxhaven, animada ciutat 
pesquera al mar del Nord. Tot seguit, excursió en 
carros i cavalls (en marea baixa) a l’illa de Neuwerk, 
eternament tranquil•la, està conformada per una 
petita franja de terra, en què  hi ha un far del segle 
XIII, que és dels més antics d’Europa. Tornada en 
vaixell (en marea alta). 

14 agost. Hamburg–València
Hamburg contemporani, de què cal esmentar 
especialment el nou edifici de l’Òpera Hanseàtica: 
simplement espectacular. Al vespre trasllat a 
l’aeroport. Vol Frankfurt-Manises. Arribada cap a 
les 23:30 h.
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Toscana musical i el Palio di Siena 
Lucca, Florència, Pisa, Siena, Torre del Lago...

1195€ + 43€ taxes d’aeroport

El Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini. Està situat en un espectacular indret a la vora del llac 
Massaciuccoli prop de la vil•la mausoleu de Giacomo Puccini, a Torre del Lago (Lucca). Iniciat en 1930, 
aquest complex és el més important teatre a l’aire lliure de la Toscana, que es caracteritza per servir de 
marc a l’esdeveniment cultural més popular de l’estiu a Itàlia. Gràcies a les famoses produccions de Puccini 
i la participació dels noms més il•lustres del món de l’òpera, el festival s’ha convertit en una fita de la lírica 
italiana.

Ens acompanyarà Enric Català, belles arts.

8 al 15 agost

Inscripció Oberta

Reunió Informativa: 13 juliol

NOVETAT
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8 agost. Pisa
Eixida a les 12:00 h. de Nuevo Centro. Trasllat a 
l’aeroport del Prat. Vol directe a Pisa. En arribar-
hi trasllat a Montecatini. Tot seguit passejada pels 
indrets més característics d’aquesta elegant ciutat. 
Hotel Puccini 4**** a Montecatini Terme, 7 nits. 

9 agost. El territori de Lucca
A la vesprada, vil•la Garzoni, amb una grandiosa 
escenografia enjardinada amb terrasses, escalinates, 
grutes, laberints, brillants jocs d’aigua, monuments 
escultòrics i altres meravelles toscanes. Sopar.

10 agost. Nit d’òpera
Trasllat en tren a Lucca. Pàtria de Puccini. Dins de 
l’intacte cercle de Lucca, les muralles obrin al viatger 
un seguit de carrers i places, amb arquitectura 
romànica de la Toscana. Visitarem el museu 
Puccini, situat en l’edifici en què va nàixer. Dinar. 
A la vesprada, a Torre del Lago trobarem la casa 
museu de Puccini, on estan soterrats ell i la muller. 
Ací va compondre les seues òperes més famoses, 
i assistirem en el Gran Teatro all’aperto Giacomo 
Puccini a la representació de TOSCA (inclosa). 

11 agost. Pistoia. PRATO 
Trasllat en tren a Pistoia. Pàtria de Francesco 
Manfredini, està situada entre Florència i Lucca, que 
se la disputaren. En el segle XVI va ser fàbrica de 
pistoles, d’on van prendre el nom, i en què destaca la 
bellíssima arquitectura romànica d’estil pisà. Sopar.

12 agost. Montecatini. Nit d’òpera.
Matí a Montecatini, recorrerem passejant aquesta 
meravellosa ciutat balneari i visitarem la sala –plena 
de records–, on Verdi va compondre les seues 
millors òperes. Dinar. A la vesprada, Viareggio, on 
descobrirem vil•la Borbone, casa en què Puccini va 

viure els tres darrers anys de la seua vida. Al vespre, 
assistirem, en el Gran Teatro all’aperto Giacomo 
Puccini, a la representació de TURANDOT 
(opcional).

13 agost. Florència  
Trasllat en tren a Florència. Caminarem pels indrets 
més interessants de la capital del Renaixement, 
ciutat única en el món per la riquesa de les seues 
obres d’art i l’aristocràtica elegància dels seus 
carrers. Sopar.

14 agost. Il Palio di Siena
D’origen medieval és la gran correguda de cavalls 
que enfronta les contrades de la ciutat de Siena. 
De fons, la gran ciutat medieval de la Toscana. Hi 
destaquen el Campo, plaça on es celebra la cursa; la 
imponent catedral; el palau cívic.... Sopar.

15 agost. Pisa
Visitarem la ciutat de Pisa en què presenta rellevància 
la torre pendente, la catedral, el baptisteri i el 
camposanto. Temps lliure fins al trasllat a l’aeroport. 
Vol directe a l’aeroport del Prat i trasllat a València. 
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Gran Tour per Suïssa  
Basilea, Lucerna, Berna, Constança, les cascades 
del Rin, Jungfrau, Interlaken, Sankt Gallen...  

1100€ + 108€ taxes d’aeroport

Davant de l’abisme blanc. On es troben les muntanyes més grans d’Europa hi ha un esplèndid escenari 
natural típicament alpí compost per grans boscos forestals, glaceres, bellíssims llacs i cims elevats amb 
parets rocalloses connectats per trens de muntanya, funiculars i telefèrics. Però també visitarem les 
encantadores ciutats de Basilea, Berna, Zuric, Lucerna... 

Ens acompanyarà Vicent M. Cotanda, guia de FPR.

12 al 19 agost

Inscripció Oberta

Reunió Informativa: 17 juliol

CLÀSSIC
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12 agost. Basilea
Concentració a les 05:00 h. en l’aeroport de 
Manises. Vol directe a Zuric. Trasllat. Visitarem 
Basilea, ciutat situada en la gran revolta del Rin, en 
què destaquen la Marckplatz i la catedral, un dels 
edificis religiosos més bonics de l’alt Rin. Hotel a 
Riedmatt Rheinfelden tot el viatge. 

13 agost. Lucerna, Pilatus Kulm
Al matí passejarem per l’elegant ciutat d’aspecte 
medieval i barroca, que està situada a la vora del 
llac dels Quatre Cantons, davant d’un escenari 
muntanyós d’una bellesa incomparable en què 
destaca el característic pont cobert. A la vesprada, 
trasllat a Alpnachstad, en tren cremallera pujada al 
Pilatus Kulm.

14 agost. Payerne, Berna 
Visitarem l’església abacial de Payerne, un dels 
monuments romànics més importants de l’Europa 
Central. Tot seguit, Berna, capital federal. La ciutat és 
de gran bellesa i d’aspecte noble. Abraçada pel riu 
Aar, el nucli antic està situat dalt d’un tossal rocós 
d’aspecte medieval. 

15 agost. Weissenstein 
Pujarem en telecadira al cim del Jura. Des d’allí 
podrem contemplar un panorama meravellós de 
la cadena dels Alps, des del Mont Blanc fins al Tirol. 
Vesprada lliure.

16 agost. Constança i les cascades del Rin
Alimentat amb les aigües del Rin, el Bodensee és 
el segon gran llac alpí. Visitarem Constança, situada 
a l’extrem d’una xicoteta península, passejarem pel 
nucli antic i embarcarem per a navegar pel llac. A 
la vesprada, visita d’Schaffhausen, en acabant... 
passejada rural, seguint la vora del riu fins a les 
mateixes cascades del Rin. 

17 agost. Jungfrau, Interlaken  
Visitarem Grindelwald, el país de les glaceres. 
Està situat en un escenari grandiós de muntanyes 
elevades amb parets rocalloses. Accedirem a la 
Jungfrau mitjançant el famós ferrocarril que travessa 
els extensos prats. Pujarem al Top of Europe, des 
d’on es contempla un panorama immens que arriba 
al Jura, els Vosges i la Selva Negra al fons. Vesprada 
lliure a Interlaken. 

18 agost. Sankt Gallen
Caminarem per la capital de Suïssa oriental. La ciutat 
està situada sobre una estreta vall, en què destaca 
la impressionant abadia benedictina, que va ser 
un important centre cultural i de poder a Europa, i 
que posseeix una esplèndida biblioteca, que es pot 
encara visitar. 

19 agost. Zuric
Trasllat a Zuric. Passejada pels indrets més 
característics de la ciutat. Tot seguit trasllat a 
l’aeroport. Vol a Manises. Arribada cap a les 20:00 h.
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Borgonya. Paisatges del Jura
Dijon, Fontenay, Citeaux, Beaune, Vezelay

1150€ + 108€ taxes d’aeroport

Monestirs i arquitectures. Suaus camps cultivats de vinyes que proporcionen alguns dels millors vins del 
món; monestirs que recorden altres temps, esplèndids a vegades, i celestials, místics i foscos en altres 
ocasions; xicotetes ciutats amb carrers i places per a vianants, situades al centre d’un país que ha fet un gran 
esforç per a conservar-les per al futur, conduint-nos a les arrels més profundes de França. Una passejada 
per la vida lenta i feliç de la gent del camp, que sap gaudir d’un bon got de vi; un viatge que discorrerà amb 
un altre ritme.

Ens acompanyarà Pau Marqués, professor.

12 al 19 agost

Inscripció Oberta

Reunió Informativa: 18 juliol

CLÀSSIC
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12 agost. Besançon
Concentració a les 05:00 h. a l’aeroport de Manises. 
Vol directe a Zuric. Trasllat a Besançon, temps lliure 
a la ciutat de Víctor Hugo i dels germans Lumière, 
bastida en un dels meandres del riu Doubs, en què 
destaca l’enorme ciutadella, la romànica St. Jean i el 
palau Granbelle. Sopar. Hotel a Dijon 6 nits. 

13 agost. Dijon
Un exemple a seguir. Passejada per l’antiga capital 
del ducat de Borgonya, ciutat monumental de la qual 
destaquem el Palau dels Ducs; l’església de Nôtre 
Dame, obra mestra del gòtic borgonyó; els carrers 
per a vianants amb les característiques cases amb 
estructura exterior de fusta, i un esplèndid museu de 
belles arts.

14 agost. Fontenay-Semur 
Visita de la bellíssima abadia de Fontenay. Austeritat 
i sobrietat cistercenca. A la vesprada, temps lliure 
en la pintoresca ciutat medieval Semur-en-Auxoix, 
situada sobre un tossal a la vora d’un meandre del 
riu Armançon, en què destaquen el nucli antic i les 
diverses vistes panoràmiques que en propicia la 
ubicació. Sopar. 

15 agost. Citeaux-Tournus-Beaune 
Visita del monestir Mare de l’orde del cister. 
Passejarem per Tournus, antiga ciutat Borgonyona, 
situada en el centre d’una important regió vinícola. 
En acabant, trasllat a Beaune, antiga capital dels 
ducs de Borgonya. Entre els elements destacables 
d’aquesta localitat hi ha la muralla fortificada del 
segle XIV, Nôtre Dame, el Museu de Borgonya i la 
joia de l’arquitectura flamenca: l’Hôtel-Dieu. 

16 agost. Paisatges del Jura
Baume-les-Messieurs està submergida en un 
escenari natural de gran puresa, del qual formen 

part les Roches de Baume. A la vesprada, les 
Salines Reials que trobarem en el bosc de Chaux, 
projecte arquitectònic de la Il•lustració que pretenia 
racionalitzar els processos industrials segons un 
ordre filosòfic. La casa del director recorda la Rotonda 
de Palladio, amb el seu frontó en forma de peristil.

17 agost. Vezelay-Parc Naturel du Morvan  
Trasllat a Vezelay. L’església de Ste. Madeleine 
està considerada com un dels millors monuments 
medievals de França (des d’ací ix un dels camins 
compostel•lans). Vesprada en el Parc Naturel 
Régional du Morvan.

18 agost. Capella de Nôtre Dame Du Haut
Eixida i visita de la capella bastida en 1950 per 
l’arquitecte Le Corbusier. Dominant el paisatge, el 
temple manté una relació sagrada amb els seus 
voltants, i a la llunyania, les muntanyes del Jura. 
Sopar. Hotel a Zuric.

19 agost. Tornada
Trasllat a l’aeroport de Zuric i vol directe a València. 
Arribada cap a les 20:00 h.
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Madeira. Paradís subtropical
Porto Moniz, cap Girão, Santana, Caniçal, São Lourenço... 

1190€ + 55€ taxes d’aeroport

Formada per cendres i laves volcàniques, Madeira és un bloc massís erosionat pel temps, conformat per 
muntanyes i altiplans que arriben quasi fins al mar. Això ha permés l’existència de molts microclimes i de 
formacions geològiques extremes. Els penya-segats són impressionants, les valls que s’internen al centre 
són espectaculars, ja que formen estretes gorges i cubetes geològiques pràcticament inaccessibles, i les 
Levadas, que són senderes treballades per l’home per a portar l’aigua de les muntanyes fins a les ciutats i 
zones de cultiu.

Inscripció Oberta

Reunió Informativa: 19 juliol

Ens acompanyarà Clara Ros, història de l’art.

MP

15 al 20 agost

NOVETAT
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15 agost. Funchal
Concentració a les 05:00 h. a l’aeroport de Manises. 
Vol a Lisboa-Funchal. Tot seguit, visita del nucli 
històric. Dinar. Hotel a Funchal.

16 agost. Porto Moniz
Passejada verda pel bosc de laurisilva. Porto Moniz 
és un poble conegut per les seues piscines naturals 
formades per roca de lava. Des del punt panoràmic 
d’Encumeada, podrem observar al mateix temps la 
costa sud i la costa nord. Conclourem al cap Girão, 
imposant penya-segat de 580 m. Dinar.

17 agost. Levada Rabaçal
Passejada verda. Levada El Rabaçal. Trasllat a Paul 
da Serra, altiplà situat a 1.400 m sobre el nivell del mar 
amb bells paisatges. Seguint cap a Eira do Serrado, 
mirador de la vall de Curral das Freiras, situada al 
cràter d’un extint volcà. Sopar.

18 agost. En cerca de dofins i balenes
Embarcament en catamarà. Navegarem per l’oceà 
Atlàntic buscant dofins i balenes navegant fins als 
penya-segats de cap Girão. Trasllat a Santana, 
coneguda per les cases típiques amb coberta de 
palla. Trasllat a Ribeiro Frio. Passejada verda. Levada 
Balcões. Conclourem a Terreiro da Luta, mirador 
on es troba l’estàtua de NS de La Pau, amb vistes 
espectaculars sobre les muntanyes, valls... Dinar.

19 agost. La costa sud-est
Passejada verda. La Levada da Serra. Un trajecte 
fàcil amb vistes sobre la costa. Prosseguim viatge 
fins a Caniçal, poble de pescadors on antigament 
la caça de balenes va ser l’activitat principal (la 
pel•lícula Moby Dick s’hi va rodar). Tot seguit La Ponta 
de São Lourenço, el cap més oriental de l’illa, amb 
un paisatge de contrastos, amb fantàstiques vistes 
de l’oceà Atlàntic. Dinar.   

20 agost. Jardí Botànic de Madeira  
Visitarem un dels grans atractius de Madeira: el famós 
jardí subtropical. En acabant, trasllat a l’aeroport. Vol 
a Lisboa-Manises. Arribada cap a les 23:00 h.

Aquest viatge combina les visites de turisme 
cultural amb lleugeres passejades amb dificultat 
baixa per Las Levadas, cursos d’aigua al voltant 
de les muntanyes, construïts per l’home a l’inici de 
la colonització per portar aigua als terrenys més 
inaccessibles. 

Hui dia, gràcies a l’abundància de vegetació que 
permet que durant tot l’any s’hi senta la  frescor 
de la natura, constitueixen un dels majors atractius 
turístics de Madeira. 

La millor manera de conéixer aquest petit país.
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Sry Lanka. 
La perla de l’Índic  

2400€ + 408€ taxes d’aeroport

De tradició mil•lenària, centre de la religió i la cultura budista de l’antiguitat Sri Lanka, per raó de ser un puntal 
de saviesa, era conegut com l’“Illa dels mil noms”, com ara, en anglés, Ceilan. Aquest país està situat al sud-
est de l’Índia. La seua ubicació en el camí de les principals rutes marítimes va motivar que esdevinguera un 
vincle naval estratègic entre l’Àsia occidental i el sud-est asiàtic. La bellesa natural d’Sri Lanka, amb boscos 
tropicals, platges i un meravellós paisatge, així com el seu ric patrimoni cultural, la converteixen en una 
destinació turística de fama mundial. Amigues i amics de Fil-per-randa no us perdeu l’exòtica “Llàgrima de 
l’Índia”.

Ens acompanyarà Santiago Tormo, arquitecte tècnic restaurador.

16 al 28 agost

Inscripció Oberta

Reunió Informativa: 20 juliol

NOVETAT
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16/17 agost. València – Istanbul - Colombo
Concentració a les 15:00 h. a l’aeroport de Manises. 
Vol transcontinental València-Istanbul-Colombo. 
Nit a bord. En arribar-hi, passejada per la ciutat. 
Sopar. Hotel a Colombo.

18 agost. Sigiriya
Eixida a Sigiriya (Unesco). Coneguda com la Roca del 
Lleó, hi destaca el meravellós fresc amb 21 donzelles 
de grandària natural, visitarem el jardí de l’aigua, les 
meravelloses coves i la glorieta. Dinar i sopar. Hotel 
a Sigiriya, 4 nits. 

19 agost. Aukana–Anuradhapura
Trasllat a Aukana. Visitarem l’estàtua del Buda, que 
està tallada en una gran roca de granit. Tot seguit, 
Anuradhapura (Unesco) en què destaquen les ruïnes 
del Palau Reial; les enormes stupes de formes 
acampanades, bastides de rajoles assecades al sol; 
temples i l’arbre sagrat Sri Maha Bodiya, el més antic 
amb vida de la història.  Dinar i sopar.

20 agost. Sigiriya-Polonaruwa
Pujarem a la Roca del Lleó. Visitarem les Donzelles de 
Sigiriya: frescs del segle V perfectament conservats. 
Tot seguit, Polonnaruwa. Visitarem les antigues ruïnes 
del complex de Gal Vihara amb 3 estàtues gegants 
de Buda cavades en la roca.  Dinar i sopar. 

21 agost. Hiriwaduna – Minneriya
A Hiriwaduna entrarem en contacte amb la població 
local, vivint l’experiència d’una passejada amb carro 
de bous. Trasllat al parc natural de Minneriya, situat 
en les ribes de l’embassament, va ser construït en el 
segle IV aC. Gaudirem d’un safari en tot terreny. Ens 
acostarem a l’amagatall d’elefants.  Dinar i sopar.   

22 agost. Dambulla – Matale – Kandy
Eixida a Kandy, la capital de les muntanyes, destaca 
per la bellesa del paisatge. Visitarem Dambulla, 
que data del segle I aC, on trobarem la col•lecció 
d’imatges de Buda més importants d’Sri Lanka. A 
continuació el Jardí d’Espècies de Matale, utilitzades 
per a especiar els menjars, i per a elaborar medecines 
i cosmètics. Dinar i sopar. Hotel a Kandy, 2 nits.

23 agost. Pinnawela – Peradeniya
Trasllat i visita de Pinnawela, on veurem l’orfenat 
d’elefants ferits i abandonats. Podrem assistir al bany 
i a l’entrega d’aliments a aquests magnífics animals. 
A la vesprada, el jardí botànic, el jardí subtropical 
amb flora de diverses parts del món.  Dinar i sopar.

24 agost. Nuwara eliya
Eixida cap a Nuwara Eliya, coneguda com la xicoteta 
Anglaterra, està situada al bell mig d’un escenari de 
muntanyes, valls, cascades i plantacions de te, que 
envolten cases rurals i mansions al millor estil de la 
Reina Anna. Visitarem les plantacions i la fàbrica de 
te. Dinar i sopar.  Hotel a Nuwara Eliya.

25 agost. Thissamaharamaya
Eixida i visita del Parc Nacional de Yala, on es troba 
una gran varietat d’ecosistemes entre els quals 
destaquen boscos humits i aiguamolls marins. El 
parc alberga gran quantitat d’elefants, lleopards, 
cérvols tacats, cocodrils, búfals i 215 espècies d’aus.
Dinar i sopar. Hotel a Thissamaharamaya.

26 agost. Galle – Bentota
Eixida cap a Galle, el més antic port del país, conegut 
per les seues artesanies de randa, la tala del banús, el 
tall i poliment de les gemmes (Unesco). Passejarem 
per la fortalesa portuguesa i holandesa en la qual 
es troba el centre de la ciutat, la muralla, el bastió 
d’Utrech... En acabar, trasllat. Dinar i sopar. Hotel a 
Bentota.

27  / 28 agost. Colombo - València
Eixida a Colombo. Visita el barri residencial de 
Cinnamon Garden, l’antiga fortalesa, el basar 
de Petha, la famosa mesquita de Dawatagaha i 
l’antic hospital de les dues torres en Cinnamon 
Garden, la rèplica d’Avukana Budha i la plaça de la 
independència. Dinar. En acabant, trasllat a l’aeroport. 
Vol transcontinental Colombo-Istanbul-València. 
Nit a bord. Arribada cap a les 20:00 h.
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Cracòvia i la serralada dels Tatra   
Wieliczka, Tarnów, Zakopane, Niedzica

1300€ + 124€ taxes d’aeroport

Els Tatra o Tatres és un grup muntanyós de la serralada dels Carpats entre la frontera de Polònia i Eslovàquia. 
La major part de la serralada, com també la major part dels seus pics més alts, són situats a Eslovàquia; en 
canvi, els majors llacs d’aquestes muntanyes, d’una bellesa extraordinària, es poden trobar a Polònia. Els 
Tatra constitueixen la més important reserva d’óssos d’Europa.

Ens acompanyarà Gabriel Benavides, músic i humanitats.

19 al 26 agost

Inscripció Oberta

Reunió Informativa: 24 juliol

NOVETAT



25

19 agost. Cracòvia
Concentració a les 11:00 h. a l’aeroport de 
Manises. Vol a Cracòvia. Trasllat a l’hotel. Farem 
un agradable passejada de contacte per una de 
les ciutats més boniques de la vella Europa. La 
recorrerem caminant, atés el compacte nucli històric 
en què destaquen l’imponent castell reial, la catedral 
gòtica, l’atractiu i pintoresc mercat de draps, el call i 
l’acolorida arquitectura popular que li dóna un aire 
molt especial. Sopar. Hotel a Cracòvia, 4 nits.

20 agost. Cracòvia
Visita de l’antiga capital de Polònia. Envoltada pel 
cinturó verd de Planty, construït al lloc on estaven 
les muralles de defensa. Entre altres obres, el famós 
retaule gòtic de fusta policromada a Santa Maria, la 
Torre de l’Ajuntament, i el famós Mercat dels Draps; a 
la vora del riu Vístula, que travessa la ciutat, s’alça el 
tossal de Wawel, amb el Palau Reial. Vesprada lliure.

21 agost. Cracòvia 
Passeig pel barri Kazimierz, la ciutat jueva, de 
què mereix esment especial el museu jueu i la 
sinagoga Remuh, que se segueix utilitzant amb 
finalitats religioses. El dramàtic extermini dels jueus 
de Cracòvia va ser tema de la pel•lícula La llista 
d’Schindler de Steven Spielberg, que la va rodar 
en l’original entorn de Kazimierz. Originalment, el 
barri va ser fundat en el segle XIV com una ciutat 
separada de Cracòvia, amb la seua plaça del Mercat 
i ajuntament. Vesprada lliure. 

22 agost. Wieliczka, Tarnów, Nowy Wiśnicz  
Excursió a la mina de sal a Wieliczka, impressionant 
conjunt de cambres, capelles i galeries subterrànies 
esculpides en sal gemma (UNESCO). Recorrerem 
els passadissos esculpits en roca salina, on les 
formacions naturals i llacs subterranis conformen 
nombroses escultures i capelles, realitzades en roca 
salina pels artistes que han treballat en les mines. A 
la vesprada, el castell Lubomirski. Sopar.

23 agost. Podgórze, Zakopane 
Eixida a Zakopane,  destinació  predilecta dels 
aficionats a la muntanya i el senderisme. Amb 
nombroses mostres d’una arquitectura en fusta única 
amb belles cases, esglésies i capelles, Zakopane, un 
dels llocs de més encant a Polònia. Sopar. Hotel a 
Zakopane, 3 nits.

24 agost. Els Tatra   
Ruta verda: 3 hores; dificultat baixa; 10 km. La 
sendera en el llac Morskie Oko, bellíssim paisatge 
el que ofereix el llac. Vesprada lliure. Recorrerem el 
carrer Krupówki, l’artèria principal del poble, repleta 
de llocs d’artesania i gastronomia típiques de la zona. 

25 agost. Els Tatra. Gorges del Dunajec
Ruta verda: 3 hores; dificultat baixa; 10 km. 
Podrem remuntar en barca el riu Dunajec pel lloc 
més espectacular de la serra de Pieniny en la 
frontera eslovacopolonesa per les gorges calcàries. 
És un emocionant descens que arriba a Szczawnica 
a la vora del llac del castell de Niedzica. Sopar. 

26 agost. Tornada
Trasllat a l’aeroport Cracòvia. Vol a València. 
Arribada cap a les 23:00 h.
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La península d’Ístria i Eslovènia
De l’Adriàtica als Alps orientals  

1285€ + 70€ taxes d’aeroport

Ístria, l’escapada perfecta. En aquest petit territori del nord de Croàcia, trobarem dues penínsules: D’una 
banda la península blava la banyada per 500 quilòmetres de costa, amb ruïnes romanes, un grapat de 
precioses viles pesqueres a la vora d’un mar increïblement intacte i precioses ciutats esguitades de 
característics ports. Per l’altra la Ístria verda, amb l’interior muntanyós, adornada de pobles medievals que 
coronen el més alt dels seus tossals entre paisatges de xiprers, vinyes i oliveres que recorden als de la 
Toscana. 

Ens acompanyarà Enric Català, belles arts.

22 al 30 agost

Inscripció Oberta

Reunió Informativa: 25 juliol

CLÀSSIC
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22 agost. Buzet
Concentració a les 05:00 h. a l’aeroport de Manises. 
Vol a Venècia. Hotel a Buzet 5 nits. Sopar. 

23 agost. Pobles amb encant
Buzet, poble-castell de caràcter medieval situat al 
cim d’un tossal, destaquem la casa blasonada i la 
capella de sant Jordi amb magnífiques pintures al 
fresc. Motovun, poble medieval envoltat per una 
muralla amb cinc imponents torres, esmentem 
l’harmoniós nucli antic de regust venecià. Hum, “la 
ciutat més xicoteta del món”, el trobarem cenyit 
per una muralla el·líptica que tanca un autèntic 
microcosmos urbà, del qual destaquem la capella 
romànica de Sant Jeroni, entre les més valuoses de 
Croàcia. Sopar. 

24 agost. Rijeka
Rijeka Rika o Reka, que vol dir riu), coneguda 
històricament como a Fiume (riu en italià), és una 
ciutat entre italiana i croata ubicada a l’interior de la 
badia de Carnaro. Sopar.

25 agost. La mar Adriàtica
La xicoteta península de Poreç era un castre romà 
apreciat per la bellesa de la costa on es conserva 
un extraordinari patrimoni monumental. Destaca 
la basílica Eufrasiana, el temple més antic d’Ístria 
del segle V, amb els magnífics mosaics sobre fons 
d’or, un dels millors exemples de l’art bizantí del 
món. Parada al canal Limski. Vesprada en Rovinj, 
encantador poble marítim amb cases apinyades, 
carrerons estrets i patis minúsculs que ens serviran 
d’escenari per a inoblidables passejades. Sopar.

26 agost. Pula i les illes Brijuni 
L’amfiteatre romà de Pula és un monument 
majestuós bastit en pedra blanca d’Ístria juntament 
amb l’esplèndid arc romà dels “Sergios”, el petit teatre 
romà i el Temple d’August. Després embarcarem per 

a gaudir d’un passeig per les illes Brijuni, amb cales, 
llacunes, esculleres, prats i boscos encantadors, 
que seran l’escenari amb sorprenents trobades amb 
muflons, cérvols, titots reials...  Sopar.

27 agost. Llac de Bled   
Matí d’excursió. Passejarem la senda que envolta 
el llac de Bled, pujarem al castell des d’on podrem 
gaudir d’un panorama esplèndid i embarcarem fins 
la petita illa que resta al bell mig del llac. Sopar.

28 agost. Ljubljana
Visita de la bonica capital d’Eslovènia, més 
centreeuropea que mediterrània, de la qual, cal 
destacar-hi l’arquitectura de principi del segle XX. 
Arribada a Bled petit poble pre-alpí a la vora del 
llac del mateix nom situat al bell mig d’un esplèndid 
paisatge. Sopar. Hotel a Bled 3 nits.

29 agost. Les gorges de Vintgar
Matí d’excursió. Caminada per les impressionants 
gorges que conforma el riu Vintgar, un dels 
espectacles naturals més bonics dels Alps orientals. 
A la vesprada, el llac de Bled, pujarem al castell 
des d’on podrem gaudir d’un panorama esplèndid i 
embarcarem fins la petita illa que hi ha al bell mig del 
llac. Sopar.

30 agost. Postojna
Visita de les coves més espectaculars de l’Europa 
central. El recorregut de diversos quilòmetres, en 
part es fan en un tren soterrani. (agafeu roba d’abric). 
Trasllat a l’aeroport de Venècia. Vol a Manises. 
Arribada cap a les 20:00 h.
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Atenes i el Peloponés.   
Meravella eterna

1350€ + 127€ taxes d’aeroport

Grècia no és només un país, és un viatge de temples vius, de blaus de mar i pobles blancs, de nits màgiques 

bizantines on el vi raja en la festa dels déus. És un periple pel principi de tot allò que és nostre, d’allò que 

és la nostra civilització, un viatge per la nostra història. Podrem meravellar-nos amb l’origen del mite a 

Micenes i Olímpia, i del santuari més famós de l’antiguitat sota el Mont Parnàs a Delfos, de les meravelles 

del fascinant Imperi bizantí, de monestirs ortodoxos, de castells venecians i francs, de fortaleses otomanes, 

de les vistes al Egeu, el mar que ens envoltarà i que, de segur que no oblidarem mai.

Ens acompanyarà Ximo Corts, professor.

12 al 19 setembre

Inscripció Oberta

Reunió Informativa: 1 setembre

CLÀSSIC
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12 setembre. 
Concentració a les 05:00 h. a l’aeroport de Manises. 
Vol a Atenes. En arribar-hi, trasllat. Sopar. Hotel a 
Delfos 2 nits. 

13 setembre. Delfos, Ossios Loukas
Visitarem el jaciment de Delfos, la zona del santuari 
i el museu. A la vesprada, el monestir d’Ossios 
Loukas, fundat l’any 961 i que encara conserva els 
meravellosos mosaics del nàrtex i de les voltes de 
la nau del Katholikon i fou després model de moltes 
esglésies bizantines. Sopar.

14 setembre. Lepant 
Eixida cap a Nafpactos (Lepant, on esdevingué la 
famosa batalla contra el Turc).  Passarem pel pont 
de Rio-Antirio. Continuació del trajecte a Olímpia. En 
arribar-hi, visita del jaciment arqueològic, passejarem 
per un dels boscos de columnes més sorprenents 
del món. En acabar, ens desplaçarem a Kalamata. 
Sopar. Hotel a Kalamata.

15 asetembre. Mistra 
Eixida cap a Mistra, un lloc que té una certa màgia 
amb els seus monestirs i palaus abandonats i que 
fou la capital del Despotat de Morea. Sopar. Hotel a 
Nafplion. 

16 setembre. Micenes, Epidaure, Corint
Eixida cap al Teatre d’Epidaure una de les meravelles 
de Grècia. En acabant, Micenes (patrimoni de la 
humanitat), que ja descrigué Homer. A la vesprada, 
de camí a Atenes passarem per l’estret de Corint, 
bastit a les acaballes del segle XIX. Sopar. Hotel a 
Atenes, 3 nits.

17 setembre. Atenes  
No massa enjorn, encetarem una visita als indrets 
més interessants de la capital de Grècia, passejant 

el barri de Plaka i Monastiraki, transitant pels estrets 
carrers especialment tranquils al matí. Dinar. A la 
vesprada, gaudirem de la posta de sol al cap Sounion, 
on Posidó va anar després de la seua derrota amb 
Atenea. El temple del Déu del Mar en serà l’escenari 
perfecte. 

18 setembre. Atenes, l’Acròpoli 
Visitarem l’Acròpoli, el seu extraordinari museu, la 
porta Beulé, els propilens, el temple d’Atenea Nike, 
l’Erecteion... i també, el magnífic Partenó. Dinar. A la 
vesprada, visita del Museu Arqueològic d’Atenes, un 
dels més importants del món. 

19 setembre. Atenes - València 
Matí lliure a Atenes. Després de dinar, trasllat a 
l’aeroport. Vol a Manises. Kalo Taxidi. Arribada a 
València cap a les 22.00 h.
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335€

Primer dia d’inscripció: 1 setembre

NOVETAT

Huesca
Estepària de “Los Monegros”

L’imponent castell de Loarre, la fortalesa romànica millor conservada d’Europa, enclavada sobre una  gran 
roca de pedra calcària que domina la foia d’Osca, ha sigut un escenari de pel•lícula, i entre els seus murs s’han 
rodat conegudes produccions com “Valentina” i “El Reino de los Cielos”.

6 octubre. Osca (Huesca)
Eixida a les 17.30 h. de Nuevo Centro i a les 18.00 
h. de Sagunt. Trasllat. Sopar lliure en ruta. Hotel a 
Osca. 

7 octubre. Vadiello + Osca 
Visita d’Osca, de la qual destaquem la catedral amb 
el retaule esculpit per Damià Forment, església de 
Sant Pere amb el Vell (claustre romànic i el Panteó 
Reial), l’edifici modernista del Casino i en el Palau 
Municipal recordarem el macabre fet històric de La 
Campana de Huesca. Dinar. Tot seguit, el castell 
de Montearagón, enclavament privilegiat, on les 
aigües de l’embassament de Vadiello reflecteixen 
les espectaculars formacions rocoses, de tal manera 
que constitueixen un mirador d’excepció sobre les 
gorges del riu Guatizalema. 

8 octubre. Osca vertical  
Visita del castell de Loarre; tot seguit, ens aturarem 
a la vora del riu Gállego, on s’alcen Los Mallos, 
en el pintoresc poble de Riglos: impressionants 
formacions rocoses amb 300 metres de paret 
vertical en què es practica l’escalada, a Agüero, de 
què excel•leix l’església de Santiago. De tornada, 
Ayerbe, on visitarem el centre d’interpretació de 
Santiago Ramón y Cajal, premi Nobel de medicina, 
que va passar bona part de la seua infància en 
aquesta localitat. Sopar. 

9 octubre. Els Monegres
Visita de Sarinyena, de què destaca Sant Salvador; 
l’ermita romànica de Sant Jaume; les restes d’un 
antic pont medieval per què passava un dels ramals 
del camí de Sant Jaume, i la cartoixa dels Monegres. 
Arribada a Sagunt i València cap a les 21:00 h.

Ens acompanyarà Vicent M. Contanda, guiaFPR.

6 al 9 octubre
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245€

Primer dia d’inscripció: 1 setembre

Ens acompanyarà Joan V. Candel, 
guia FPR.

7 al 9 octubreLa vall del Tietar
El camino de Las Cinco Villas

Esmentada per Miguel d’Unamuno com «paradisíaca Vall del Barranc», la trobarem situada en el vessant 
sud de la Serra de Gredos, al bell mig d’una gran diversitat de paisatges. Ens aturarem per a visitar les petites 
poblacions que han aconseguit mantindre el sabor arquitectònic més alegre i original.

7 octubre. Candeleda
Eixida a les 07:00 h. de Nuevo Centro i a les 
07:30h de Cheste. Trasllat. A Candeleda destaca els 
carrerons estrets; a Poyales del Hoyo, un fascinant 
museu interactiu sobre les abelles, obert com un 
llibre permeten veure com és la vida en l’interior d’un 
rusc. Sopar. Hotel a Arenas de San Pedro.

8 octubre. La ruta de las Cinco Villas
Visita de les petites poblacions que conformen la Vall: 
Cuevas del Valle, a San Esteban, sorprèn l’enorme 
Església parroquial, antiga fortalesa defensiva. Santa 
Cruz del Valle, és la més pintoresca de les cinc. A 
Mombeltran, destaquem el castell. Sopar.

9 octubre. Arenas de San Pedro  
Tot seguit enmig d’un frondós paratge de pins s’alça 
San Pedro d’Alcántara. La calçada romana a Puerto 
del Pico. Arribada a cap a les 21:00 h. 

7 octubre.  Candeleda  
Passeig Verd: pel bonic paratge d’arbres 

centenaris, on es troba el santuari de la Mare de 

Déu de Chilla, amb boniques panoràmiques. 

Sopar. Hotel a Arenas de San Pedro.

8 octubre.  La Senda del Tietar   
Ruta verda: 3h. 10 Km. Dificultat moderada. 
Desnivell 300 metres. Cuevas del Valle-
Mombeltran-Santa Cruz del Valle. Sopar.

9 octubre.  Barranco de las Cinco Villas
Ruta verda: 2h. 8 Km. Dificultat moderada. 
Desnivell 200 metres. Cuevas del Valle-
Villarejo del Valle-San Esteban del Valle. 
Arribada a cap a les 21:00 h. 

Opció Senda

Ens acompanyarà Víctor Ramírez, 
botànic.

NOVETAT
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La Ruta del Califat
Primera part. Itinerari Cultural del Consell d’Europa

Ens acompanyarà Clara Ros, història de l’art.

7 al 9 octubre

Itinerari Cultural del Consell d’Europa. És l’aventura de l’esperit que discorre entre Còrdova i Granada, dos 
girs en la història, dos moments irrepetibles, dos segles d’or. I entre aquestes, els castells, les ciutats que van 
ser parades d’intercanvi, i després campament militar per a assetjar Granada. No és només una lliçó d’història, 
és El camí del saber, les ciències i les arts. 

7 octubre. Al-hama de Granada
Eixida a les 07.00 h. de Nuevo Centro i a les 08.00 h. 
de Xàtiva. Trasllat. Dinar. En acabant, Al-hama, que 
vol dir ‘el bany’. Uns banys àrabs assentats sobre les 
restes d’unes termes romanes. Hotel a Granada. 

8 octubre. Les ciutats monumentals
Montefrío impressiona pel meravellós conjunt 

monumental que formen la fortalesa àrab i 

l’església de la Vila, tots dos emplaçats en el cim 

d’un penyal en una audaç ostentació arquitectònica. 

De vesprada, la fortalesa d’Alcalà la Real, el baluard 

més imponent de la ruta del Califat. Sopar. 

9 octubre. Granada nassarita
La fortalesa roja: els jardins del Generalife, els 
palaus nassarites, el pati dels Lleons, el de Comares, 
les torres Vermelles... un dels monuments més 
importants del món. Arribada cap a les 21:00 h.

280€

Primer dia d’inscripció: 1 setembre

Jardí d’aigua. L’aigua eternament embassada 
en els jardins del Generalife, flueix dolçament 
pels canals que la condueixen cap als patis 
de la fortalesa roja. Durant el trajecte, esdevé 
música, que segons els àrabs, ens la regala 
Al•là. En arribar-hi, reflecteix la llum sobre la 
més bella estructura de palaus arreu del món. 

7,8 i 9 octubre.  Granada   
Seguint els relats de Washington Irving: 
l’Albaicín, el Sacromonte, la ciutat de García 
Lorca, la catedral, la capella dels Reis, el 
monestir de Sant Jeroni, la Cartoixa, la Granada 
nassarita, els banys, el Darro i l’Alhambra.

OPCIÓ CIUTAT DE GRANADA

Els contes de l’Alhambra

Ens acompanyarà Enric Català, belles arts.

NOVETAT
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Islàndia
En busca de les Aurores Boreals

En aquest frigorífic habitat, els islandesos han aconseguit humanitzar un dels llocs més inhòspits del món, 
convertint-lo en un dels països més moderns d’Europa. Sí amigues i amics de FPR, val la pena refer turísticament 
el camí del gel i del foc i aguaitar encara que només siga per uns dies, aquests increïbles indrets en un país 
dissenyat per a la calma, la reflexió i la poesia.

12 octubre. Blue Lagoon
Concentració a les 12:00 h. a l’aeroport de Manises. 
Vol directe a Reykjavík. En arribar-hi, la llacuna més 
famosa d’Islàndia per donar-se un bany relaxant. 
Hotel a Selfoss 2 nits. 

13 octubre. Costa Sud 
Caracteritzada per platges d’arena negra i glaceres, 
passejarem l’entorn de Seljalandsfoss, una cascada 
molt pintoresca. Tot seguit la més alta d’Islàndia. 
Visitarem el museu popular, un conjunt de cases 
antigues, una típica granja i una xicoteta església de 
fusta. Dinar. Trasllat a Vík, poble localitzat a la vora 
del mar. 

14 octubre. Cercle daurat  
Passejarem el reconegut Cercle Daurat, on trobarem 
la cascada més famosa d’Islàndia, la zona geotèrmica 
de Geyser i el Parc Nacional de Thingvellir, on es 
troba la Dorsal Atlàntica. Hotel a Borganes. 

15 octubre. Península de Snaefellsnes
Meravella de la natura. És una regió coneguda per 
la majestuosa glacera i volcà de Snæfellsjökull que 
domina tota la regió. Visitarem les columnes de 
basalt de Gerduberg. Dinar. Tot seguit a través del 
paisatge fascinant caracteritzat per camps de lava, 
cràters i una costa adornada d’estranyes roques 
arribarem a Arnarstapi, un poble pesquer conegut 
per les impressionants formacions rocoses a la vora 
del mar. Hotel a Reykjavík. 

16 octubre.Reykjavík   
Temps lliure fins al trasllat a l’aeroport. Vol directe a 
València. Arribada cap a les 20:30 h.

Ens acompanyarà Fabio Teixidó,
geòleg.

12 al 16 octubre

1250€ + 98€ taxes d’aeroport

Inscripció Oberta

Reunió Informativa: 19 setembre

CLÀSSIC
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Ens acompanyaran Víctor Benlloch, 
botànic.

12 al 15 octubreCaminar per Las Merindades
Frías, Ojo de Guareña, Puentedey, San Pantaleón

Temptadores sensacions de turisme rural. Comarca verda i amb paisatges inoblidables, és molt senzill 
retrobar-se amb l’essència d’una natura verge, una privilegiada cruïlla en la qual s’alterna, de manera quasi 
màgica, una inesgotable successió de muntanyes, valls, boscos, rius, cascades, coves i congosts, en la qual 
s’oculten desenes de pobles replets d’abundants recursos patrimonials, antigues tradicions i una hospitalitat 
sense límits. Un edén per als amants de la història i l’art.

12 octubre. Joies del romànic
Eixida a les 07:00 h de Nuevo Centro i a les 07:30 
h. de Sagunt. Ruta verda: San Pantaleón. 2 hores 
amb dificultat moderada. Caldrà salvar un pendent 
que esdevindrà gratificant en veure el meravellós 
panorama que ens espera.  Sopar. Hotel a Villarcayo.

13 octubre.  Monuments naturals
Visitarem la cova de San Bernabé (Ojo guareña). 
Vesprada al pont natural de Puentedey. Sopar.

14 octubre. Ruta del romànic burgalés  
Destaquem l’església de San Pedro de Tejada. A la 
vesprada passejarem Medina de Pomar, capital de 
Las Merindades fins a Santa María la Real. Sopar.

15 octubre.  Frías  
Poble medieval sobre l’Ebre. Arribada a València 
cap a les 21:00 h.

13 octubre.  Monuments naturals  
Ruta verda: Ojo de guareña. 3 hores amb 
dificultat baixa. Des de l’Alto de la Concha 
a San Bernabé. Ens conduirà travessant 
boscos de roures i alzines entre bonics pobles 
exemple d’arquitectura popular fins a la cova 
ermitori de San Bernabé. Sopar.

14 octubre.  El riu Ebre  
Passejada verda: El congost. 2 hores sense 
dificultat. Seguirem el camí que comunica 
Valdenoceda, Quitana, l’Almiñé fins a l’església 
romànica de San Pedro de Tejada. Vesprada a 
Medina de Pomar. Sopar.

Opció Senda

375€

Primer dia d’inscripció: 4 setembre

CLÀSSIC
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Primer dia d’inscripció: 4 setembre

Valvanera i Viniegras
El cicle de la natura a la Rioja oculta

País de Transhumància. En silenci, rodejat de muntanyes, en un paratge d’una exuberant natura, poblat 
d’alzines, fajos, roures i pins, en què habiten abundants cervos, porcs senglars, raboses, raberes d’ovelles 
i vaques. Uns pocs caps de bestiar mantenen viva la tradició de posar-se en marxa per a buscar terres on 
pasturar-lo. Hi trobarem casalots amb escuts de gentilhome, balconades amb reixes de forja, fórmula habitual 
a les terres d’Extremadura, cap a on partien bestiar i quadrilles.

3 novembre. Valvanera
Eixida a les 17:30 h. de Nuevo Centro i a les 18.00 
h. de Sagunt. Trasllat a l’hostal rural del monestir de 
Valvanera. 

4 novembre. Ventrosa i Viniegra de Bajo 
Impregnat de bellesa, és un poble singular presidit 
per un important penyal que s’alça al mig del caseriu 
i sobre el qual cavalca la torre del Rellotge. Hi 
sobreïxen l’església de San Pere i Sant Pau, l’ermita 
de Villa Rica i el rotllo jurisdiccional, en què es tenia 
per costum exposar els condemnats. Sopar. 

5 novembre. Viniegra de Arriba  
Una carretera de somni entre espectaculars 
paisatges, ens conduirà a La Viniegra de Arriba. La 
tradició transhumant està representada en escuts 

d’un important conjunt d’arquitectura tradicional 
en nombroses places de singular encant, en què 
destaca l’església de l’Assumpció. 

Ens acompanyarà Joan V. Candel 
guia FPR.

3 al 5 novembre

215 €

Primer dia d’inscripció: 12 setembre

NOVETAT
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Ens acompanyarà Joan Grifoll,
història.

17 al 19 novembreLa ruta dels pobles negres

Romànic rural. Aquest grapat de pobles conserven encara immòbil la primitiva arquitectura de pedra de 
pissarra negra, amb cobertes, paviments i tanques, conformant conjunts de gran uniformitat cromàtica i d’una 
estètica difícil de trobar en altres indrets. Aquesta comarca es caracteritza per l’harmonia i la senzillesa de les 
formes. 

17 novembre. Atienza
Eixida a les 17:30 h. de València i a les 18:00 h. de 
Sagunt. Hotel a Atienza.

18 novembre. L’arquitectura negra
Visita de Valverde de los Arroyos i del poble negre 
d’Umbralejo (Programa de recuperació educativa 
de pobles abandonats). A la vesprada, les ermites 
romàniques de Campisábalos i Somolinos. Sopar.

19 novembre.  El Romànic
Visita del nucli antic: castell medieval, places, estrets 
carrers i la bonica col•lecció d’esglésies romàniques. 
Arribada a Sagunt i València cap a les 21:oo h.

Ens acompanyarà Vicent M. Cotanda,
guia FPR.

EL HAYEDO DE TEJERA NEGRA

18 novembre. 
Ruta verda: 3 hores; 9 km; dificultat 
moderada; desnivell 300 m. Ruta circular 
per sendera (amb parades pedagògiques). 
Sopar.  

Representatiu i excepcional bosc de fages, 
un dels més meridionals d’Europa, conservat 
gràcies pel seu especial microclima i aïllament. 
En qualsevol dels seus impressionants 
penyals podrem apreciar el majestuós vol de 
l’àguila reial.

Opció Senda

220 €

Primer dia d’inscripció: 13 setembre

CLÀSSIC
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Primer dia d’inscripció: 13 setembre

Ens acompanyarà Xavier Vidal,
arqueòleg.

6 al 10 desembreToulouse. La ciutat roja
Llenguadoc occidental

Tolosa del Llenguadoc. Més italiana que centre europea, amb els característics edificis bastits de color roig 
i animada fins ben entrada la nit, acull milers d’estudiants en la seua prestigiosa universitat. Els verds prats, 
el curs del riu Garona, els encisadors tossals i el deliciós camp tolosà condicionen un espai perfecte per a 
gaudir d’unes xicotetes vacances de primavera.

6 desembre. Toulouse 
Eixida a les 07:00 h. de Nuevo Centro i a les 08:00 
h. de Castelló. Trasllat. En arribar-hi passejarem 
la capital del Llenguadoc occidental, de carrers 
especialment animats, situada a camí entre l’Atlàntic 
i la mar Mediterrània. Hotel a Toulouse.  

7 desembre. Comminges, Simorre i Auch
Bellíssima ciutat emplaçada en una magnífica 
posició sobre un tossal, conserva la muralla d’època 
romana reutilitzada en l’edat mitjana. Passeig rural: 
Caminarem fins l’església romànica de Sant Just 
ubicada en un suggeridor lloc. En arribar-hi, visita del 
temple. 

8 desembre. La Ville Rose  
Visitarem Saint Serni, la basílica romànica més gran 
d’Europa, els Jacobins, el museu de Belles Arts, 
la catedral i passejarem els seus bonics carrers 

conformats per palaus i edificis bastits en un 
característic i càlid color roig.

9 desembre. Poble amb encant  
Visitarem Cordes-sur-ciel, una pintoresca població 
fortificada, que domina des d’una certa altura la 
vall del Cérou, conformada per nombroses cases 
gòtiques.

10 desembre. Toulouse  
De retorn, visita de la Abadia de Fontfreda, mare 
de tots els monestirs cistercencs de l’antiga Corona 
d’Aragó. Arribada a Castelló i València cap a les 
21:00 h.

490 €

Primer dia d’inscripció: 31 agost

CLÀSSIC
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Carcassona. País Catar
Albí, Foix, Mirepoix i Fontfroide

La gran falla de Viollet. Ciutadella fortificada, conjunt urbà i arquitectònic singular que constitueix la part més 
antiga del nucli poblacional. Constituïda en gran part per elements conservats de l’Edat Mitjana, que després 
d’un període d’abandó va ser restaurada, amb fins monumentals, a partir de la segona meitat del segle XIX, per 
l’arquitecte Eugène Viollet-le-Duc.

6 desembre. Narbona
Eixida a les 07:00 h. de Nuevo Centro i a les 08:00 
h. de Castelló. Trasllat. De vesprada visita de la 
Catedral de Narbona. Hotel Carcassona tot el 
viatge. 

7 desembre. Carcassona 
Visita del colossal cercle murat situat a la vora del 
riu Aude i alçat sobre un tossal. Rodejada per una 
doble muralla de 3 km de longitud, en el seu interior 
es conserva l’aspecte de les ciutats medievals 
amb carrers angostos i tortuosos, edificacions amb 
entramats, barris d’artesans, junt el castell dels 
comtes i la basílica de Saint-Nazaire.

8 desembre. Albí, Toulouse-Lautrec  
Dia d’excursió a Albí. Visita a la Seu (perfecta creació 
del gòtic francès meridional). De vesprada el palau 
que acull el Museu del veritable cronista del París de 

finals del segle XIX. Amb el pinzell escrigué les millors 
pàgines de la vida dels teatres, balls i bordells, i amb 
els seus cartells i litografies fundà la millor escola 
publicitària del món. 

9 desembre. Foix, Mirepoix  
Visita del castell de Foix que domina des de la 
cima d’una roca, a 60 metres d’altura. El castell a 
més de assegurar els comtes, també va garantir les 
personalitats inspiradores de la resistència occitana 
durant la Croada contra els càtars i el comtat es 
convertí en refugi privilegiat dels perseguits. De 
vesprada la vila de Mirapeis d’aire medieval en les 
porxades de la seua plaça major i en el conjunt de 
cases de fusta del segle XIV, d’una bellesa singular. 

10 desembre. Fontfroide  
De retorn, l’Abadia de Fontfreda, mare de tots els 
monestirs cistercencs de l’antiga Corona d’Aragó. 
Arribada a Castelló i València cap a les 21:00 h.

Ens acompanyarà Joan V. Candel i Carles Forés, guies FPR.

6 al 10 desembre

490€

Primer dia d’inscripció: 31 agost

CLÀSSIC
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Ens acompanyarà Víctor Ramírez,
botànic.

8 al 10 desembreAlto Tajo
La ruta de los gancheros

En el fondo, el ganchero era la fuerza, la violencia, lo inesperado en una vida previsible desde la cuna. Y si, de 
mozas, les habían inquietado con un delicioso miedo, ahora de viejas no podían esperar sino diversión y alguna 
barbaridad que hiciera reír y hasta quizás, enrojecer después de tantos años. Alguna pensó en secreto: “¿Vendrá 
aquél todavía?”. El río que nos lleva. Jose Luis San Pedro. 

8 desembre. Santuari de la Hoz 
Eixida a les 08:00 h. de Nuevo Centro i a les 08:30 
h. de Sagunt. Trasllat. Passeig verd: per las hoces 
i visita del santuari de la Virgen de la Hoz. Sopar. 
Hotel a Zaorejas. 

9 desembre. Pont de San Pedro
Passeig verd: baixarem fins la confluència dels 
rius Gallo i Tajo. Sota  els imponents tallats de 
l’Escaleruela, trobarem boscos de pins silvestres, 
colònies de voltors, platges fluvials i idíl•lics rabejos. 
De vesprada Zaorejas, bonic poble situat al bell mig 
del parc natural del Alto Tajo i la impressionant Sima 
d’Alcorón. Sopar.

10 desembre. Taravilla, Peralejos  
Passeig verd: Des de la maragda llacuna de Taravilla, 
recorregut que discorre quasi sense interrupció per 
la vora del riu fins al pont de las Truchas. Arribada a 
Sagunt i València cap a les 21:00 h.

280€

Primer dia d’inscripció: 14 setembre

CLÀSSIC



Totes les activitats, siguen viatges, excursions, passejades, 
etc., estaran acompanyades per un representant del club de 
viatges FIL-PER-RANDA. 
En aquest programa no hi ha activitats facultatives, les 
excursions estan incloses en el preu del tiquet. No hi està 
inclòs cap tiquet de transport públic, ni d’entrada, sempre 
que no estiga especificat a l’itinerari. 
Tots els viatges i excursions que tinguen un bitllet d’avió, 
ferri i autobús estan coberts per una assegurança de viatge. 
Consulteu la possibilitat de contactar assegurances opcionals 
de viatge i anul·lació.
En cas que hi haja que pagar-les, les taxes de pernoctació en 
ciutat no estan mai incloses en el tiquet.
En els viatges sotmesos a fluctuació en el canvi de moneda, 
qualsevol variació es veurà repercutida en el preu final. Les 
reunions informatives es faran als locals de la Societat Coral 
‘El Micalet’, situada al carrer de Guillem de Castro, núm. 73, 
baix, de València, a les 20h. 
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.

INSCRIPCIÓ
Totes les persones que ho desitgen podran formalitzar la 
inscripció, d’una o diverses places, el dia que consta en el 
programa per a cada activitat.
A partir d’aquest dia i, durant dos dies, es procedirà a lliurar un 
dipòsit, la quantitat mínima del qual no serà mai inferior al 30% 
del total del preu del viatge.
La inscripció no serà efectiva fins que no s’haja realitzat el 
dipòsit corresponent.
El lliurament del dipòsit comportarà l’elecció per part del 
participant - entre les vacants - de la plaça de seient a 
l’autobús.
Si en el transcurs d’aquesta setmana no es produeix 
l’abonament del dipòsit, les places reservades es cancel·laran 
i les disposarem per a les persones en llista d’espera.
En un termini màxim de 15 dies d’antelació a la data d’eixida 
del viatge, caldrà abonar la totalitat del tiquet.
És responsabilitat del client facilitar a l’agència les seues 
dades (nom etc.) correctament, exactament com estan a la 
seua documentació (passaport, DNI...). Qualsevol incidència 
o sobrecost afegit d’incompliment d’aquest punt, estarà 
assumit en la seua totalitat pel client. És responsabilitat del 
client tindre la documentació personal en regla.
El número de compte corrent és:

Caixa Popular
ES47/3159/0056/13/2265033023

FIL-PER-RANDA es reserva el dret d’admissió.

ANUL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ
• Si es volguera anul·lar la inscripció, caldria fer-ho amb les 
següents condicions:
1. 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. A més a més...
2. Si hi falten de 30 a 15 dies, es podrà recuperar un 80% de 
l’import total del viatge.
3. Si hi falten 15 dies fins a les 24 hores abans de l’eixida, es 
podrà recuperar un 20% de l’import total del viatge.
4. Si hi falten 24 hores fins la no presentació a l’hora de l’eixida, 
comportarà la pèrdua total de l’import lliurat.
• Els viatges que tinguen transport amb avió, vaixell, ferri 
o tren tenen unes 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 despeses d’anul·lació especials, que hauran de 
ser assumides pels viatgers.
• El fet de no presentar-se a l’hora i el lloc indicats comportarà 
la pèrdua total de l’import lliurat.
• FIL-PER-RANDA es reserva el dret d’anul·lar qualsevol 
activitat programada sense cap altra obligació que retornar 
l’import lliurat.

NOTA IMPORTANT
El preu del viatge per plaça està sempre calculat en habitació 
doble. L’habitació individual suposa un suplement marcat 
pels preus de l’hotel. 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·licitar compartir habitació.
Les taxes d’avió i carburant estan calculades a dia d’emissió 
d’aquest catàleg. El preu final de les taxes serà definitiu el dia 
d’emissió del bitllet de vol.
Atesa l’antelació amb la que s’elabora el programa, FPR es 
reserva el dret de realitzar modificacions i alteracions en 
TOTS els serveis i horaris previstos inicialment.
La participació en qualsevol de les activitats del programa 
suposa l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes 
condicions generals.

“Aquesta edició de viatges i excursions de Fil-per-randa 
anul·la totes les anteriors”.







La Muixeranga d’Algemesí
Patrimoni de la Humanitat

Dissabte, 
9 de setembre

Primer dia d’inscripció: 1 de setembre Primer dia d’inscripció: 25 de setembre Primer dia d’inscripció: 16 d’octubre

Primer dia d’inscripció: 23 d’octubrePrimer dia d’inscripció: 16 de octubre

Primer dia d’inscripció: 16 de octubre

Primer dia d’inscripció: 18 de setembre

Primer dia d’inscripció: 23 d’octubre

Tiquet: 25€

El ball dels valencians. Els misteris, els personatges bíblics, la 
muixeranga, el bolero, els bastoners i els tornejants formen part de 
l’espectacle de moviment, color i olor que desfila pels carrers de la ciutat 
d’Algemesí. Aquest ball de la muixeranga, una dansa amb una bellíssima 
melodia, és el coixí adequat per a les torres humanes, en què els homes 
s’ajunten per fer d’aquesta obra un símbol de país i de confiança en el futur.

Eixida a les 18:30 h. des de Nuevo Centro. Trasllat i visita d’Algemesí: 
l’església de Sant Jaume, l’exconvent de Sant Vicent (rehabilitat com a 
Museu Valencià de la Festa). En acabant, la processó. Sopar opcional. 
Tornada cap a la 01:00 h.

Ens acompanyarà Julio Blasco, director del Museu de la Festa.

Diumenge,
1 d’octubre

Tiquet i esmorzar: 18€
Dissabte,
28 d’octubre

Tiquet: 28€

Dimarts,
31 d’octubre

Tiquet i refrigeri: 15€Diumenge,
22 d’octubre

Tiquet: 28€

Diumenge,
22 d’octubre

Tiquet: 28€

Diumenge,
24 de setembre

Tiquet i esmorzar: 18€

El Palmaret
Massarojos, Tos Pelat, 
mas del Fondo...

En la plana dreta del Túria, definida pels regs de la séquia Real de 
Montcada, es  passa, en una  suau  transició, de les llomes del secà a la 
marjal de vora mar. Les escorrenties de l’aigua han marcat els camins del 
paisatge. Ara, l’impacte residencial imposa una nova reordenació on 
encara són ben presents els vestigis del passat.  

Concentració a les 09:30 h. a l’estació tren-metro de Massarrojos.  
Travessarem aquest poble d’antics pedrapiquers, fins al naixement del 
barranc del Palmar, on trobarem el poblat ibèric del Tos Pelat i unes 
antigues pedreres. Després, on el secà de garroferes amaga l’antic conreu 
de la vinya, visitarem el mas del Fondo, que compta amb el riu-rau més 
gran de tot el País Valencià. Arribada en tren a València cap a les 14:00 h.

Ens acompanyarà Pau Marqués, professor.

València i la Reforma Luterana
Cinquè Centenari dels inicis A martellades feia filosofia Nietzsche. A martellades va començar la 

Reforma alemanya: un 31 d’octubre de 1517 un frare agustinià, Martí Luter, 
publicava a cops de martell sobre la porta de l’església del Palau de 
Wittenberg les 95 tesis contra les indulgències papals. Mai un text tan 
tècnic (teològicament parlant) provocaria un trasbalsament tan profund en 
la vida política i espiritual dels pobles d’Europa. 

Concentració a les 10:00 h. a la Plaça del Patriarca, passejarem la ciutat i 
recordarem històries de llibres prohibits, d’humanistes reformistes, de 
l’impacte a la nostra terra de l’esperit de la Reforma i la reacció de la 
posterior Contrareforma. La Universitat, el Patriarca, Sant Esteve i la façana 
barroca de la Seu. 

Ens acompanyarà Enric M. Català, belles arts.

El barranc de l’Horteta
Enginys de l’aigua

Una passejada pel patrimoni hidràulic, natural i etnogràfic. Un viatge al 
passat a través de les infraestructures hidràuliques que ens han arribat 
dels nostres avantpassats romans, musulmans i més recentment d’època 
cristiana. El desconeixement i menyspreu generals fan perillar les 
centenàries obres hidràuliques d’enginyeria tradicional que encara hui 
mantenen l’ús.

Concentració a les 09:30 h. a l’estació de tren-metro Torrent. Passejada 
rural: seguirem el traçat del reg mil•lenari de la séquia de l’Horteta, 
fossilitzat en gran mesura. Cal esmentar-ne especialment les restes del 
patrimoni hidràulic, el caixer romà, l’assut del Manyet i l’aqüeducte dels 
arquets de baix, bastit en el segle XVI. Arribada en tren a València cap a 
les 14:00 h.

Ens acompanyarà Joan V. Candel, guia FPR.

La Vall de Guadalest i la pilota
L’Abdet, Benimantell, Benifato... 

Tantes vegades la gent de FPR ens pregunta que per què no la portem a 
veure una partida de pilota valenciana. Tenim gran curiositat, però per 
desconeixement o peresa no ens hem atrevit a anar-hi. Crec que ha arribat 
el moment de resoldre-ho dins d’una excursió per encantadors poblets de 
la Marina Baixa, on descobrirem una vida intensa i emocionant, a més dels 
carrers que conformen curiosos espais per a jugar a pilota Valenciana.  

Eixida a les 08:00 h. des de Nuevo Centro. Trasllat a l’Abdet i visita 
d’aquest encantador poble en què destaca el trinquet de pilota grossa i on 
coneixerem la fabricació artesanal d’aquestes pilotes. Visita del curiós 
Benifato. Passejada verda: de Benifato a Benimantell. En arribar-hi 
gaudirem d’una exhibició de pilota a llargues en la plaça Major. El gran 
estadi de la comarca. Dinar Opcional. 

Ens acompanyarà Josep Congost, arquitecte i pilotari. 

Beniardà i Benifato
L’embassament de Guadalest

La ruta comença i acaba a Beniardà, i passa per un dels racons naturals 
més bonics de la Marina, caminant en tot moment flanquejats per la serra 
de l’Aixortà i la serra d’Aitana. Tindrem ocasió de contemplar la riquesa 
botànica de la zona, acompanyats sempre pel color maragda de les aigües 
del llac i les meravelloses vistes dels pobles que es troben en la zona, com 
ara Beniardà, Benifato, Benimantell o Guadalest. 

Eixida en bus a les 08:00 h. des de Nuevo Centro
Ruta verda. 3 hores; amb dificultat baixa; desnivell inexistent; 9 km. 
Itinerari circular que transcorre al voltant de l’embassament de Guadalest.
Dinar Opcional.

Ens acompanyarà Víctor Ramírez, botànic. 

La Vall de Gallinera
Bressol d’al-Azraq

Ombres morisques en la muntanya i en la taula. Terra de moros, on els 
berbers van jurar submissió al califa Abd al-Rahman III, on al-Azraq, el 
blavet, antic col•laborador del rei Jaume, va organitzar les revoltes 
islàmiques contra el mateix Jaume I una duríssima resistència basada en 
castells com el de Benissili i que va durar anys, i terra on, finalment, els 
moriscos lluitaren per romandre fins i tot després de l’ordre d’expulsió. 

Eixida a les 08:00 h. des de Nuevo Centro. Trasllat a l’Atzúbia, de planta 
típicament musulmana, conserva l’entramat circular característic, el poblet 
de Benissili, al peu del castell d’Alcalà. I finalitzarem a la Vall d’Alcalà (de la 
Jovada), visitant el despoblat morisc de l’Atzubieta, la nevera de Baix i el 
poble, on tastarem plats que constitueixen autèntiques mostres 
d’arqueologia gastronòmica morisca: minxos i blat picat. Dinar Opcional.

Ens acompanyarà Joan Grifoll, historiador.

Nit d’ànimes vs Halloween

València té un vessant d’ombres, de presències secretes, inquietants, de 
natures ambigües i d’ànimes desficioses en el sentit paranormal de la 
paraula, molt apropiades per a evocar-les la nit de Tots Sants.
Farem memòria d’heretges eternament condemnats a la lluna de València, 
feudals orgullosos que acabaren malament, aparicions demoníaques de 
la més diversa intenció, bèsties morrudes subjectes a una dieta exclusiva 
de carn humana; sense oblidar, però, alguns herois coratjosos, presències 
benèfiques i miracles encertadíssims, de record més edificant.

Concentració a les 22:00 h. hores a les Torres de Serrans, de nit fosca, 
seguirem un itinerari ric en escenaris on es visqueren –i de tant en tant 
encara es viuen– fenòmens inexplicables de la més espantosa i, de 
vegades, amena varietat: carrer de Cavallers, la Bosseria, plaça del Mercat, 
del Miracle, de la Mar, Trinquet de Cavallers, la Seu, fent un repàs, 
reivindicatiu si cal, a la nostra tradició d'horrors.
Ens acompanyarà Víctor Labrado, escriptor.

TERRES I TAULES GEOGRAFÍA DE L’AIGUA

Dimecres,
1 de novembre

Tiquet i esmorzar: 15€

Primer dia d’inscripció: 25 de setembre

La muralla de Balansiya
«No es coneix en Al-Andalus ciutat
 de murs més perfectes i formosos»

Al s. XI, amb la caiguda del Califat de Còrdoba, València es va convertir en 
capital d'un regne taifa, encetant-se un nou període en què l'augment de 
població i els atacs dels berebers africans va motivar l'ampliació de la 
ciutat i la construcció d'una nova muralla. Va ser el principal rei de la història 
de la taifa valenciana, Abd al-Aziz ibn Abi Amir, nét del gran al-Mansur, qui 
va escometre aquesta obra que semblava monumental per a l'època i que 
es va construir entre 1021 i 1061.

Concentració a les 09:30 h. a les Torres dels Serrans. Tranquil•la 
passejada per l'antic perímetre de la muralla àrab, localitzant 
l'emplaçament de les set portes i cercant les restes que encara es poden 
identificar, la majoria deteriorades, abandonades i oblidades. 

Ens acompanyarà Joan Grifoll, historiador.

Dissabte,
30 de setembre

Tiquet i esmorzar: 15€

EXCURSIÓ EN TREN

EXCURSIÓ EN TREN



Primer dia d’inscripció: 13 de novembre

Primer dia d’inscripció:

Primer dia d’inscripció: 13 de novembre

Primer dia d’inscripció: 6 de novembre

Primer dia d’inscripció: 27 de novembre

Diumenge,
26 de novembre

Tiquet: 25€

Dissabte,
25  de novembre

Tiquet i esmorzar: 15€

Restauracions discutides
València de cartró-pedra

Els lectors de premsa de la ciutat de València es troben en les pàgines 
dels diaris, i des de fa anys, amb polèmiques molt intenses que prenen 
com a eix la rehabilitació d’edificis històrics i d’entorns urbans. Els bàndols 
s’hi configuren apassionadament per més que, de vegades, no hi fera falta 
tant: una rehabilitació discutida no és, necessàriament, una rehabilitació 
discutible, però sovint els interessos polítics, mediàtics, etc. poden 
encendre en flama els cors de la ciutadania... també a compte d’una 
intervenció arquitectònica! 

Concentració a les 10:00 h. a la porta de la Biblioteca Municipal de 
València, al carrer de l’Hospital. Passeig-visita de l’antic Hospital, Sant 
Agustí, la Gallera, la plaça Rodona, Santa Caterina, façana del Palau Borja i 
la seu dels grups parlamentaris. 

Ens acompanyarà Toni Rodrigo i Joan V. Candel, dissenyadors gràfics.

Els Masip. Pintors renaixentistes
Vicent Masip, Joan de Joanes 
i Vicent Joanes

L’evolució estilística dels Masip. També en base a les noves 
investigacions sobre els tres pintors, sabem dades noves, i noves 
assignacions, que ens permeten conéixer millor el taller i l’obra d’aquests 
artistes, però sobre tot, la importància que aquesta nissaga va tenir dins la 
iconografia religiosa occidental amb la creació de models pictòrics encara 
hui presents en la religiositat popular i la mentalitat col•lectiva.

Concentració a les 09:45 h. a la porta del Museu de Belles Arts. Museu 
Sant Pius V (obres i claustre Palau Ambaixador Vich), Església de Sant 
Nicolau, Església de la Companyia de Jesús i Museu del Patriarca.

Ens acompanyarà Toni Llibrer, professor d’història de l’art.

Ribalta-Ribera 
El Tenebrisme de Caravaggio
 a València

Tenebrisme. Estil pictòric basat en l’aplicació radical del clarobscur, per la 
qual únicament les figures temàticament centrals destaquen il•luminades 
d'un fons generalitzadament molt fosc. Per influència de Caravaggio o per 
un desenvolupament paral•lel, l'estil cobraria molta rellevància en la 
pintura valenciana del segle XVII. L'obra de Francesc Ribalta amb el color i 
la llum per a donar volum a les figures destacant els protagonistes i la de 
Josep Ribera que duria a la seua maduresa l'estil, emprant els volums 
ombrats per a reforçar l'horror i crueltat dels temes.

Concentració a les 09:45 h. a la plaça del Patriarca. La Crucifixió de sant 
Pere, obra mestra de Caravaggio. Sant Lluc de Ribalta i Sant Sebastià de 
Ribera al Museu de Belles Arts,  així com altres pintures d’esta escola: dels 
pintors valencians Yepes i Fos, i dels mestres napolitans Luca Giordano, 
Vaccaro i Stanzione al Museu de Belles Arts.  

Ens acompanyarà Enric Català, belles arts.

Las Hoces y los Cuchillos 
del río Cabriel

Entre València i Conca el riu Cabriol ha llavorat el seu llit en la dura roca 
encaixant-se entre parets verticals de 100 metres d’alçària. S’uneixen al 
paisatge els espectaculars Cuchillos, impressionants crestes de pedra 
modelades sobre estrats verticals amb diferent resistència a l’erosió i 
formades per l’acció de l’aigua del riu i el fort vent.

Eixida a les 8:00 h. des de Nuevo Centro i a les 8:30 h. de Xest. Trasllat. 
Passejada rural: 2 hores. 6 km. Dificultat baixa. Desnivell inapreciable. 
Recorregut per l’aspre món de l’altiplà i la suau calidesa mediterrània, que 
afavoreix el desenvolupament d’una rica coberta vegetal amb espècies de 
distints tipus de flora escassament alterada per la presència de l’home.
Dinar opcional. A la vesprada, els recòndits racons de Requena.

Ens acompanyarà Víctor Benlloch, botànic. 

El parc arqueològic 
El Molón de Camporrobles

El Molón és un gran tossal llarguerut i estructurat a base d’unes quantes 
plataformes, de què despunta la central, que es caracteritza per ser un lloc 
d'assentament en diverses èpoques, ateses la seua idoneïtat per al 
desenrotllament urbanístic i les condicions defensives immillorables que 
presenta. Ofereix un marc paisatgístic extraordinari.

Eixida a les 8:00 h. des de Nuevo Centro i a les 08:30 h. de Xest. Trasllat. 
Passejada rural: 2 hores. 6 km. Dificultat baixa. Desnivell 150 metres. Visita 
del conjunt arqueològic, de què destaca el sistema defensiu, les cisternes 
rupestres preromanes, l’assentament medieval, les seues defenses i la 
presència d’una mesquita. 
Dinar opcional. A la vesprada, els racons recòndits de Requena.

Ens acompanyarà Xavi Vidal, arqueòleg.
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Diumenge,
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2 de desembre
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Tiquet i esmorzar: 15€
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