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Amigues i amics de Fil-per-randa.

Vos he d’agrair que segurament no seria el que sóc si no haguera existit Fil-per-randa. Sense 
aquesta curiosa i estranya idea, la meua vida no haguera sigut igual. 

“Nosaltres fem els viatges, i en acabant els viatges ens fan a nosaltres”

Si no haguérem pogut passejar, parlar, beure, menjar, riure i plorar junts, si no haguérem pogut fer 
tot allò que hem fet i aspirar a transformar algunes de les coses que ens envolten, no existiria Fil-
per-randa, no seríem com som. 

Enguany complim 25 anys des de que encetàrem –amb alguns de vosaltres- aquest apassionant 
viatge a través de la música, de la cultura, de la botànica...

Un llarg i alhora intensíssim recorregut pels racons més íntims de la nostra manera de ser, on ens 
hem conegut, (també a nosaltres mateixos), on ens hem emocionat junts. 

Vint-i-cinc anys viatjant amb els cinc sentits: passejant parcs naturals, veient exposicions, 
sentint concerts, degustant exquisits plats, gaudint d’aromes exòtics... Un trajecte on hem tingut 
experiències fantàstiques que han generat motivacions extres a les nostres vides i que tot plegat 
donen també sentit a l’existència de Fil-per-randa... 

Però el temps inexorablement ens porta a passar el relleu. Vos deixe en bones mans. Un excel•lent 
equip de joves professionals del turisme, formats sota els criteris i la filosofia de Fil-per-randa. Un 
grup honest i treballador, de bona gent que a més estan decidits a millorar els viatges perquè Fil-
per-randa continue sent la referència del turisme cultural al nostre país.     

Ens veiem d’excursió. Joan V. Candel i Alemany. 

Fil-per-randa 25 anys.
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Cambodja (27 desembre a 7 gener)

El Vèneto (28 desembre a 4 gener)

Malta (29 desembre a 3 gener)

Praga (29 desembre a 4 gener)

El cap de Creus (29 desembre a 1 gener)

Girona i Empordà (29 desembre a 1 gener)

Les Beires (30 desembre a 6 gener)

L’altra Extremadura (30 desembre a 4 gener)

Alcanyís i Casp (3 i 4 de febrer)

Egipte (5 al 15 de febrer)

Passió per Cervera (17 i 18 de febrer)

Peñalén i las Bárdenas Reales (3 i 4 març)

Extremadura (15 al 19 març)

De Lleida a Balaguer (16 al 19 març)

El Congost de Mont Rebei (16 al 19 març)

Úbeda - Baeza (17 al 19 març)

La serra de Cazorla (17 al 19 març)

Urbasa i Alralar (29 març al 2 abril)

Navarra Medieval (29 març al 2 abril)

Atapuerca (30 març al 2 abril)

Cañones del Ebro (30 març al 2 abril)

Bolonya (30 març al 6 abril)

Milà (30 març al 6 abril)

Sicilia (1 al 9 abril)

Montenegro (1 al 8 abril)

Croacia (1 al 8 abril)

La Llum del Canigó (28 abril al 1 maig)

La Camarga - Llenguadoc (28 abril al 1 maig)

Racons de la Toscana (19 al 26 maig)

Els secrets de la ciutat eterna (19 al 26 maig)

Ojos Negros (26 i 27 maig)
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La Torre del Micalet (22 gener)

Lluís Vives (27 gener)

Russafa (3 febrer)

El barri de Sant Francesc (10 febrer)

Sabines de l’Almeza (11 febrer)

Ermites medievals de l’Alta Serrania (11 febrer)

València i els Borja (24 febrer)

Fonts públiques de València (25 febrer)

Les gorges del Millars (11 març)

Vall d’Olba (11 març)

Valencia Republicana (14 abril)

Valencia Racionalista (15 abril)

Ventisquers de la Bellida (22 abril)

Poblats ibèrics d’Edetània (22 abril)

EXCURSIONS I PASSEJADES
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20.

35.

35.

36.
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INFORMACIÓ

Ens acompanyarà Vicent Climent,
història de l’art.

Cambodja.
Un imperi sota la jungla

27 de desembre
al 7 de gener

Cambodja, renaix a poc a poc mostrant al món el millor de la seua mil•lenària cultura. La història antiga 
es confon quasi amb la prestigiosa civilització Khmer, que s’expandí pel sud-est asiàtic i conegué el seu 
apogeu en els prodigiosos complexes d’Angkor. Dedicarem com cal  l’any nou  als fabulosos temples 
d’Angkor impregnant-nos tranquil•lament  per una jungla luxuriosa que ho cobreix tot. Així com la visita als 
pobles de pescadors al llac  Tonlé Sap. Tanquem aquest any nou amb dos dies a la vora del mar al golf 
de Tailàndia per a gaudir de l’estiu a l’hivern.

MP

VISITAREM

NAVEGAREM

A Phnom Penh: el palau reial, la Pagoda d’argent, el 
Museu Nacional; a Siem Reap les meravelles d’Angkor. 
Acabarem l’any amb Angkor Wat, i la posta de sol 
en Pre-rup. El dia d’any nou visitarem Banteay Srei, 
Takeo, i Ta Prohm, Banteay Kdei, Sras Srang i Krovan. A 
Sihanoukville, gaudirem d’un bany al golf de Tailàndia. 
Recorrerem el país des de la costa fins de nou la capital 
aturant-nos en la colonial Kampot, i els camps de pebre.

Pel llac Tonlé Sap i els manglars de Kampog Plhuk. 
Vaixell optatiu per les illes del golf de Thailandia.

INICI DEL VIATGE: a les 15:00 h. de 
Nuevo Centro. Trasllat a l’aeroport 
de Barajas. Vol MAD –PHNOM PENH 
FI DEL VIATGE: Arribada a València 
cap a les 18:00 h.

Hotel a Phnom Penh
Hotel a Siam Reap
Hotel a Sihanouk Ville

2650€
Inscripció oberta

Reunió informativa: 15 desembre

+ 180€
taxes 
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El Vèneto.
Capitals del renaixement  

Les viles d’Andrea Palladio. No existeix en la història de l’art occidental un arquitecte de tan perenne 
influència a través dels segles com Andrea Palladio. El seu estil sobrepassa totes les fronteres estètiques 
imposades per l’època i irromp no sols en l’àmbit geogràfic mediterrani, sinó també, i amb la mateixa 
intensitat, a Alemanya, Holanda, Escandinàvia i els països de l’est europeu, constituint a més el germen 
de l’arquitectura anglesa dels segles XVII i XVIII.

VISITAREM

GASTRONOMIA

Venècia; Cittadella; la Basílica i el Teatre Olímpic; a 
Vincenza: el pont dels alpinistes a Bassano del Grappa, 
la basílica de Sant Antoni, el Baptisteri de la catedral i 
la capella dels Scrovegni; a Pàdua: l’església de San 
Zeno Maggiore, el Ponte Scaligero, Piazza delle Erbe; 
la casa di Giulietta… a Verona. 

Sopar de cap d’any al restaurant Filanda de Cittadella.

INICI DEL VIATGE: Concentració a 
les 08:00 h. a l’aeroport de Manises. 
Vol VLC-Zúrich-Venècia. 

FI DEL VIATGE: Arribada a l’aeroport 
de València cap a les 14:00 h.

Hotel a Cittadella 4****

INFORMACIÓ

3MP

Ens acompanyarà Josep Belda,
història de l’art.

28 de desembre
al 4 de gener

1025€             

Inscripció oberta
Reunió informativa: 14 desembre

+ 127€
taxes 
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Malta.
Dues illes, un continent

Malta. Paraula d’origen grec que significava ‘dolça com la mel’. No és d’estranyar que la nomenaren 
així perquè aquest petit arxipèlag, amb una superfície semblant a la d’Eivissa, és un dels indrets més 
agradables del Mediterrani. A causa de la seua situació estratègica totes les grans potències han volgut 
al llarg dels segles dominar-la i controlar-la, i totes sense excepció, han deixat importants petjades, fent 
d’aquestes dues xicotetes illes un autèntic continent cultural. 

VISITAREM

GASTRONOMIA i MÚSICA+

A l’illa de Gozo, la Ciutadella; a la Valeta, la Republic 
Street, la Concatedral de Sant Joan, “La Decapitació 
de Sant Joan Baptista” obra del genial Caravaggio, el 
Palau del Gran Maestre, la Barraca Gardens; a Mgarr 
l’església de Mosta; la fortalesa medieval de Mdina; el 
Gran Port, la badia de Marsascala, el poble pesquer de 
Marsaxlokk i H-Hagar Qim, principal indret prehistòric. 

Sopar de cap d’any al restaurant Golden Tulip Vivaldi.

INICI DEL VIATGE:a les 05:00 h. de 
Nuevo Centro i a les 05:30 h. de 
Sagunt. Trasllat a l’aeroport del Prat. 
Vol directe BCN- La Valletta. 

FI DEL VIATGE: Arribada a València 
cap a les 22:30 h.

Hotel a Sant Julians 4****

INFORMACIÓ

MP

Ens acompanyarà Ximo Corts,
professor.

29 de desembre
al 3 de gener

1070€ 
Inscripció oberta

Reunió informativa: 11 desembre

+ 40€
taxes 
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INFORMACIÓ

Praga.Concert de Cap d’Any.
Karlovy Vary, Kutná Hora, Mala Strana

29 de desembre
al 4 de gener

Seguirem el rastre de Kafka contemplant els decadents edificis gòtics i les bellíssimes façanes modernistes 
i es que Praga sense l’esplendor del barroc seria una de les ciutats més impressionants d’Europa però 
amb les torres, campanars, cúpules, palaus i monestirs barrocs que sobreïxen dels teulats i del verd dels 
jardins, és simplement la Mare de totes les ciutats.

VISITAREM

GASTRONOMIA i MÚSICA+

Staré Mesto (Ciutat antiga),  el call jueu, el seu cementeri, 
la sinagoga espanyola; Nové Mesto (Ciutat nova),  
l’arquitectura modernista, la Sala de concerts Smetana 
amb frescos del pintor praguès-parisenc Alfons Mucha; 
Mala Strana, La ciutat barroca, el Castell, la Catedral i el 
santuari de la Loreta, Karlovy Vary, Kutná Hora. 

Concert d’any nou al Palau de la Música de Txèquia. 
(inclòs). Sopar de cap d’any. Representació al Teatre 
Negre de Praga (opcional).

3MP

1250€ 
Inscripció oberta

Reunió informativa: 13 desembre

INICI DEL VIATGE: Concentració a 
les 20:00 h. a l’aeroport de Manises. 
Vol directe a Praga. 

FI DEL VIATGE: Arribada a l’aeroport 
de Manises cap a les 21:30 h.

Hotel Hilton 4****

Ens acompanyarà Enric M. Català,
belles arts.

+ 80€
taxes 
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El cap de Creus.
Mar i terra, verd i blau, natura 
i història

29 de desembre
a l’1 de gener

Els parcs naturals del Cap de Creus i el dels Aiguamolls de l’Empordà són la frontera natural entre terra i 
mar, espais de canvi abrupte abocats a la mar Mediterrània, cresol de cultures que en aquesta zona han 
tingut des de temps immemorials la seua llar. Coneixerem la diversitat paisatgística i natural d’aquests 
indrets privilegiats.

VISITAREM

CAMINAREM

GASTRONOMIA

Museu Dalí de Figueres, Monestir de Sant Pere 
de Rodes, Empúries, Girona, Besalú Monumental, 
Empúries grega i romana, Cadaqués i Santes Creus.

Des de La Selva fins a Cadaqués (P.N. del Cap de Creus). 
Dificultat mitja-baixa. 3 h.  11 km. Desnivell 275 m.
Pels  Aiguamolls de l’Empordà (Centre Informació 
fins a Sant Pere Pescador). Dificultat baixa. 3 h. 9 km. 
Desnivell 35 m.

Sopar de cap d’any. Gastronomia típica de l’Empordà.

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 
17:00h. de Nuevo Centro i a les 
17:30 h. de Sagunt.

FI DEL VIATGE: Arribada cap a les 
21:00 hores.

Hotel a Figueres 3***

380€
Inscripció oberta

INFORMACIÓ

MP

Ens acompanyarà Victor Benlloch,
botànic.
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INFORMACIÓ

Ens acompanyarà Joan Grifoll,
història.

Girona i Empordà.
Grec, romànic i surrealista

29 de desembre
a l’1 de gener

El Teatre-Museu Dalí a Figueres. Des que el pintor va ser soterrat sota la famosa cúpula geodèsica 
aquest museu ha tingut successives reformes i ampliacions. El treball més espectacular que s’ha dut a 
terme, ha estat la substitució de l’antiga cúpula reticular, l’element més emblemàtic del centre museístic. 

VISITAREM

GASTRONOMIA

Museu Dalí de Figueres, Monestir de Sant Pere 
de Rodes, Empúries, Girona, Besalú Monumental, 
Empúries grega i romana, Cadaqués i Santes Creus.INICI DEL VIATGE: Eixida a les 17:00h. 

de Nuevo Centro i a les 17:30 h. de 
Sagunt.

FI DEL VIATGE: Arribada cap a les 
21:00 h.

Hotel a Figueres 3***

380€
Inscripció oberta

MP

Sopar de cap d’any. Gastronomia típica de l’Empordà.
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INFORMACIÓ

Ens acompanyarà Clara Ros,
història de l’art.

Les Beires. Centre de Portugal.
Coïmbra, Batalha, Aveiro, Viseu, Tomar...

30 de desembre
al 6 de gener

Al Bosc encantat de Buçaco, d’una exuberància serena, gairebé màgica i envoltat per un elevat mur 
trobarem un dels més bells edificis neomanuelins de Portugal, que junt amb el Convent de Santa Creu 
creen una extraordinària simbiosi amb els Cedres plantats fa 350 anys pels monjos. Destaca el de São 
José, al costat de la porta del mateix nom, és el símbol local d’aquest imponent arborètum.

VISITAREM

GASTRONOMIA i MÚSICA+

Aveiro, Viseu, Coimbra, el Castell de Tomar, el Convent 
de Crist,  el Monestir de Santa María da Victória, El 
Monestir de Alcobaça, Òbidos.

Sopar de cap d’any en un restaurant amb música en 
directe de fados. Tipic bacallà portugués.

INICI DEL VIATGE: Concentració a 
les 10:00 h. a l’aeroport de Manises. 
Vol directe a Lisboa. 

FI DEL VIATGE: Arribada a l’aeroport 
de Manises cap a les 23:00 h.

Hotel a Coimbra 3***

2MP

750€  

Inscripció oberta
Reunió informativa: 12 desembre

+ 45€
taxes 
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L’altra Extremadura.
El sud Pacense

30 de desembre
al 4 de gener

El sud Pacense. Escaramusses entre moros i cristians, i entre castellans i portuguesos, ens han deixat un 
bagatge mestís de ruïnes, de monuments i de pobles plens de xicotets racons amb encant, on despunten 
els campanars barrocs com a gratacels al bell mig d’un paisatge dominat per extenses deveses, on 
lliurement campen els porcs ibèrics, base dels exquisits pernils de pota negra.  

VISITAREM

GASTRONOMIA

Zafra, Tentudia, Calera de León, Fuente de Cantos, 
Extremadura portuguesa, Elvàs, Olivenza, Jerez de los 
Caballeros, Fregenal de la Sierra, Parc Miner d’Almadén. 
(UNESCO)

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 7:00h. 
de Nuevo Centro i a les 7:30 h. de 
Xest.

FI DEL VIATGE: Arribada cap a les 
21:00 h.

Hotel a Zafra 4**** (4 nits)

Hotel a Almadén 4**** (1 nit)

560€
Inscripció oberta

MP

INFORMACIÓ

Ens acompanyarà Pep Pardo,
arquitecte.

Sopar de cap d’any.
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Quan Dioclesià reestructurà l’imperi romà, els cristians foren objecte de 
represàlies, tant és així que l’any 304 desterrà a València el bisbe de Saragossa 
sant Valeri i el seu jove diaca sant Vicent. Segons la tradició foren jutjats, 
empresonats i martiritzats, el seu cadàver fou llançat a un abocador prop de 
l’actual mercat central i conduït el seu cos posteriorment a la Roqueta.

INICI: a les 9,30 h. del matí a la plaça de la Mare de Déu. 

PASSEJAREM: Ascensió al Campanar Nou (mal dit “Micalet”), visita de les 
sales i arribada a la terrassa a temps d’escoltar les 12, tocades pel Micalet o 
“campana de les hores”. Tot seguit, visita de la sala de les campanes des de la 
qual sentirem la melodia que anuncia la Diada de Sant Vicent. El toc durarà 
de deu a vint-i-cinc minuts, segons la inspiració, cansament, oratge i la bona 
companyia que tinga el campaner.

ESMORZAR

22
gener

Ens acompanyarà Francesc Llop i Bayo, campaner del Micalet.

Com els darrers anys l’esmorzar el farem a la torrassa de la torre del Micalet a 
base de pastetes i vi del país.

La Torre del Micalet
El temps de Sant Vicent DILLUNS Tiquet: 15 € + tiquets d’entrada

Primer dia d’inscripció: 8 de gener

FESTES POPULARS

ESMORZAR
I MÚSICA

Al segle XV van sorgir un grup d’intel•lectuals que van donar un nou 
enfocament a la vida a Europa. Miraven amb ulls curiosos a l’antiguitat 
clàssica, pensant que hi havia valors que havien de ser aplicats per al 
benestar i el desenvolupament de la humanitat. El seu pensament reformista 
prompte es va expandir a bona part del continent. 

INICI: a les 10:00 h. a l’estació de metro de Colom. 

PASSEJAREM:  L’espai que ocupava el barri jueu de València, la Porta, l’antic 
cementeri, la sinagoga gran i la menor, la casa de Joan Lluís Vives. Tractarem 
el seu mode de vida i la seua organització social. Al ritme de música jueva.

Joan Lluís Vives
 i el Call jueu
La festa de Sant Antoni

27
gener

Ens acompanyarà Enric M. Català, belles arts.

DISSABTE Tiquet: 15 € + tiquets d’entrada

Primer dia d’inscripció: 15 de gener

VISITA IL·LUSTRE
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Alcanyís i Casp. 
Històries del Regne de València

Alcanyís. L’inici de la conquesta valenciana. Jaume I va planificar la conquesta de València trobant-
se a Alcanyís. El castell, memòria en pedra, ens mostrarà uns interessants frescos del segle XIV que 
representen l’entrada del Rei a València l’any 1238. Compromís de Casp. Reunió de notables, representants 
dels estats de la Corona d’Aragó, que decidiren qui succeiria a Martí l’humà (mort el 1410). Fou escollit 
Fernando d’Antequera, en detriment de l’altre candidat Jaume d’Urgell.

VISITAREM

De Casp, la Col·legiata, escenari de la històrica reunió, 
el monument a Bonifaci Ferrer; el monestir de Rueda, 
l’església, claustre, refectori, aula capitular... un dels 
més importants cistercencs; D’Alcanyís el castell el 
Palau Municipal, la Llotja, la col·legiata…

160€
Inscripció oberta

3 i 4 de febrer

MP

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 7:00h. 
de Nuevo Centro i a les 7:30 h. de 
Sagunt.

FI DEL VIATGE: Arribada cap a les 
21:00 h.

Hotel a Casp 3***

Ens acompanyarà Toni Rodrigo,
història de l’art.

INFORMACIÓ

PASSEJAREM
La rodalia del monestir de Rueda a la vora del riu Ebre.
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Egipte.
La forma de l’eternitat

L’any 1798 el jove Napoleó Bonaparte proposà al Directori començar una campanya a Egipte i Síria per 
protegir els interessos comercials de França. Llavors  en arrivar davant  les piràmides digué: “Soldats ...40 
segles ens contemplen”.  Volem que  quaranta i dos segles després,  aquestes mateixes piràmides les 
contemplem nosaltres. Us proposem descobrir o redescobrir L’Egipte, “la mare del món”, el “don del Nil”.
Obrim els ulls i davant les piràmides entendre’m el refrany àrab: “l’home té por al temps i el temps només 
té por a les piràmides”.

VISITAREM
La megalòpolis de El Cairo, amb el museu d’art egipci, 
el Khan el Khalili, els seus basars i les mesquites Ibn 
Tulum, Al Rifai, Sultan Hassan i el barri de la mesquita  
Al Azhar. La ciutadella de Saladí i centre de poder de 
l’Egipte Islàmic . Les piràmides de Gizah i l’esfinx, la 
piràmide escalonada de Sakkara i Memfis. Excursió des 
de Luxor al temple de Dendera i Abydos. Abu Simbel. 

5 al 15 de febrer

1495€ 
Inscripció oberta

Reunió informativa: 19 gener

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 
8:00 h. de Nuevo Centro. Trasllat 
a l’aeroport de Barajas. Vol directe 
MAD – EL CAIRE

FI DEL VIATGE: Arribada cap a les 
20:00 h. a València.

Hotel a El Cairo 5*****
Hotel a Luxor 5*****
Cabina al creuer per Nil 4****
Hotel Aswan 4****

INFORMACIÓ

Ens acompanyarà Vicent Climent,
història de l’art.

NAVEGAREM
Creuer pel Nil amb la vall dels Reis, els temples de 
Karnak i Luxor, els colossos de Memnon i el temple de 
Hatshepsut, el Ramseum.  Kom Ombo, Edfu. Aswuan...
Passeig en Faluca.

+ 230€
taxes 

3PC MP
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Russafa.
Recuperant Color Tiquet: 15 € + tiquets d’entrada

Primer dia d’inscripció: 22 de gener

PASSEJAREM: Els carrers i places del popular barri del Ganxo, la rendició 
de Balansiya, l’església de Sant Valeri, el Mercat, infinits detalls i anècdotes..

“La Ben Plantà”, de llogaret enjardinat, on el governador musulmà construí 
una bella almúnia, a barri multiètnic que participa de l’eixample de València. 
Amb la seua annexió a la ciutat, l’any 1877, l’horta de Russafa quedava 
esquarterada i s’obria un nou espai urbà farcit d’amples avingudes i edificis 
de diversos estils arquitectònics. 

INICI: a les 10:00 h. a la plaça de bous.

Ens acompanyarà Enric M. Català, belles arts. 

La plaça de l’Ajuntament. Existeix una vorera de “dretes” i una altra 
“d’esquerres”? On estava el barri dels pescadors? Per què es col•loca 
l’estació del Nord al sud? Què són els edificis hipogenitals? Per què destaca 
en la plaça l’estil pastisseria francesa? La norma és interpretable? Necessita 
una reforma? Aquestes són les qüestions a debatre durant la visita.

INICI: a les 10:00 h. a la porta de l’Ajuntament. 

PASSEJAREM:  El barri de Sant Francesc, la rodalia del convent desaparegut. 
Esmentem els edificis semi industrials (Telefònica); els corporatius; els 
neogòtics dels què renegà Paco Mora en la seua conversió al classicisme; 
els d’art decò; algun racionalista perdut i la mole de l’Ateneu.

El barri de
Sant Francesc

Ens acompanyarà Pep Pardo, arquitecte.

Tiquet: 15 € + tiquets d’entrada

Primer dia d’inscripció: 29 de gener

ESMORZAR

3
febrer

DISSABTE

ESMORZAR

10
febrer

DISSABTE

BARRIS HISTÒRICS

BARRIS HISTÒRICS
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11
febrer

11
febrer        

Sabines de l’Almeza.
De La Almeza a La Torre 

Ermites medievals 
de l’Alta Serrania.

DIUMENGE

DIUMENGE

Tiquet: 28 €

Tiquet: 28 €

Primer dia d’inscripció: 29 de gener

Primer dia d’inscripció: 29 de gener

CAMINAREM: 3 h. dificultat baixa. Des del llogaret de La Almeza, una de 
les rutes d’arbres monumentals i singulars de la Comunitat Valenciana. 
Destaquem les velles sabines (localment trabinas, Juniperus thurifera L.) i 
d’entre elles la imponent... “La Juana”, edat aproximada 500 anys. 

VISITAREM: L’església parroquial i les ermites de la Yesa; l’arquitectura en 
pedra seca de La Torre; el castell i la població d’Alpuente. 

PASSEJAREM: Més aviat, es tracta de dues agradables passejades per 
la rodalia de la Yesa i el barranc de la Torre, (bosc de sabines, algunes 
mil·lenàries).  

Un país menut amb un mosaic agrari, natural i cultural, vivint i respirant 
malgrat l’oblit (i les mines). Una comarca amb diversitat en el modelat del 
relleu, del conreus i activitats adaptades als usos de l’espai. Un paisatge que 
traspua la memòria del passat, on també caben castells assolats i art a les 
esglésies. 

Alpuente, la capital de l’antic regne moro taifa d’Alpont, és una petita població 
dura, rústica i austera, entrecreuada per barrancs i rambles que baixen d’uns 
cims plens de boscos de pins i una petita horta que l’envolta. 

INICI: a les 08:00 h. de Nuevo Centro i a les 08:30 h. de Llíria. 

INICI: a les 08:00 h. de Nuevo Centro i a les 08:30 h. de Llíria. 

FINAL: Arribada cap a les 20:00 h.

FINAL: Arribada cap a les 20:00 h.

Ens acompanyarà Victor Benlloch, botànic. 

Ens acompanyarà Joan V. Candel, guia FPR. 

GASTRONOMIA: Dinar opcional. L’olleta “churra”.  

GASTRONOMIA: Dinar opcional. L’olleta “churra”. 
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Ens acompanyarà Ximo Corts,
professor.

Passió per Cervera.
Agramunt, Montfalcó murat...

Tàrrega, Verdú, Cervera, Agramunt... són alguns dels cognoms valencians que responen al nom de 
diverses poblacions de les comarques lleidatanes. Segons conta la tradició, després de la conquesta del 
regne musulmà de València, partiren 600 donzelles camí de les meravelloses terres del sud per tal de 
repoblar-les. Així ho podem veure clarament reflectit a la Porta de l’Almoina de la Catedral de València, 
germana de les portades de Santa Maria d’Agramunt i de la dels Fillols de la Seu Vella de Lleida.   

VISITAREM

PASSEJAREM

Santa Maria d’Agramunt, l’Espai Josep 
Guinovart; l’extraordinària riquesa del patrimoni cultural 
de Cervera, el castell, Sant Pere, Santa Maria, la Paeria, 
la Universitat…

El recinte murat de Montfalcó.

160€
Inscripció oberta

MP

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 
18:00h. de Nuevo Centro i a les 
18:30 h. de Sagunt.

FI DEL VIATGE: Arribada cap a les 
21:00 h.

Hotel a Cervera 3***

17 al 18 de febrer

INFORMACIÓ

GASTRONOMIA

Escudellà i Crema cremada.
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L’asombrosa carrera de la família Borja comença amb Calixt III, qui va 
intervindre en la resolució del cisma d’Occident. Primer Papa Borja portà una 
vida austera, plena d’inquietuds culturals. El seu nebot, segon papa Borja 
(Alexandre VI) va ser una figura clau en la vida política de la seua època. El 
seu fill, Cèsar, va suggerir a Maquiavel la seua obra ‘’El príncep’’. Lucrècia va 
fer de Ferrara un dels centres més brillants del Renaixement italià. Finalment 
Francesc culminà la seua intensa vida a Roma després d’haver estat màxim 
responsable dels jesuïtes i ser canonitzat com a Sant.

Les fonts públiques són elements arquitectònics ornamentats construïts 
per a abastiment d’aigua als ciutadans. Des del principi els consells de les 
ciutats van posar el seu interés en què les fonts foren motiu de guarniment 
i embelliment urbà, arribant en ocasions a ser un monument públic. A 
València les primeres arribaren al segle XV coincidint amb l’entrada de la 
Edat Moderna. 

INICI: Concentració a les 09:30 h. a la plaça de Manises. 

VISITAREM: El carrer dels Borja; la portada de l’església de Sant Nicolau; 
la Porta dels Ferros, el Museu i la capella de Sant Francesc de Borja, de la 
Catedral i la façana del Palau Borja. 

INICI: a les 10:00 h. a la plaça del Negrito. 

PASSEJAREM: Font del Negret, la del Tribunal de les Aigües, la del 
canonge Griñán, Les tres Gràcies, la dels Amics del País Valencià, la de 
Neptú, la de Tritó, la dels Quatre elements i la de les Quatre estacions.  

Ens acompanyarà Enric M. Català, belles arts.

Ens acompanyarà Toni Rodrigo, arquitecte. 

Fonts públiques de València
Al ritme de l’aigua

València i els Borja
Un llinatge universal Tiquet: 15 € + tiquets d’entrada

Primer dia d’inscripció: 12 de febrer

Tiquet: 15 €

Primer dia d’inscripció: 12 de febrer
ESMORZAR

25
febrer
DIUMENGE

ESMORZAR

24
febrer

DISSABTE

VISITA IL·LUSTRE

RUTA
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Ens acompanyarà Vicent M. Cotanda,
guia FPR.

Bardenas Reales.
Monuments naturals de Navarra

3 i 4 de març

Peñalen. Racó de bellesa singular i talaia perfecta, des d’on s’albiren en dies clars, els cims nevats dels 
Pirineus. Al peu del Barranc, que té una caiguda de 392 metres, fonen les seues aigües els rius Arga i 
Aragó per a trobar-se amb l’Ebre tres quilòmetres més avall.

VISITAREM

La catedral de Tudela i el castell d’Olite.  

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 7:00h. 
de Nuevo Centro i a les 7:30 h. de 
Sagunt.

FI DEL VIATGE: Arribada cap a les 
21:00 h.

Hotel a Tudela 3**** 

160€
Primer dia d’inscripció: 

10 de gener

MP

PASSEJAREM
Peñalen, penya-segat de textura grumollosa que 
canvia de color segons l’hora, del groc del migdia, al 
roig del capvespre.
Bardenas Reales, L’erosió ha esculpit capritxoses 
formes creant un món d’aparença quasi lunar. 

INFORMACIÓ
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11
març

11
març

Les gorges del Millars.
Olba

Vall d’Olba-Rubielos de Mora.
Pobles amb encant 

DIUMENGE

DIUMENGE

Tiquet: 28 €

Tiquet: 28 €

Primer dia d’inscripció: 26 de febrer

Primer dia d’inscripció: 26 de febrer

CAMINAREM: 3 h. 10 km. Dificultat moderada. Desnivell 200 metres. El 
Puente Seco, Des de las Fuentes de Rubielos a Olba, Los Cañones del 
Millars.  

VISITAREM: L’encantador Olba, L’aqüeducte del Rubielos. 

VISITAREM: Rubielos de Mora, L’aqüeducte del Rubielos i l’encantador Olba,

PASSEJAREM: Pel Puente Seco i Los Cañones del Millars.  

GASTRONOMIA: Dinar opcional.  

La serra de Gúdar té lligams ben sòlids (a més del natural veïnatge) amb 
les societats que han viscut vora mar: invisibles, els històrics i immemorials 
camins ramaders que han trepitjat milions de raberes anys rere any; d’aigua, 
com ara els del riu Millars, que hi neix i que fecunda aquestes terres eixutes,... 
en una àrea de transició cap l’alta muntanya mediterrània.

Gairebé a tocar de mà: els històrics, culturals i encantadors pobles bastits en 
pedra,  situats al bell mig d’una esplèndida barreja de paisatges, trobarem 
Rubielos, vila monumental d’un Aragó ben farcit d’elles i la gran sorpresa de 
la població d’Olba a la vora del riu Millars. 

Ens acompanyarà Victor Benlloch, botànic.

Ens acompanyarà Joan V. Candel, guia FPR. 

INICI: a les 08:00 h. de Nuevo Centro i a les 08:30 h. de Sagunt. 

INICI: a les 08:00 h. de Nuevo Centro i a les 08:30 h. de Sagunt. 

FINAL: Arribada cap a les 20:00 h.

FINAL: Arribada cap a les 20:00 h.

GASTRONOMIA: Dinar opcional.  
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Ens acompanyarà Santi Tormo,
arquitecte tècnic i professor.

INFORMACIÓ

Extremadura.
Obres de romans

15 al 19 de març

Parc natural de los Barruecos i Museu Vostel. Al bellmig d’un bellíssim paratge declarat monument 
natural, trobarem un curiós i interessant centre d’art avantguardista. Situat entre enormes roques 
granítiques, sobre les quals les cigonyes instal·len els nius, aquest original i innovador indret conforma 
l’expressió de l’art de vanguàrdia internacional en un medi rural d’excepcional valor paisatgístic, un punt 
de trobada entre l’art i la vida, entre l’art i la natura. 

VISITAREM

PASSEJAREM

A Càceres, l’Aljub, l’Arc de l’Estrela, l’Arc de Santa 
Anna, l’Arc del Crist, l’antic Hospital de la Piedad; la 
monumental Trujillo; el Teatre, l’anfiteatre, el pont romà 
i el Museu Nacional d’Art Romà a Mèrida; el monestir de 
la Mare de Déu de Guadalupe.

Parc natural de los Barruecos.

MP

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 7:00h. 
de Nuevo Centro i a les 7:30 h. de 
Xest.

FI DEL VIATGE: Arribada cap a les 
21:00 h.

Hotel a Trujillo

490€
Primer dia d’inscripció: 

16 de gener
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Ens acompanyarà Toni Rodrigo,
història de l’art.

INFORMACIÓ

De Lleida a Balaguer:
Josep Pàmies i la dolça revolució 
de les plantes

17 al 19 de març

La llegenda de la repoblació valenciana per uns centenars de doncelles lleidatanes se substenta en la 
semblança de la porta del Palau o de l’Almoina pràcticament de la mateixa factura de la dels Fillols de la 
Catedral de Lleida. No sabrem mai en què es bassa aquesta història, sí que és veritat com comprovarem 
que entre elles només n’hi ha petites diferències.

VISITAREM

PASSEJAREM

La ciutat de Balaguer, Santa Maria de les Franqueses, 
Artesa, el castell templer de Gardeny, Benabarre, 
Mollerussa, A Lleida, el Museu, l’església de sant 
Llorenç, les adoberies, el dipòsit d’aigua, el Castell de 
la Suda i Seu Vella. El Centre hortícola Pàmies, visita 
guiada als vivers, xarrada amb Josep Pàmies

Centre d’Interpretació de la Mitjana als Camps Elisis, 
(bosc de ribera), per l’horta de Lleida: entre el regadiu 
i el secà, 

MP

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 8:00h. 
de Nuevo Centro i a les 8:30 h. de 
Sagunt.

FI DEL VIATGE: Arribada cap a les 
21:00 h.

Hotel a Lleida 3***

245€
Primer dia d’inscripció: 

8 de gener
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INFORMACIÓ

El congost de Mont 
Rebei

El riu Noguera Ribagorçana separa les terres lleidatanes de les aragoneses d’una forma abrupta, el 
congost de Mont Rebei, el darrer espai verge d’aquestes terres. Natura en estat pur on pedra, aigua i 
vegetació conformen un vertiginós congost que és travessat per un camí excavat i penjat de la roca.

VISITAREM

CAMINAREM

Benabarre, Mollerussa, a Lleida la Catedral de la Seu 
Vella.  

El Congost de Mont Rebei (Des de l’alberg de Mont 
Falcó). Dificultat baixa. 3h. 10 km. 
Per l’Estany d’Ivars i Vila-sana (l’estany interior més 
gran de Catalunya). Dificultat baixa. 3h. 10 km. 

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 
08:00h. de Nuevo Centro i a les 
08:30 h. de Sagunt.

FI DEL VIATGE: Arribada cap a les 
21:00 h.

Hotel a Lleida 3***

MP

245€
Primer dia d’inscripció: 

8 de gener

17 al 19 de març

Ens acompanyarà Victor Benlloch,
botànic.
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Ens acompanyarà Enric M. Català,
belles arts.

INFORMACIÓ

Úbeda - Baeza.
Reanixement andalús

Perduts por los cerros de Úbeda, ens retrobarem en aquestes bellíssimes ciutats renaixentistes situades al 
centre de la província de Jaén, suspeses en una ampla terrassa a la vall del Guadalquivir, com navegant 
sobre un mar d’ondulacions plenes d’oliveres. A Baeza passejarem els entranyables racons de tall 
medieval, al ritme dels versos sobre els grisos camps, que Machado ens va regalar. 

VISITAREM

Baeza, la “Alhóndiga”, antic magatzem de gra, la 
Catedral, el palau Javalquino i la plaça del Populo; 
Úbeda capital del renaixement andalús; la col•legiata 
de Santa Maria, el palau de Las Cadenas i l’hospital de 
Santiago i la capella del Salvador, l’obra més singular 
de la ciutat. La característica població de Cazorla.

MP

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 7:00h. 
de Nuevo Centro i a les 8:00 h. de 
Xàtiva.

FI DEL VIATGE: Arribada cap a les 
21:00 h.

Hotel a Cazorla 3***

17 al 19 de març

250€
Primer dia d’inscripció: 

9 de gener

PASSEJAREM
La Cerrada del Utrero, 6 km. 2 hores dificultat baixa, 
Desnivell inapreciable.
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INFORMACIÓ

Ens acompanyarà Joan Grifoll,
història.

La serra de Cazorla.
Por los cerros de Úbeda

17 al 19 de març

Entre la immensitat de les oliveres de Jaén s’alça la potent serra de Cazorla. El visitant restarà sorprés en 
veure una diversitat natural impressionant d’espècies com ara el voltor comú, falcons, àguiles, senglars i 
cérvols, a més de l’endèmica flor “Violeta de Cazorla” o la “Lagartija de Valverde”, úniques arreu del món. 
Del poble de Cazorla cal destacar-hi l’imponent castell de la Yedra, fortalesa àrab que conté el museu 
etnogràfic. 

VISITAREM

Amb vehicles tot terreny 4x4 per les zones d’accés 
restringit no autoritzat al públic; Cazorla, un dels més 
bonics i interessants pobles dins el parc natural; las 
Buitreras, un bosc amb teixos mil•lenaris; l’embassament 
del Tranco. 

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 7:00h. 
de Nuevo Centro i a les 8:00 h. de 
Xàtiva.

FI DEL VIATGE: Arribada cap a les 
21:00 h.

Hotel a Cazorla 3***

MP

CAMINAREM

La Cerrada del Utrero, 6 km. 2 hores dificultat baixa, 
Desnivell inapreciable.
El riu Borosa. Ruta Verda: 9 km. 3 hores amb dificultat 
baixa per la “Cerrada de Elias”. Desnivell inapreciable.

250€
Primer dia d’inscripció: 

9 de gener
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Ens acompanyarà Victor Benlloch,
botànic.

INFORMACIÓ

Urbasa i Aralar.
Nacedero de Urederra, Hayedo 
encantado, Madoz

29 de març
al 2 d’abril

Dicotomia de formes. Navarra aglutina en un espai reduït diverses regions naturals, amb clima i 
vegetacions diverses i, fins i tot, amb llengua i cultura diferents. El miracle de la natura fa que a una regió 
tan xicoteta com és Navarra, es puga viure aquesta diversitat que a Europa es configura en milers de 
kilòmetres quadrats. A Navarra s’esdevé una encertada conjunció de factors culturals i mediambientals. 

VISITAREM

CAMINAREM

Estella, Pamplona, Alsasua, monestir de Zamartze, 
santuari de San Miguel d’Aralar.

Per la Serra d’Urbasa. Nacedero de Urederra y Balcón 
de Pilatos. Dificultat baixa. 11km. 3’5h. 200m desnivell. 
Per la Serra d’Urbasa. Hayedo encantado. Dificultat 
baixa. 8km. 3h. 250m desnivell.
Per la Serra d’Aralar. San Miguel de Aralar a Madoz. 
Dificultat baixa. 10km. 3h. 400m desnivell (tot de baixada, 
no hi ha pujada).

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 
17:00h. de Nuevo Centro i a les 
17:30 h. de Sagunt.

FI DEL VIATGE: Arribada cap a les 
23:30 h.

Hotel a Pamplona 4***

395€
Primer dia d’inscripció: 

15 de gener
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Guia FPR.

Navarra Medieval.
Les serres d’Urbasa i Aralar

29 de març
al 2 d’abril

Peru Harri, l’espectacular caseriu que Iñaki Perurena posseeix al cim d’una muntanya a Leiza, ha transformat 
i convertit l’ampli prat descendent que s’estén en un autèntic museu a l’aire lliure en el qual s’exhibeixen 
gegantesques escultures alegòriques que ha alçat amb les seues pròpies mans i imaginació.

VISITAREM

Estella; Pamplona, les muralles, la Ciutadel•la, i la 
Catedral; Alsasua, monestir de Zamartze, santuari 
de San Miguel d’Aralar, la cova de Mendukilo, Parc 
escultòric de Peru Harri; Les muralles d’Artajona, Santa 
Maria d’Eunate…

PASSEJAREM
Per l’espectacular caseriu d’Iñaki Perurena a Leiza.

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 
18:00h. de Nuevo Centro i a les 
18:30 h. de Sagunt.

FI DEL VIATGE: Arribada cap a les 
21:00 h.

Hotel a Pamplona 4***

INFORMACIÓ

395€
Primer dia d’inscripció: 

15 de gener
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Silos i Atapuerca. 
El tren de la prehistòria

Records de la prehistòria. Molt a prop de la ciutat de Burgos, a la primeria del segle XX, es va construir 
un ferrocarril miner. A resultes d’aquestes obres, van quedar al descobert una sèrie de galeries que 
fortuïtament traurien a la vista les cavitats on hui estan els tres jaciments més importants del període 
cretaci. Des de llavors, Atapuerca és coneguda pels fòssils humans que havien passat desapercebuts, 
coberts de vegetació al llarg de milers i milers d’anys.

VISITAREM

Lerma; la plaça Major, el palau Ducal, la col•legiata; 
l’ermita visigòtica a Quintanilla de las Viñas; 
l’emmurallada Covarrubias; la catedral i el nou Museu 
de l’Evolució Humana a Burgos; el centre d’interpretació 
i el jaciment de la serra d’Atapuerca; el monestir de 
Santo Domingo de Silos.

MP

30 de març
al 2 d’abril

375€
Primer dia d’inscripció: 

16 de gener

PASSEJAREM
La Yecla,  profunda i estreta gorja excavada en 
espessos bancs calcaris que caracteritzen el relleu 
d’aquestes penyes i les monumentals ruïnes de San 
Pedro de Arlanza.

Ens acompanyarà Gabriel Benavides,
humanitats.

INFORMACIÓ

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 8:00h. 
de Nuevo Centro i a les 8:30 h. de 
Sagunt.

FI DEL VIATGE: Arribada cap a les 
21:00 h.

Hotel a Burgos 4****
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Cañones del Ebro.
Les valls de Sedano i Las Loras

30 de març
al 2 d’abril

Situades molt a prop de Burgos, aquestes espectaculars valls conformen un bellíssim recorregut que 
segueix els camins que el riu Ebre ha tallat al seu pas. Són un veritable paradís on assaborirem el més 
atractiu turisme rural, mentre passegem per un territori humit, amb frondosos boscs, espectaculars 
cascades i un sorprenent conjunt d’encantadors pobles.

VISITAREM

Lerma: la plaça Major, el palau Ducal, la col•legiata; 
l’antic monestir de San Martín d’Elines, els ermitoris 
rupestres d’època preromànica; la catedral de Burgos.

375€
Primer dia d’inscripció: 

16 de gener

Ens acompanyarà Arnau Zapata,
guia FPR.

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 8:00h. 
de Nuevo Centro i a les 8:30 h. de 
Sagunt.

FI DEL VIATGE: Arribada cap a les 
21:00 h.

Hotel a Burgos 4****

INFORMACIÓ

CAMINAREM

Orbaneja-San Martín de Elines; vora el riu Ebre entre 
parets rocalloses i una vall en un espai natural de gran 
bellesa. 3h.10km. Fàcil. Sense desnivell.
De Pesquera de Ebro a Valdelateja. El veritable canó 
de l’Ebre. 3h. 10km. Fàcil. 250m de desnivell.
I passejarem la Yecla, profunda i estreta gorja excavada 
en pedra.

MP
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Ens acompanyarà Enric M. Català,
belles arts.

INFORMACIÓ

Bolonya. El delta del Po. 
Ràvena, Ferrara, Comacchio, Pomposa, 
Mòdena...

30 de març
al 6 d’abril

El laberint roig. Amb gran personalitat i elegància, és la ciutat de la Universitat més antiga del món, dels 
excel•lents restaurants, del color roig dels seus murs i de la qualitat de vida; compta amb més de dues-
centes biblioteques, quaranta museus, i vint-i-quatre teatres; n’hi ha més llibreries que no bars. Allò que 
és millor sens dubte és que conegues els secrets de Bolonya amb Fil-per-randa.

VISITAREM

A Bolonya, la piazza Maggiore, Sant Stefano, la plaça 
dei Cavalli, palau del Comune i les torres pendents; a 
Ferrara, la Catedral romànica, el Palau dels Diamants, la 
Cartoixa; a Ravena San Vitale, San Apollinare in classe, 
San Apollinare Nuovo; l’abadia de Pomposa; Comacchio, 
poble de pescadors i a Mòdena l’esplèndida catedral. 

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 8:30h. 
de Nuevo Centro i a les 9:30 h. de 
Xàtiva. Vol directe Alacant-Milà-
Malpensa-Alacant

FI DEL VIATGE: Arribada a València 
cap a les 21:30 h.

Hotel a Bolonya 4****

3MP

1200€  

Inscripció oberta
Reunió informativa: 7 març

+ 36€
taxes 

GASTRONOMIA

Sabors del Mar Adriàtic a Comacchio.



31

Ens acompanyarà Ximo Corts,
professor.

INFORMACIÓ

Milà. Gran llacs del 
Nord d’Itàlia.
Cartoixa i Pavia, Bèrgamo, Como...

Malgrat estar contínuament en primer plànol (Moda, futbol, disseny...) i que quan hem viatjat per Itàlia 
algun dia sojornàrem a Milà, la capital de la Llombardia és en gran mesura per a molts de nosaltres 
una ciutat desconeguda. És una ciutat única, que va bressolar als grans del Renaixement, un replanell 
on s’atibaquen llegats artístics i belleses pictòriques o marmòries; una ciutat farcida d’obres amagades 
que adornen qualsevol claustre, església o museu. Però també és una ciutat moderna i dinàmica centre 
financer i econòmic amb les millors botigues d’Itàlia.

VISITAREM

A Milà el Castell Sforzesc, via Dante, piazza Mercanti, 
Catedral, la Galleria, Teatro alla Scala, la Rotonda, la 
Universitat, Sant Llorenç, la Pinacoteca Brera, Santa 
Maria delle Grazie, el “Cenacolo” de Leonardo Da Vinci; 
Bergamo; Pavia i  la Cartoixa; Vigevano i St. Giulio d’Orta. 

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 8:30h. 
de Nuevo Centro i a les 9:30 h. de 
Xàtiva. Vol directe Alacant-Milà-
Malpensa-Alacant.

FI DEL VIATGE: Arribada a València 
cap a les 21:30 h.

Hotel a  Milà 4****

3MP

30 de març 
al 6 d’abril

1200€ 

Inscripció oberta
Reunió informativa: 5 març

PASSEJAREM
I llago Maggiore, di Como i St Giulio d’Orta.

+ 36€
taxes 
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Ens acompanyarà Josep Belda,

història de l’art.

INFORMACIÓ

Sicília. El centre del món.
Catània, Taormina, Noto, Ragusa, 
Agrigento, Palerm..

1 al 9 d’abril

Sicília ha estat envaïda un fum de vegades amb la conseqüent influència d’àrabs, normands, catalans, 
espanyols, francesos... Més que els monuments, altament interessants, el que més crida l’atenció és la 
seua atmosfera, el xoc violent de contrastos; magnífiques esglésies, edificis en ruïnes, palaus bellíssims... 
a més de l’animada vida dels barris populars, els mercats, els atzucacs..., en fi, tot plegat, podríem dir que 
Sicília és una València al mig de la Mediterrània.

VISITAREM

L’Etna, el volcà més gran d’Europa; Taormina, envoltada 
per magnífics paisatges; Vil•la Casale, conjunt d’edificis 
romans de camp; Catània ciutat negra de color i alegre 
de sentiment; Siracusa, el teatre grec, l’amfiteatre romà 
i Ortigia; Noto, barroca siciliana; la Ragusa de l’inspector 
Montalbano; els temples d’Agrigento; Palerm, la gran 
capital; El Teatre i temple de Segesta; Érice, abocat al 
mar; la Conca de L’Oro, Montreale i Cefalú. 

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 4:30h. 
de Nuevo Centro i a les 5:00 h. de 
Sagunt. Trasllat a l’aeroport del Prat. 
Vol directe a Catània.

FI DEL VIATGE: Arribada a València 
cap a les 22:30 h.

Hotel a Catània, Ragusa i 
Palerm, 3 i 4****

3MP

1300€ 
Inscripció oberta

Reunió informativa: 12 març

+ 38€
taxes 
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Ens acompanyarà Xavier Vidal,

arqueòleg.

INFORMACIÓ

Montenegro sorprenent.
Kotor, Sveti Stefan, Durmitor, Ostrog

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

VISITAREM

El fiord de Kotor, la capital marinera de Perast, el nucli 
històric de Kotor amb la catedral de Sant Trifó, les viles 
de Budva i Sveti Stefan. El llac de Skadar . Vorem les 
“boques de Kotor” des de les vistes màgiques del mont 
Njegos. Descobrirem l’antiga capital del país, Cetinje i 
les seues “ambaixades”, així com el seu Monestir. Les 
muntanyes del parc nacional de Durmitor- unesco- i el 
famós canó del riu Tara. També el Monestir d’Ostrog.

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 05:00h. 
de Nuevo Centro i a les 05:30 h. de 
Sagunt. Trasllat a l’aeroport del Prat. 
Vol directe a Dubrovnik.

FI DEL VIATGE: Arribada a València 
cap a les 23:00 h.

Hotels a Montenegro 3*** i  4****

1 al 8 d’abril

PASSEJAREM
El parc nacional de Durmitor- Unesco-i el famós canó 
del riu Tara. Gaudirem de les “boques de Kotor” amb 
vistes màgiques del mont Njegos.

1275€ 
Inscripció oberta

Reunió informativa: 8 març

+ 37€
taxes 

MP
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Ens acompanyarà Clara Ros,

guia FPR.

INFORMACIÓ

Croàcia. Costa Dàlmata
Kòrcula, Split, Zadar, Sibenik, krka, 
Trogir, Dubrovnik...

La restauració d’un paisatge. En aquesta bellíssima costa, Dioclesià, l’emperador romà nascut a Spalato 
(Split), per a recollir-se a la vora de l’Adriàtic els darrers anys de la seua vida, bastí un castell de faula 
protegit per torres i muralles increïbles. Sobre els vestigis de la província romana s’alçaren les ciutats 
venecianes de Fiume, Zara o Ragusa, que més tard conformarien Rijeka, Zadar, Dubrovnic..., és a dir 
l’actual regió croata de Dalmàcia. I no va ser per casualitat, simplement aquesta costa és un vertader 
paradís. 

VISITAREM
La península de Korcula, on conta la tradició nasqué 
Marco Polo, Ston, les esglésies medievals, l’arquitectura 
barroca i els elegants palaus historicistes a Zadar; la 
catedral de Sibenik; Split, dins del palau de Dioclesià;  
Dubrovnik, amb les imponents muralles, el convent de 
Sant Francesc i el de Sant Domènec, la Llotja de les 
Campanes, la plaça Stradun, el Palau Sponza.

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 05:00h. 
de Nuevo Centro i a les 05:30 h. de 
Sagunt. Trasllat a l’aeroport del Prat. 
Vol directe a Dubrovnik.

FI DEL VIATGE: Arribada a València 
cap a les 23:00 h.

Hotel a Ston, Trogir i Dubrovnik 3 i 4**** . 

1 al 8 d’abril

PASSEJAREM

NAVEGAREM

El Parc nacional de les cataractes del Krka. 

En una embarcació típica pel riu Krka.

MP

1200€ 
Inscripció oberta

Reunió informativa: 6 març

+ 37€
taxes 
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València.
Capital de la II República Tiquet: 15 € + tiquets d’entrades

Tiquet: 15€

Primer dia d’inscripció: 3 d’abril

Primer dia d’inscripció: 3 d’abril

PASSEJAREM: Pels escenaris on foren seu de les institucions republicanes, 
amb les empremtes de la guerra i on recordaren fets i personatges que 
tingueren presència en ell, a través de la paraula i d’imatges.

PASSEJAREM: L’arquitectura de la república: cines, teatres, blocs d’oficines, 
estatges, urbanisme. Un interessant recorregut pel centre de la ciutat de 
València.

Espanya visqué amb sorollós entusiasme la proclamació de la II República. 
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 assetjada  Madrid  i totes les institucions republicanes 
es van traslladar a la nostra ciutat des de novembre del 1936 fins l’octubre 
de 1937. 

Al final dels anys vint els progressos tecnològics i industrials, les noves 
maneres de transport, l’aplicació generalitzada de l’electricitat, la fascinació 
pel cine, etc. generen canvis d’hàbits i de mentalitat. Les ciutats esdevenen 
el paradigma de la modernitat, i València que no és aliena als canvis, 
experimenta importants transformacions ocupant el seu propi espai amb 
noves arquitectures racionalistes, més dinàmiques, modernes en el seu 
afany de simplicitat, funcionalitat i actualitat constructiva. 

VISITAREM: Ajuntament de València i el refugi recentment rehabilitat. 

INICI: 09:45 h. a la porta de l’ajuntament de València.

INICI: 09:45 h. a la porta de l’ajuntament de València.

Ens acompanyarà Cristina Escrivà, historiadora.

Ens acompanyarà Toni Rodrigo, història de l’art.

València Racionalista.
L’arquitectura de la república

ESMORZAR

14
abril
DISSABTE

ESMORZAR

15
abril

DIUMENGE

HISTÒRIA VIVA

PAS A LA MODERNITAT
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VISITAREM: El Jaciment d’Edeta, el poblat de Bernabé i el MALL Museu 
arqueològic de Llíria, (on són exposades les troballes extretes d’aquests 
jaciments).

PASSEJAREM: Pel paratge natural de la Concòrdia, i el tossal de Sant Miquel 
pels camins que donen accés als jaciments.

Edetània el país dels edetans. Situat entre la serra Calderona, el riu Xúquer, 
la costa i les muntanyes de la Serrania a l’oest, és en l’actualitat un bast 
territori farcit de jaciments arqueològics de primer ordre. Destaquem la 
capital, Edeta; i el castell de Bernabé, segles IV i III aC.  

Ens acompanyarà Xavier Vidal, arqueòleg. 

INICI: a les 08:00 h. de Nuevo Centro i a les 08:30 h. de Llíria. 

FINAL: Arribada cap a les 21:00 h.

GASTRONOMIA: Dinar opcional.  

CAMINAREM: 3h dificultat moderada. Recorregut per la sendera abalissada 
que va pel Cerro de la Bellida. 

VISITAREM: Les Alcubles, Casa de Camp dels monjos de Portacoeli i 
diversos ventisquers.

El comerç de la neu. Vos proposem un fascinant viatge per aquesta singular 
activitat: conèixer el món de la neu i els seus dipòsits. A l’hivern guardaven 
l’or blanc en intel•ligents construccions, dites neveres, caves o pous de 
gel, situades a la muntanya i, en arribar el bon temps pel camí del Gel, els 
traginers baixaven a València, on deixaven un degoteig d’aigua fresca.

Ens acompanyarà Joan Grifoll, història de l’art. 

INICI: a les 08:00 h. de Nuevo Centro i a les 08:30 h. de Llíria.

FINAL: Arribada cap a les 21:00 h.

GASTRONOMIA: Dinar opcional.  

22
abril

22
abril

Ventisquers de la Bellida.
Camí dels Nevaters

Poblats Ibèrics d’Edetània.
Edeta, El MALL i Castell de Bernabé

DIUMEMGE

DIUMENGE

Tiquet: 28 €

Tiquet: 28 €

Primer dia d’inscripció: 10 d’abril

Primer dia d’inscripció: 10 d’abril
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Ens acompanyarà Xavier Vidal, 
arqueòleg.

INFORMACIÓ

La llum del Canigó.
Prades, Conflent, Salses, Cotlliure… 

De frares i Salses. Al bell mig de l’horta de Campanar, el molí dels Frares conserva un testimoni excepcional 
de la nostra història. Un mural, representa el setge patit per la fortalesa de Salses (Rosselló) l’hivern del 
1639-40. Aquest testimoni gràfic ens mostra amb fidelitat una acció militar anterior a la definitiva pèrdua 
d’aquests territoris en benefici de França, arran del Tractat dels Pirineus, signat l’any 1645.  Les despulles 
dels nostres poetes, morts a l’exili, faran sentir-nos molt més a prop d’aquesta terra tan pròxima i alhora 
desconeguda. 

VISITAREM

A Perpinyà Palau-castell dels reis de Mallorca, l’Hotel 
de Ville, el Castellet, la llotja; St. Martí del Canigó; el 
recinte fortificat intacte de Vilafranca del Conflent; St. 
Miquel de Cuixà; al cementeri de Prada retrerem un 
homenatge a Pompeu Fabra; el castell de Salses; del 
bonic poble mariner de Cotlliure, Homenatge a Antonio 
Machado sobre el mateix sepulcre.

INICI DEL VIATGE: Eixida a les 
07:00h. de Nuevo Centro i a les 
07:30 h. de Sagunt.

FI DEL VIATGE: Arribada cap a les 
21:30 h.

Hotel a Perpinyà 3***

28 d’abril 
a l’1 de maig

350€
Primer dia d’inscripció: 

5 de febrer

PASSEJAREM
La senda que condueix al monestir de Sant Martí del 
Canigó amb vistes sobre la muntanya màgica.
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Ens acompanyarà Vicent Climent,
història de l’art.

INFORMACIÓ

La Camarga-Llenguadoc. 
Montpeller, la Camarga, Aigües Mortes...

28 d’abril 
a l’1 de maig

El Barri d’Antigone a Montpeller. Construït al lloc d’un antic terreny militar en els anys 80, s’estructura 
al voltant d’un carrer de vianants d’un quilòmetre de llarg destinat a unir el nucli antic amb el riu Lez. 
L’arquitecte Ricardo Bofill ha volgut retre homenatge a l’Antiguitat, fent servir un joc de perspectives i 
una combinació d’espais que suggereixen un retorn als orígens de la tradició cultural i arquitectònica 
del Mediterrani. El tamany de les seues places està definida per les lleis geomètriques de la proporció i 
l’harmonia. 

VISITAREM

El barri medieval de Montpeller, Antígona, la ciutat 
perfecta de la Mediterrània, districte postmodern 
dissenyat per Ricardo Bofill; l’abadia de Sant Guihem 
del Desert; la ciutat medieval d’Aigües Mortes, l’església 
de Santes Maries de la Mar, amb gran semblança amb 
les Torres de Serrans de València; La ciutat de Molière.

INICI DEL VIATGE: a les 07:00 h. des 
de Nuevo Centro i a les 07:30 h. des 
de Sagunt. 

FI DEL VIATGE: Arribada a València 
cap a les 21:30 h.

Hotel a Montpelier 3*** PASSEJAREM
El parc natural de la Camarga.

360€
Primer dia d’inscripció: 

5 de febrer
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Ens acompanyarà Enric M. Català,
belles arts.

INFORMACIÓ

Racons de Toscana.
Siena, Arezzo, S Gimignano, Pienza,
Florencia...

19 al 26 de maig

Un viatge de pel•lícula. Quantes pel•lícules han estat rodades a la Toscana? I quantes vegades veient-
les asseguts còmodament al cinema o a casa, hem pensat d’anar-hi a recórrer els bonics indrets que 
eixien en la pantalla?. FPR amb l’interés de proposar-vos viatges particulars, vol motivar-vos a gaudir d’uns 
meravellosos indrets toscans amb el cinema en directe. 

VISITAREM
Les contrade medievals de Siena, la catedral i el 
famós Campo; La Vall d’Orcia, deliciós rosari de 
poblets; l’abadia de Monteoliveto Maggiore, l’abadia 
abandonada de San Galgano; Arezzo, l’etrusca ciutat 
natal de Miquel Àngel; Volterra i el Museu Etrusc; San 
Gimignano, d’altes torres medievals, Florència capital 
mundial del renaixement; Pienza, la Ciutat perfecta 
del Renaixement; Montepulciano, encantador laberint 
de carrerons empinats i Sant Biagio, obra mestra de 
l’arquitectura universal. 

INICI DEL VIATGE: a les 05:00 h. a 
l’aeroport de Manises. 

FI DEL VIATGE: Arribada a Manises 
cap a les 12:00 h.

Hotel a Siena 3*** (6 nits)

Hotel a Fiumicino 4**** (1 nit)

2MP

1100€  

Inscripció oberta
Reunió informativa: 23 d’abril

+ 42€
taxes 
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Ens acompanyarà Vicent Climent,
història de l’art.

INFORMACIÓ

Els secrets de Roma.
Gran escenari de pel•lícules...

De totes les Romes possibles volem proposar-vos una selecció meditada per carrers amb nom valencià, 
pòrtics impossibles, cúpules desaparegudes, escultures parlants, calendaris solars, on reviurem plànols 
cinematogràfics, guaitarem per forats en portes i murs, rememorarem episodis històrics irrepetibles i 
gaudirem de la nova arquitectura. En definitiva una meravellosa ciutat a descobrir farcida de petits detalls 
desconeguts i amagats a simple vista.

VISITAREM

La ciutat romana, recorreguts per les nobles ruïnes i 
edificis bastits quan roma va ser la capital del Imperi. 
Roma Barroca, Roma i els Borja, la iconografia borgiana 
és la valenciana a Itàlia. Escenaris de cine, una de les 
ciutats més filmades. Arquitectura contemporània, 
arribem a Roma per a veure ruïnes i marxarem amb 
autèntics fites de l’arquitectura bastida al segle XXI.

INICI DEL VIATGE: a les 05:00 h. a 
l’aeroport de Manises.

FI DEL VIATGE: Arribada cap a les 
21:00 h.

Hotel a Roma 3***

19 al 26 de maig

2MP

850€  

Inscripció oberta
Reunió informativa: 24 d’abril

+ 42€
taxes 

PASSEJAREM
Excursió a Subiaco; el Monestir de Sant Benet i el de 
Santa Scolastica.
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Ens acompanyarà Victor Benlloch,
botànic.

INFORMACIÓ

Ojos negros.
El camí del ferro

26 i 27 de maig

L’arribada de la revolució industrial a terres valencianes va crear un nexe d’unió entre Sagunt i la localitat 
d’Ojos Negros a Terol. El mineral de ferro aragonés alimentava els alts forns valencians, un mineral de 
ferro que feia un viatge des de que es treia a les mines, travessant paisatges majestuosos, fins arribar al 
Port de Sagunt on es transformava en acer. Hui, aquest trajecte s’ha convertit en una
via verda envoltada de natura i història.

VISITAREM

Les entranyes de la terra a la mina d’Escucha i l’Alt Forn 
n.º 2, l’últim en peu de l’antiga siderúrgica de Port de 
Sagunt on arribava el ferro aragonés.INICI DEL VIATGE: Eixida a les 8:00h. 

de Nuevo Centro i a les 8:30 h. de 
Sagunt.

FI DEL VIATGE: Arribada cap a les 
21:00 h.

Hotel a Teruel 3***

MP

CAMINAREM

L’itinerari que recorre les mines d’Ojos Negros a cel 
obert, talaia a Serra Menera d’un amplíssim paisatge 
envoltat de bosc que poc a poc recupera els seus 
dominis. (3h 9km. dificultat mitja-baixa) 
La via verda d’Ojos Negros a un dels entorns més 
carismàtics del seu recorregut, envoltats d’un bosc de 
savines. 

160€
Primer dia d’inscripció: 

20 de març
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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”.








