editorial

Amigues i amics, enguany fa 25 anys que, de la mà de
Joan V. Candel, va nàixer Fil-Per-Randa. Gràcies a la seua
tenacitat en l’esforç i el treball ha aconseguit portar-nos
a ser un referent de la promoció cultural i dels viatges al
nostre país. Nosaltres continuem aquesta tasca presentantvos el nou catàleg Estiu-tardor 2018.
Els itineraris plantejats –com sempre– estan pensats per
a fer-vos descobrir les diverses facetes de la història i del
patrimoni d’un país, d’una ciutat o comarca, acompanyats
per guies apassionats i entusiastes.
Hem treballat per a oferir a cadascú el “seu” viatge.
Propostes de viatges pròxims i llunyans, però sempre amb
l’estil FPR. Sense oblidar de cap manera el descobriment,
pas a pas, del nostre país –passejades i excursions–. A més,
trobareu en FPR un lloc on trobar-nos i trobar-vos, un lloc on
poder viatjar amb amics. Descobriu el món amb nosaltres.
Estem a la vostra disposició, i no dubteu a visitar el nostre
web www.fil-per-randa.com, on trobareu tota la informació.
Aprofitem per a saludar-vos molt cordialment.
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La Salzadella

Primer dia d’inscripció: 21 de maig
Tiquet: 28 € (Dinar opcional)

El jardí de les cireres

3
juny
DIUMENGE

El primer cap de setmana de juny l’Ajuntament de la Salzedella, proper
a Sant Mateu, organitza la Fira de la Cirera, una nova activitat que
intenta fomentar l’economia de la població des de fa uns quants anys.
Estem parlant d’una collita de cireres de secà, dolces i grans, sense cap
comparació amb cap altra, segurament de les millors del món; és per
això que la cirera de la Salzadella té una justa fama... El jardí de les cireres
valencianes.
Eixida a les 08:00 h de Nuevo Centro. Trasllat a la Salzadella. Passejarem
per la ruta de l’aigua de la Salzadella, veurem la sénia de l’horta i arribarem
a l’ermita barroca de Santa Bàrbara. 1 hora, amb dificultat baixa. Visitarem
el poble emplaçat en una rampa als peus del mont Sant Josep. Vesprada
a Sant Mateu, d’aquesta localitat cal destacar les muralles amb portes
forticades i l’església parroquial de grans dimensions, bastida en el segle
XVIII.

Ens acompanyarà Manolo Carceller, professor.

La Malva-rosa

El despertar del Cabanyal

Primer dia d’inscripció: 28 de maig
Tiquet i refrigeri: 15 €

8
juny
DIVNEDRES

Arrere queda l’oblit intencionat, els bloquejos muts i la tossuda i eficaç
resistència ciutadana. És a dir, aquells anys en els quals els Poblats
Marítims no semblaven pertànyer ni a València ni al segle XXI. No obstant
açò, la recuperació de la versió marinera de la ciutat comporta unes
quantes raons per a donar-li una oportunitat i convertir el litoral de la
ciutat en la joia més autèntica i autòctona d’aquesta urbs. (@zoriviajero)

Concentració a les 18.00 h a la Casa Museu de Blasco Ibañez (Carrer
Isabel de Villena 159). Visita de la casa Museu de Blasco Ibañez.
Passejada pel Cabanyal, prestant especial atenció als edificis modernistes
de gran interés que conserva. Capvespre a la platja de la Malva-rosa.

Ens acompanyarà Enric M. Català, belles arts.

#NoFilter.
Poesia cantada

Primer dia d’inscripció: 29 de maig
Tiquet i refrigeri: 18 €

16
juny
DIVENDRES

El jove pianista i compositor de l’Eliana, Andreu Soler, acaba d’enregistrar
un CD titulat NO FILTER; un projecte en què ha posat música als versos
de grans poetes com Benedetti, Fuentes, Estellés, Granell o Miguel
Hernández a través de veus molt especials. Sense cap dubte, un plaer per
als sentits on música i poesia conformen, de nou, el maridatge perfecte
per a una vetlada en l’Umbracle del Botànic.
“Un dia, vas i ho fas. Et despulles. Sense més. Et mires a l’espill, veus qui
ets realment i decideixes posar-li música. Sense filtres, #NoFilter
(Andreu Soler)
Concentració a les 22:30 h a la porta del Jardí Botànic, des d’on ens
dirigirem a l’Umbracle.

Ens acompanyaran, Andreu Soler, Victòria Ros, Tanya Duran,
Empar Llacer i Diego Jurado.

L’Albufera

La nit del solstici d’estiu

Primer dia d’inscripció: 11 de juny
Tiquet i sopar: 38 €

21
juny
DIJOUS

Les embarcacions tradicionals de l’Albufera. La vela llatina que usaven
els pescadors de l’Albufera prové d’una llarguíssima tradició de més de
mil anys, fent-la servir els mariners des d’Egipte per tota la Mediterrània.
Està constituïda per una embarcació tradicional autòctona amb una única
vela de caràcter clàssic, que té gran adaptació a la climatologia del medi
natural en què es desenvolupa i, a més, és de bella estètica visual.
Navegació a poqueta nit. Sopar (fred) al bell mig de l’Albufera
Concentració a les 20:00 h a la plaça Major del Palmar. Travessarem
l’Albufera navegant com és feia en altre temps, amb barques que tallen
el vent mogudes per la típica vela llatina de l’Albufera. Gaudirem d’una de
les postes de sol més autèntiques del País Valencià. Es recomana portar
una gorreta per a protegir-nos del sol.

Ens acompanyarà Víctor Benlloch, botànic.

Compromís de Casp
i fira medieval

30 juny a 1 juliol

160€
Inscripció oberta

Terres d’oliveres entre les serres ibèriques i l’últim tram de l’Ebre a l’Aragó. Paisatges rogencs de secà. Camps
d’hortalisses i fruiters, aspror dels erms. El Baix Aragó és una terra dura i amable al mateix temps. Hem preparat
un cap de setmana per a descobrir la terra on Jaume I va planificar la conquesta de València, la terra on va
tindre lloc el celebèrrim Compromís de Casp, en què va ser elegit Ferran d’Antequera com a rei de la corona
d’Aragó.

30 juny. Casp

Eixida a les 07.00 h des de Nuevo Centro. Passejarem
per la vila de Casp concidint amb la fira medieval i
la mostra d’artesania (declarada de interés cultural
d’Aragó). També visitarem la col•legiata de Santa
Maria, lloc del famós compromís, així com el tipisme
dels seus carrers. Dinar. A la vesprada el monestir de
Rueda, un dels màxims exponents de l’orde del cister
a l’Aragó. Hotel a Casp.

1 juliol. Alcanyís

Visitarem la ciutat d’Alcanyís, situada a la vora del riu
Guadalope abans d’entregar-se a l’Ebre. El castell, el
palau municipal, la llotja, la col•legiata, entre altres
immobles històrics, són els punts d’interés d’aquesta
magnífica i històrica ciutat. Arribada a València cap
a les 20h.

Ens acompanyarà Vicent Climent, història de l’art.

NIT IRLANDESA.
A la lluna del Botànic

Primer dia d’inscripció: 18 de juny
Tiquet i refrigeri: 18 €

6
juliol
DISSABTE

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

Concentració a les 22:30 h a la porta del Jardí Botànic, des d’on ens dirigirem a l’Umbracle.
Ens acompanyaran: Rafael Fenollosa, selecció i interpretació al piano; Patricia Genís, violinista;
Eusebio Játiva , Enric Puig, actors.
Proposta i direcció: Marisa Solís

Estònia.

7 al 14 de juliol

La llum dels boscos boreals

1340€

+ 100€
taxes

Inscripció oberta
Reunió informativa: 18 de juny

Estònia és un d’aquells llocs del món en què, després d’haver-hi tornat, es té la impressió d’haver descobert
una xicoteta meravella. Tallin, amb una de les muralles medievals millor conservades de la Terra i amb
un centre històric de primer ordre; Tartu, vila estudiantil i garant de les seues tradicions, i Pärnu, la capital
costanera, encantadora amb les seues cases de fusta i un mar sempre present. Al seu costat, hi ha el bosc
boreal, que ho ompli tot, que ho impregna tot amb un alé de misteri que fan que de la visita al país siga
un goig. Benvinguts a Estònia; El País Tranquil.

3MP

7 juliol. València-Tallin. La joia del Bàltic
Concentració a l’aeroport de Manises a les 04:30
h. Vol València-Tallin, via Frankfurt. En arribar-hi,
dedicarem el dia a descobrir i redescobrir l’esplèndida
capital del país. Des del tossal de Toompea fins a la
plaça de l’Ajuntament, cada racó, cada casa és un
museu a cel obert. Pas a pas la ciutat hanseàtica de
Tallin ens obrirà el seu cor per meravellar-nos amb
el ben conservat centre històric, les seues muralles,
l’església del Sant Esperit, les portes marítimes, i

l’església ortodoxa de Sant Nicolau, entre altres punts
d’interés. Sopar. Hotel a Tallin. 1 nit.

8 juliol. Haapsalu i Pärnu

Al matí, visitarem Haapsalu, la ciutat dels “suecs de la
costa”, amb un regust romàntic amb les seues viles
art-decó i el Kursaal, que ens trasllada als anys de
la Belle Époque. Txaikovski amava contemplar les
postes de sol des de la costa d’Haapsalu. Després,
ens dirigirem a la costanera i balneària Pärnu, antiga

Ens acompanyarà Joan Grifoll, guia de muntanya i història.

ciutat hanseàtica de Pernau, va estar habitada per
mercaders alemanys provinents de Lübeck. Hi
tindrem un tast de l’ambient estival de la costa, de la
seua platja gegantina de fina arena, i les seues tendes
plenes de troballes, tot gaudint de les viles d’estiueig
plenes de sabor nòrdic. Hotel balneari a Pärnu. 1 nit.

9 juliol. Tartu. Parc Nacional de Soomaa

Eixirem cap a l’est del país, començant a aturar-nos
per a fer una passejada pel Parc Nacional de Soomaa,
literalment “terra d’aiguamolls”, és la major superfície
de pantans i boscos costaners d’Estònia. Després de
dinar, arribarem a Tartu, bonica ciutat universitària,
plena d’encant i de joventut. Joventut que trobarem
en cada racó de la vila, i en els seus bars, cafés i
restaurants. Ciutat que pren embranzida quan el
duc de Kiev, Jaroslav, hi funda una fortalesa en
l’actual tossal de la catedral. Després ciutat alemanya
anomenada Dorpat, la passejarem amb tranquil·litat
per a gaudir de la seua energia. Sopar. Hotel a Tartu.
2 nits.

10 juliol. Boscos Boreals. Alatskivi-Kolkja

Dedicarem el dia a descobrir el cor d’Estònia. Veurem
la “granja” neogòtica Alatskivi amb el seu parc i que
ens transportarà a Escòcia. Visitarem, a la vora del
llac Peipus, el poblet de Kolkja, habitat pels “antics
creients” russos –escissió del cristianisme ortodox–
que fundaren aquest bonic poblet amb la seua
església ortodoxa de fusta. Farem una passejada per
uns dels boscos pròxims a la ciutat de Tartu.

11 juliol. Llac Peipus, Kuremae-Narva

Ens espera un viatge a la vora del llac Peipus, quart
llac d’Europa en grandària i voltat de poblets de
pescadors, on ens detindrem per a gaudir de la
bellesa dels llocs, com ara la platja de Kauksi. Ens
acostarem a un dels llocs més curiosos i encantadors
de l’Estònia de l’est: el monestir ortodox anomenat
La Dormició de la Verge, a Kuremäe, i després

ens detindrem a la vora del golf de Finlàndia per a
conéixer el castell de Narva, a la frontera de Rússia,
i el seu vigilant company, el castell rus d’Ivangorod a
l’altra banda del riu Narva. Hotel a Rakvere. 1 nit.

12 juliol. P. N. Lahemaa. Vistes bàltiques

Després del desdejuni, passarem el dia al “país de les
badies”, el parc de Lahemaa, on farem una passejada
per la península de Kasmu i on descobrirem
les “granges”, edificis històrics construïts pels
descendents dels cavallers alemanys, que servien
de luxoses residències i que en la reforma agrària
de l’any 1920 foren transformades en explotacions
agrícoles, com ara Palmse i Sagadi. Sopar. Hotel a
Tallin. 2 nits.

13 juliol. Tallin. Palau de Kradiorg

Farem una visita al palau de Kradiorg, del segle XVIII,
construït per a Pere el Gran de Rússia i que alberga
en l’actualitat el Museu d’Art Estranger, a més de ser
també la residència de la presidència de la república
estoniana després de la seua independència. Temps
lliure a Tallin.

14 juliol. Vol Tallin-València

Matí lliure a Tallin. Trasllat l’aeroport. Arribada cap a
les 23:30 h.

L’Adriàtica musical.

19 al 26 de juliol

“Les Marques” Borgianes

1250€

+ 76€
taxes

Inscripció oberta
Reunió informativa: 25 de juny

Endinsar-se en una Itàlia més rural i autèntica continua sent perfectament possible a través de camps i
xicotetes muntanyes en les proximitats de la costa adriàtica. Aquesta regió té una vida cultural i musical
molt activa, però el seu atractiu més interessant és el dia a dia de la seua gent: el mercat, les trattories,
la pizza en cada cantó, les botigues de pasta fresca... en definitiva, un retrat de la verdadera vida italiana
lluny de les grans ciutats.

3MP

19 juliol. Ascoli Piceno
Concentració a les 05:00 h a l’aeroport de Manises.
Vol directe a Roma. Trasllat a Ascoli Piceno,
meravellosa ciutat medieval, considerada una de
les més monumentals d’Itàlia. Esguitada de torres i
campanars, i envoltada en el càlid color daurat del
travertí que revist quasi tot el nucli històric. Trasllat a
Ancona. Hotel a Ancona. 7 nits. Sopar.

20 juliol. Pesaro. Gradara

Pesaro. (UNESCO). Ciutat de la Música, on Rossini és

l’ambaixador de la bellesa italiana. Pesaro té música en
totes les seues formes, la clàssica i les més populars,
i sonen al centre, a les places, onsevol. Visitarem la
sinagoga sefardita i el Museu Italià de la Música.

21 juliol. Gubbio. Grotte di frasassi

Ciutat medieval, rica en antigues tradicions, magnífic
el Palau dels Cònsols, esplèndida la plaça suspesa;
en el museu podrem gaudir de l’studiolo del duc,
idèntic a l’original, que està exposat en el Metropolitan
Museum de Nova York; trobarem en el centre històric

Ens acompanyarà Xavier Vidal, arqueòleg.

tallers de bons artesans de ceràmica, cuir i ferro; la
cuina de Gubbio està perfumada de l’aroma de la
tòfona blanca. Sopar.

Fermo, població situada a la part alta d’un bell tossal
amb magnífiques vistes de la contornada.

22 juliol. Portonovo. Macerata. (Òpera)

Temps lliure i trasllat a l’aeroport. Arribada a València
cap a les 21:00 h.

Al matí farem una xicoteta excursió a peu per l’anella
de Portonovo baix els impressionants penya-segats
del Monte Conero, una passejada bellíssima a la vora
de la mar Adriàtica. En acabant, embarcarem en el
vaixell turístic a Numana. A la vesprada, La traviata
degli specchi al Sferisterio, una impressionant arena a
l’aire lliure adaptada a l’òpera, d’apreciable acústica i
situada al centre històric de la ciutat, on se celebra la
temporada lírica italiana d’estiu.

23 juliol. Ancona. Osimo

Ancona, situada en un promontori que arriba fins
al mar i que forma una cala, era el lloc ideal per a
construir un port. Visitarem la catedral de Sant Ciriac,
l’arc de Trajà, la llotja i el Passeto. A la vesprada Osimo,
és la terra del Rosso Conero. Un vi negre rubí amb la
seua intensa aroma i el seu sabor afruitat.

24 juliol. Urbino. Fossombrone

Immersa entre suaus tossals sorgeix Urbino
(UNESCO), ciutat d’immensa riquesa històrica i
artística. Envoltada per una llarga muralla i adornada
amb bonics edificis de pedra i atovó. Urbino es
va convertir en el bressol del Renaixement en ser
l’atracció dels més il·lustres estudiosos i artistes, tant
italians com estrangers, Piero de la Francesca, Alberti,
Bramante i Rafael. Sopar.

25 juliol. Recanati. Loreto, Fermo

Al matí, farem una encantadora excursió a peu pel
tossal de Recanati des d’on es poden veure els cims
de les muntanyes de Sibillini. El tossal de l’infinit,
relacionat amb un dels idil·lis més famosos del gran
poeta. Visitarem el santuari de Loreto. A la vesprada,

26 juliol. Vol a Manises

Geòrgia.

3 al 14 d’agost

Passió pel Caucas

1650€

+ 100€
taxes

Inscripció oberta
Reunió informativa: 3 de juliol

Àsia o Europa? Al fil dels dos continents la República de Geòrgia desplega una vitalitat de què pocs països
gaudeixen. Situada entre les serralades del Gran Caucas i el Petit Caucas, entre el mar Negre i (quasi) el mar
Caspi, presenta un patrimoni artístic i cultural de primera magnitud. Pocs països tan xicotets posseeixen
una quantitat d’influències tan gran. El nostre periple a l’antiga Ibèria ens portarà a descobrir el millor del
país a través d’un patrimoni ric i omnipresent i d’uns paisatges espectaculars i verges. Sakartvelo!

3 agost. Vol València-Tbilisi
Concentració a les 15:30 h. a l’aeroport de Manises.
València-Tbilisi, via Istanbul. Arribada i trasllat a
l’hotel. Hotel a Tbilisi. 2 nits.

4 agost. Tbilisi. Caucas cosmopolita

La cosmopolita capital del Caucas ens espera per
a ser descoberta. Començarem per la ciutat vella,
i donarem una ullada a la fortalesa de Narikala,

que domina la capital. No deixarem de banda una
passejada per l’avinguda central Rustaveli i el Museu
Nacional. Sopar.

5 agost. Un sabor asiàtic

Mtskheta –antiga capital i centre religiós de Geòrgia–
Patrimoni de la Humanitat. Visitarem la catedral de
Svetitskhoveli, amb la relíquia de la túnica de Crist.
El viatge continuarà a Akhaltsikhe, capital de la

Ens acompanyarà Santi Tormo, arquitecte tècnic i restaurador.

Meskhètia. Regió amb un inconfusible sabor asiàtic,
aquesta ciutat va ser fins no fa molts anys una antiga
ciutat cosmopolita de l’imperi Otomà. Sopar. Hotel en
Akaltsikhe. 1 nit.

que és una de les catedrals pilar del país. Totes dues
Patrimoni de la Humanitat. Sopar. Hotel a Tskaltubo.
1 nit.

10 agost. Fills de la història
6 agost. Vàrdzia-Borjomi. Vida oculta

En 1185, la reina Tàmara ordena la construcció d’un
complex monàstic al cor de Vàrdzia, ciutat cova. Va
ser la plaça forta de la cristiandat davant l’empenta
de l’imperi Otomà i de l’islam. La visitarem i ens
meravellarem del lloc i de la seua història. Farem
una aturada en el parc de Borjomi, on es troben fonts
d’aigües termals. Sopar. Hotel a Tskaltubo. 1 nit.

7 agost. Svanètia. Cap al Caucas

Visitarem les coves de Prometeu, una de les
meravelles naturals de Geòrgia; espectaculars
estalactites i estalagmites, així com cascades
petrificades d’un quilòmetre i mig. Farem després, i
en direcció a Mèstia, una aturada en la presa d’Enguri.
Continuarem el camí cap al cor del Caucas. La regió
de Svanètia. Sopar. Hotel a Mèstia. 2 nits.

8 agost. El Caucas salvatge

Excursió a la vila d’Ushguli, situada a més de 2.000
metres d’altitud, és considerada com l’assentament
humà més elevat d’Europa. El poble es troba als
peus de Shkhara, un dels cims més alts del Caucas.
Passarem pels poblets de Kala, Khe Iguri i arribarem
a Ushguli, un dels pobles més remots i més autèntics
de Geòrgia. Podrem –si l’oratge ho permet– agafar el
telefèric al mont Zuruldi. Sopar.

9 agost. Valls i monestirs

El viatge de tornada cap a Kutaisi ens deixarà
paisatges que lleven l’alé. El monestir de Gelati, del
segle XII, amb algunes de les esglésies més elegants
de Geòrgia. Després, la catedral de Bagrati, ruïna
fotogènica construïda al segle XI pel rei Bagrat III i

Pròxima visita: Gori –el cor de la regió de Kartli–. Ciutat
origen de Stalin, guarda un museu dedicat a la seua
memòria. La cova d’Uplistsikhe –la ciutat de Déu– és
un dels més antics establiments humans al Caucas.
Continuarem amb el descobriment del monestir
d’Ananuri, amb meravelloses vistes del llac i amb
fascinants gravats. Sopar. Hotel a Gudauri. 1 nit.

11 agost. Gudauri-Kazbegi. Altures sagrades

Passarem el port de Jvari –la Creu– de 2.400 metres,
tots absorts per la grandiositat del Caucas. En arribar
a Kazbegi, pujarem amb vehicles tot terreny fins a
l’església de la Santíssima Trinitat de Gergeti (2.170
m). Ja a la vesprada, Tbilisi. Sopar. Hotel a Tbilisi. 1
nit.

12 agost. Sabors georgians

Allargarem el viatge fent una incursió a la famosa
regió vinícola del país: la Kakheti. Visitarem el monestir
d’Alaverdi, per a després continuar a Gremi, on
veurem la ciutadella reial i l’església dels Arcàngels.
Tornarem a Telavi. Sopar. Hotel a Telavi. 1 nit.

13 agost. La vall màgica

De tornada a Tbilisi, visitarem Signagi, la perla de
la Khakhetia, amb un panorama sobre la vall del riu
Alazani meravellós. El Caucas sempre al fons. Pel
camí, podrem veure el monestir de Bodve. Arribarem
a temps a Tbilisi per a poder gaudir d’un sopar amb
espectacle folklòric. Sopar. Hotel a Tbilisi. 1 nit.

14 agost. Dia de tornada
Vol Tbilisi-València, via Istanbul.

Viure Cardiff.

4 al 11 d’ agost

Passejar gal·les

1495€

+ 100€
taxes

Inscripció oberta
Reunió informativa: 4 de juliol

Cardiff, ciutat victoriana i moderna alhora, conserva encara vestigis del seu passat industrial. Hui en dia
torna a mirar cap al mar gràcies al treball de remodelació de la seua badia, convertida en un dels punts
més atractius de la ciutat. Des d’allí coneixerem la impressionant costa sud de Gal•les, de què destaca
Rhossili beach, castells tan diferents, com ara el de Coch i el de Caerphilly; mansions senyorials amb
esplèndids jardins… i tot això de la mà dels seus principals escriptors. Aprofitarem la proximitat de la ciutat
de Bath per a conéixer aquesta joia que és Patrimoni de la Humanitat.

4 agost. Cardiff
Concentració en Nuevo Centro a les 06:00 h. Trasllat
a l’aeroport de l’Altet. Vol directe Alacant-Cardiff.
Trasllat a Cardiff. Passejada de presa de contacte pel
centre de la ciutat. Sopar.Hotel a Cardiff. 7 nits.

5 agost. Tredegar House

Al matí visita a Tredegar House, sumptuosa mansió
d’una excèntrica família gal·lesa situada al costat d’un
estany envoltat d’un bosc, pel qual passejarem. A la

vesprada, el National Museum, on ens concentrarem
en la pintura prerafaelita.

6 agost. Bath

Ciutat plena de variats monuments: el Royal Crescent,
terraced house d’arquitectura georgiana del qual
visitarem una dependència; el Prior Park amb un pont
d’estil pal·ladià, l’abadia, el circus… hi destaquen les
esplèndides termes romanes. Sopar.

Ens acompanyaràn Marisa Solis i Victor Caño, professors de literatura.

7 agost. Llandaff Cathedral i St. Fagans
Museum
Després de visitar la catedral anglicana de Llandaff,
passejarem pel museu etnogràfic a l’aire lliure de St.
Fagans, que reflecteix la història dels habitants de
Gal·les a través de molt diversos edificis traslladats
pedra a pedra des de diferents emplaçaments.
Vesprada lliure.

8 agost. Castells

Dedicarem la jornada a visitar alguns dels nombrosos
castells gal·lesos: Castle Coch, imitació neogòtica
d’un castell de fades; Caerphilly, ruïnes de la més gran
fortalesa normanda del segle XIII; i, després de dinar,
el castell de Cardiff, una fascinadora barreja d’història
i fantasia extravagant.

9 agost. Rhossili Bay

Visitarem el Penarth Pier, moll victorià, recentment
restaurat. Continuarem, travessant la península de
Gower, cap a la badia de Rhossili, amb la seua platja
i els seus penya-segats, protegits pel Worm’s Head
(cap del Drac), un dels llocs més bells de Gal·les.

10 agost. Cardiff Bay

Passejarem per la badia de Cardiff, port d’intensa
activitat fins a la Segona Guerra Mundial. Des del 1987
aquesta àrea s’ha anat rehabilitant i s’ha convertit
en un punt de referència de la ciutat, tant la zona
urbanitzada (Wales Millenium Centre, National
Assembly for Wales, Norwegian Church…) com la
zona portuària.

11 agost. Tornada a València

Temps lliure a Cardiff. Trasllat a l’aeroport. Vol CardiffAlacant. Arribada a València cap a les 19.00 h.

Toscana musical i
el Palio di Siena.

9 al 16 d’ agost

1215€

+ 84€
taxes

Inscripció oberta
Reunió informativa: 5 de juliol

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.

Concentració a les 05:00 h a l’aeroport de Manises.
Vol directe a Roma. Visita de San Gimigiano. Trasllat
a Montecatini. Tot seguit passejada pels indrets
més característics d’aquesta elegant ciutat. Hotel a
Montecatini Terme, 7 nits. Sopar.

carrers i places entre la millor arquitectura romànica
de la Toscana. 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. El territori de Lucca

11 agost. Florència

9 agost. San Gimignano

Trasllat a Lucca. Pàtria de Puccini. Dins de l’intacte
cercle murat de Lucca, trobarem un seguit de

Trasllat a Florència. Caminarem pels indrets més
interessants de la capital del Renaixement, ciutat

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

única en el món per la riquesa de les seues obres d’art
i l’aristocràtica elegància dels seus carrers. Sopar.

12 agost. 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, 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 (entrades incloses).

13 agost. Montecatini Vecchio. Pisa

Al matí pujarem en el funicular que ens porta al cim
de la muntanya on està situat el meravellós poble
de Vell. Visitarem la ciutat de Pisa en què presenta
rellevància la torre pendente, la catedral, el baptisteri
i el camposanto. 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. Florència

Segón dia a Florència, dedicarem el dia de hui a
recórrer una altra part de la capital de la Toscana. El
Ponte Vecchio, la Signoria, els Uffizi, i tot allò que ens
quedà per visitar el 1er dia. Sopar.

16 agost. Orvieto

Visita a Orvieto. Temps lliure fins al trasllat a l’aeroport.
Vol directe a Manises. Arribada cap a les 21:00 h.

Renània i la vall del Rin.
Colònia daurada

11 al 18 d’ agost

1240€

+ 80€
taxes

Inscripció oberta
Reunió informativa: 9 de juliol

Què fa que siga tan especial el Rin? Al voltant del majestuós Rin la tradició convergeix amb la fascinació
pels viatges de descobriments. Limes de l’Imperi romà ha anat construint-se des de llavors una identitat
cultural de primer ordre. No hi ha cap altre paisatge a Europa en què s’uneixen d’una manera tan sorprenent
la naturalesa amb uns cultius de més de 2.000 anys d’antiguitat. Sorprenents camins, castells, increïbles
miradors, poblacions de postal i ciutats monumentals, històriques i rabiosament contemporànies.
Descobrirem a poc a poc aquesta terra de dolces i tranquil•les meravelles. Willkommen am Rhein.

11 agost. Bacharach
Concentració a les 11:00 h. a l’aeroport de Manises.
Vol directe a Frankfurt. Hotel a Bacharach. 4 nits.
Sopar

12 agost. Boppard. Creuer pel Rin

Pujarem amb telecadira al Vierseenblick (vista sobre
quatre llacs), encara que en realitat és un efecte
òptic. Visitarem Boppard, i a la vesprada navegarem
amb vaixell pel tram més suggerent del Rin, amb
vistes espectaculars de les vores des de Boppard

fins a Bacharach (inclòs). Passejada pel nucli antic de
Bacharach. Sopar.

13 agost. Magúncia

Visita de la pintoresca Drogelgasse, capital
de l’Apfelstrudel (pastís de poma). Tot seguit
Magúncia, esplèndida i activíssima ciutat bolcada
amb Gutemberg, inventor dels caràcters mòbils
d’impremta. Esmentem la Marktplatz, les esglésies
de St. Martin i St. Stephan, la Schillerplatz. Sopar.

Ens acompanyarà Xavier Vidal, arqueòleg.

14 agost. El riu Mosel•la. Castell Eltz

Els trams més pintorescos del Mosel•la, on el riu
passa dolçament per una bella vall plena de vinyes
daurades. Passejada rural fins al burg Elz; castell
d’altes torres i bigues entramades, conserva la
Cambra del Tresor, pintures al fresc, ximeneres i
mobiliari d’època. A la vora del Mosel•la, Cochem
guarda tot l’encant d’abans. A la vesprada Trèveris,
(Augusta Treveorum) on es conserva la romana Porta
Nigra. Sopar.

15 agost. Coblença, Bonn

Coblença, “el cantó alemany”, punt de trobada dels
quatre massissos muntanyosos a l’indret on el Rin i el
Mosel•la conflueixen. A la vesprada Bonn, una de les
ciutats més il•lustres d’Europa, va ser elegida, en 1949,
seu provisional del Govern de la República Federal.
En destaquem el Beethovenhaus, modest edifici
construït a la primeria del segle XVIII i transformat en
museu amb biblioteca i arxiu especialitzats. Hotel a
Colònia. 3 nits.

16 agost. Colònia i Aquisgrà

Passejarem entre palaus i esglésies romàniques a fins
la culminació de la imponent mola que constitueix la
catedral gòtica més gran d’Europa. Podrem acostarnos-hi per a comprar la famosa aigua de colònia
que, des de 1709, va començar a produir-la un italià
en aquesta ciutat. Fundada pels romans amb el nom
d’Aquae Granni en honor del déu celta de la salut,
és famosa perquè en el 794, Carlemany va fixar-hi la
residència. Menció especial mereix, sense cap dubte,
la basílica, viu testimoni de l’Imperi carolingi, del Sacre
Imperi Germànic i santuari de tot l’orbe cristià.

17 agost. Düsseldorf

De la moderna ciutat dels espectaculars gratacels,
una de les més dinàmiques d’alemanya, excel•leix
el Thyssen Hochhaus, conegut com la Casa de les
Tres Llesques, perquè l’edifici recorda la figura d’un
sàndwitx.

18 agost. Frankfurt

Frankfurt, capital econòmica d’Alemanya i seu del
Banc Central Europeu, respira l’ambient d’una gran
metròpoli. Els gratacels a la vora del riu Main mostren
l’activitat financera i poder econòmic que destil•la
el seu Manhattan. Però a banda de tot açò, aquesta
ciutat dels diners també és un focus de noves idees,
d’anticonvencionalismes, on s’exposen propostes
que són l’impuls del progrés de la humanitat. Farem
una passejada pel centre de la ciutat per a veure
la catedral en què eren coronats els emperadors
del Sacre Imperi, o el Römerberg, plaça en què se
celebraven les cerimònies reials. Temps lliure. A l’hora
indicada, trasllat a l’aeroport. Arribada a València cap
a les 23:30 h.

Amsterdam tolerant.

13 al 20 d’ agost

Holanda en tren

1290€

+ 63€
taxes

Inscripció oberta
Reunió informativa: 10 de juliol

Amsterdam, paradís de la tolerància, l’únic límit que hi ha és el de no perjudicar els altres, quasi res està
legalitzat i quasi tot està tolerat. Només així, es pot entendre que malgrat les inclemències del temps,
roden amb bicicleta, els centenars de coffeeshops, el Barri Roig, i la lluita contra el mar, canals, ponts,
rescloses, passatges i carrers estrets, tota una joia urbanística, neta i magníficament conservada, en què
caurem inevitablement atrapats.

AD

13 agost. Amsterdam
Concentració a les 17:30 h a l’aeroport de Manises.
Vol directe a Amsterdam. Trasllat a l’hotel. Hotel a
Amsterdam. 7 nits.

14 agost. Amsterdam

Visita de la Ciutat dels Canals, podreu passejar pel
Dam, la gran plaça i autèntic cor de la ciutat, per
alguns dels 1.300 ponts i navegar pels més de 150
canals, etc.

15 agost. Delft-L’Haia

Trasllat en bus. L’Haia, antiga capital d’Holanda, acull
el Tribunal Internacional de Justícia. Visitarem el
Mauritshuis, museu de què cal destacar la Xica de
la perla. Dinar lliure a Delft. Passejada per aquesta
bellíssima ciutat farcida d’indrets i racons encantadors.

16 agost. Haarlem. La ciutat de les flors

Trasllat en tren. La ciutat ha sigut el centre històric
de la zona de conreu de la tulipa durant segles i

Ens acompanyarà Antoni Llibrer, doctor en història.

porta el sobrenom Bloemenstad. Visitarem el museu
dedicat al cèlebre pintor Frans Haals. Vesprada lliure
a Amsterdam. Museu Vincent van Gogh, etc.

17 agost. Parc Nacional de Hoge Veluwe

Trasllat en bus. Parc Nacional de Hoge Veluwe, el més
important d’Holanda, format per boscos i landes amb
estacions d’observació de la fauna. Caminarem per
sendes i visitarem el pavelló Sint Hubertus (destacada
arquitectura contemporània) i la col•lecció KröllerMüller, un dels museus d’art modern més importants
del món.

18 agost. Rotterdam. La ciutat reinventada

Trasllat en tren. L’arquitectura és moderna i
contrasta amb la majoria de les ciutats holandeses.
El bombardeig de la Luftwaffe, en 1940, devastà
totalment la ciutat. Destaquem de la ciutat l’estació
central com a motor revulsiu, l’inclassificable mercat,
el complex Calypso, amb una façana plena de colors
en perpetu moviment, i els espais públics amb
escultures a l’aire lliure.

19 agost. Utrecht. Amsterdam

Trasllat en tren a Utrecht amb un ambient de gran
activitat cultural i la intenció d’involucrar la població
en les activitats culturals a la ciutat d’Utrecht
diverses organitzacions ofereixen les seues activitats.
Vesprada lliure a Amsterdam.

20 agost. Pòlders, rescloses i dics

Trasllat en bus. Passejarem pels pòlders i per
l’Afsluitdijk, dic imponent que reté les aigües del mar
del Nord. Trasllat a l’aeroport. Vol directe a València.
Arribada a Manises a les 20:00 h.

Estats Units d’America.

17 al 29 d’agost

Grans parcs de l’oest americà

3385€

+ 340€
taxes

Inscripció oberta
Reunió informativa: 11 de juliol

En Fpr us hem preparat com a gran viatge d’estiu un recorregut per a gaudir amb calma dels grans parcs
de l’oest dels Estats Units. Viatge al cor de l’Amèrica profunda. Un periple de meravella en meravella,
sense deixar-nos cap: Gran Canyó. Bryce Canyon, Antilope Canyon, Monument Valley, Lake Powell,
Canyonlands, Arches, Zion, Marble Canyon, Horseshoe bend.. Tot un Tour de bellesa creada per la
feliç unió del temps i la Terra. A més, aprofitant l’estada a Las Vegas podrem atordir-nos amb la capital
americana de la “diversió”, tan diferent que no ens deixarà indiferents.

AD

17 agost. Las Vegas. Un espill al desert
Concentració a les 07:30 h. a l’aeroport de Manises.
València-Madrid-Las Vegas. Dia de vol i arribada a la
ciutat de Las Vegas. Després d’instal•lar-nos en l’hotel
farem una passejada nocturna per l’Strip, celebre
avinguda on es troben els principals casinos de la
ciutat. Hotel a Las Vegas. 1 nit.

18 agost. Camí al Grand Canyon

De camí al Gran Canyó visitarem la Presa Hoover a

la vora del llac Mead i en arribar-hi vore’m la posta
de sol al Mother Point. Vistes que deixen sense alé.
Hotel a Tusayan-Grand Canyon. 2 nits

19 agost. El Grand Canyon del Colorado

Hui gaudirem de les vistes al gran canyó. Un sistema
d’autobusos ens porten a aquesta part sud del canyó,
com són Hermist point, Monument Creek, The Abyss,
etc. També la part est que s’anomena Desert Wiew

Ens acompanyarà Clara Ros, història de l’art.

Road: el Grand View Point o el Lipan Point. Vista
d’àguila sobre una de les meravelles de la terra.
Canviant de perspectives a cada mirador, a cada
ullada que donem, mai es repeteix, mai cansa.

20 agost. De la Ruta 66 al llac Powell

Camí cap a Page, ens detindrem a la ciutat de Flagstaff,
en la mítica Ruta 66. Continuarem per a visitar Marble
Canyon, que marca el començament del Grand
Canyon. Podrem tocar amb les mans i els peus el riu
Colorado a Lees Ferry, l’única passera del riu. Després,
Horseshoe Bend, ens deixarà meravellats de bellesa.
Hotel a l’interior Parc Lake Powell. 2 nits.

21 agost. Antelope Canyon i llac Powell
L’Antelope Canyon està situat a prop de la ciutat de
Page, en territori dels indis navajos (autodenominats
diné, que vol dir ‘persones’). Podrem admirar-nos dels
colors que la llum produeix al canyó. A la vesprada,
vaixell pel llac Powell, llac artificial i dels majors del
món creat per la presa del Glen Canyon.

22 agost. Parc Nacional Zion

Conegut pels seus profunds canyons travessats
pel riu Virgin i els seus afluents, roques acolorides
de desenes de milions d’anys i que fou país de les
diverses civilitzacions índies abans que no fóra lloc
ocupat pels mormons. Podrem igualment gaudir de
llocs coneguts com l’Arc de Kolob o els estrets del riu
Virgin. Hotel a Zion. 1 nit.

23 agost. Bryce Canyon. Màgia palpable

El parc nacional del Bryce Canyon és un dels llocs
més bonics de l’oest americà, amfiteatre natural de
roques roges i blanques. Descobrirem fantàstics
amfiteatres de pedra del parc des dels diferents
punts de vista i podrem fer-ne un recorregut pel camí
anomenat Queens Garden Trail. Hotel a Moab. 3 nits.

24 agost. Les millors vistes d’Amèrica

Abans d’entrar al parc nacional de Canyonlands,
ens acostarem al mirador Dead Horse Point, el punt
de vista més bonic de nord-americà. Des d’aquest
podrem observar els immensos cingles de vertigen,
obra mestra visual que ens deixarà bocabadats.
També els dels Island of the Sky, The Needles, etc.

25 agost. Arches National Park

El parc s’ha format en un jaciment de sal sota un mar
que desaparegué i que després de milers d’anys
d’erosió ha aconseguit formar aquesta meravella
geològica. Passejada fins a Delicate Arch on veurem
la roca en equilibri i altres formacions. A la vesprada
recorrerem amb bus el Jackass Canyon.

26 agost. Monument Valley

Visitarem el territori sagrat dels indis navajos i on s’han
filmat nombroses pel•lícules de l’oest americà, com La
diligència, Centaures del desert, Easy rider o Forrest
Gump. Recorregut per l’interior del parc amb un lunch
entre les formacions rocoses tan característiques.
Hotel a Kayenta. 1 nit.

27 agost. De Monument Valley a Las Vegas
Eixirem cap a la ciutat de Las Vegas. Hi arribarem a la
vesprada. Temps lliure. Hotel a Las Vegas. 1 nit.

28 agost. VIVA LAS VEGAS!

Temps lliure fins a l’hora indicada i trasllat a l’aeroport.
Vol Las Vegas-Madrid-València.

29 agost. Arribada a València
Arribada a València cap a les 21:30 h.

Picardia i Pas de Calais.
Les catedrals de cristall

20 al 27 d’agost

1150€

+ 74€
taxes

Inscripció oberta
Reunió informativa: 12 de juliol

Tot just al nord de París, trobarem una regió de suaus tossals amb magnífics paisatges, on el lleuger estiu
ens mostrarà tota la seua esplendor. Boscos de faula envoltats de castells fets o refets a la nostra mida,
pobles que serien l’enveja de qualsevol pel•lícula d’època, palaus que foren residències reials i, sobretot,
el bressol de l’art gòtic amb una col•lecció de catedrals il•luminades pels claristoris més grans i alts del
món.

3MP

20 agost. Senlis
Concentració a les 10:00 h a l’aeroport de Manises.
Vol directe a París. Trasllat a Senlis, bonica població
bastida en pedra, una de les més característiques de
la regió, de què sobreïx l’arquitectura popular que
envolta la bellíssima catedral. Sopar. Hotel a Amiens.
7 nits.

21 agost. Bosc de Compiègne

Visitarem el nucli antic de Compiègne, amb la
torre del rellotge i el Palau d’Eugènia de Montijo i

impressionants els jardins, com a punts principals
d’ineterés. Tot seguit passejada per camins amb
arbres de grans dimensions envoltats de fresques
valls, estanys i atractives poblacions fins a Pierrefonds.
2 hores. Totalment pla. A la vesprada el castell,
reconstrucció de Viollet-le-Duc. Sopar.

22 agost. Beauvais. St. Germer de Fly.
Gerberoy
Al matí Beauvais, alegre ciutat on la seua fama es deu
als seus monuments miraculosament salvats de la

Ens acompanyarà Joan V. Candel, guia FPR.

destrucció de les bombes. Dinar lliure a St. Germer de
Fly. Visita de la catedral –de les primeres gòtiques al
món– i amb una capella copiada de la Saint Chapelle
de París. Vesprada a Gerberoy, un dels pobles més
bonics de França. Sopar.

23 agost. Amiens

Magnífica catedral el millor exemple de l’arquitectura
gòtica del segle XIII.

24 agost. Cote d’Opale-Boulonge sur Mer

Les muralles i el castell d’aquesta ciutat constitueixen
un dels últims emblemes de l’arquitectura medieval
de ciutat fortificada que resten intactes a França. Hi
trobarem la talaia que domina la ciutat, el palau de
Napoleó i moltes mansions medievals.

25 agost. Arràs- Saint Quintin. Flandes
francés

Matí a Arràs, ciutat d’aire flamenc entre les
característiques cases bastides en atovó amb
frontons escalonats, destaca la plaça dels Herois i la
plaça Gran, al més pur estil de Flandes. Ací nasqué
Maximilien Robespierre. Sant Quintí, ciutat d’art i
història amb 3.000 façanes ressenyades d’estil artdéco.

26 agost. Lille

Ville d’art et d’histoire, Capital Europea de la Cultura,
Lille és un dels símbols principals de la renovació i de
la modernitat a França. Destaquem d’aquesta ciutat
la Bourse, l’Òpera, l’església de Sant Maurici, el Palau
Rameau, la ciutadella Vauban, la porta de Roubaix, el
museu d’art, la porta de París, l’Hospice Comtesse.

27 agost. Ermenonville

Trasllat al jardí del castell d’Ermenonville, un dels
millors exemples de jardí anglés a França. Inspirat en
les novel•les de Rousseau i la filosofia de la natura,
de fet, la tomba de Rousseau està situada en una

petita illa. Trasllat a l’aeroport. Vol directe a València.
Arribada cap a les 17:30 h.

Normandia.

20 al 27 d’agost

Les platges del desembarcament

1140€

+ 73€
taxes

Inscripció oberta
Reunió informativa: 16 de juliol

El tossal de Saint-Michel sobre un imponent promontori de granit en el centre de la badia del mateix nom,
va ser durant segles únicament accessible per via terrestre en els moments de marea baixa. Actualment
es pot accedir a la badia en tot moment gràcies a la carretera que porta als peus de la roca. Les marees de
la badia (fins a 14,50 m d’alçada, 2 cops al dia) van contribuir molt a fer del mont una fortalesa inexpugnable.
Si la plenamar resulta extraordinària, no ho és menys la baixamar, que en només sis hores deixa sense
aigua planures habitualment submergides.

3MP

20 agost. Caen
Concentració a les 10:00 h a l’aeroport de Manises.
Vol a París. En arribar-hi, trasllat a Caen. Sopar. Hotel
a Caen, 7 nits.

21 agost. Caen

Capital de la baixa Normandia. Emplaçada en un
paisatge amb suaus tossals i unida al mar per un canal,
fou el centre de la batalla de Normandia, el juny de
1944. Rememorarem aquells dies i passejarem pels
seus carrers.

Ens acompanyarà Ximo Corts, professor.

22 agost. Fécamp-Étretat

Excursió pel Parc Natural dels Penya-segats Blancs;
recorrent un fascinant paisatge d’enormes parets
que cauen en vertical per afonar-se dins la mar blava
sobre Étretat, petit poble de pescadors. Travessarem
el pont de Normandia, una impressionant obra
d’enginyeria sobre la desembocadura del riu Sena.
Sopar.

23 agost. Platges del desembarcament

Recorrerem la costa seguint els principals indrets

utilitzats “el dia D” en el desembarcament de les
tropes angloamericanes. Visitarem Omaha Beach i el
cementeri militar sembrat per milers de fileres amb
creus de marbre. Dinar lliure. Bayeux, primera ciutat
alliberada pels aliats, miraculosament no va patir
danys i conserva intacte tot el seu patrimoni cultural.

24 agost. Ruan

Trasllat a Ruan, capital de la regió de l’alta Normandia.
Els seus nombrosos monuments l’han convertida en
un centre artístic i turístic de primer ordre, la magnífica
catedral, una de les més belles de França; l’abadia de
St. Ouen, actual ajuntament; la torre de Joana d’Arc,
etc. Sopar.

25 agost. Mont Sant Michel. Coutances

Visita de l’impressionant monestir construït entre
Bretanya i Normandia, sobre un illot rocós en forma
cònica, i naturalment, sentirem les marees marines
més grans de la Terra. Coutances, xicoteta ciutat
situada al bell mig d’una extensa regió agrícola
coronada per una esplèndida catedral, a més del bell
jardí botànic d’estil anglés romàntic que hi ha.

26 agost. Deauville-Honfleur

Gràcies als seus ports, marines, centre de
conferències, casinos i hotels de luxe, Deauville està
considerada com la «reina» de les platges normandes.
A la vesprada, excursió a Honflreur; sabors i colors de
l’arquitectura popular entre un laberint de carrerons a
la vora del mar.

27 agost. Caen

Temps lliure. Trasllat a l’aeroport Charles de Gaulle.
Vol directe a València. Arribada a Manises cap a les
18.00 h.

Moràvia.

23 al 31 d’agost

Tresors insospitats

1100€

+ 100€
taxes

Inscripció oberta
Reunió informativa: 17 de juliol

La República Txeca està històricament dividida en dues entitats, la Bohèmia i la Moràvia. Fora dels circuits
turístics “estàndard”, hem volgut presentar-vos la veritable essència de Txèquia, la bella i pura terra que
s’anomena Moràvia. Visitarem la seua capital Brno, ciutats i viles precioses (Telč, Kroměříž, Znojmo...), així
com les millors cerveses del món. És un viatge a part sencera.

3MP

23 agost. Un tast austríac
Concentració a les 04:30 h a l’aeroport de Manises.
Vol a Viena. Visitarem el Parc Nacional Podyji. Després
la ciutat morava de Znojmo, i farem una passejada
pel poble austríac de Hardegg, amb el seu castell
d’origen medieval. Hotel a Brno. 6 nits. Sopar.

24 agost. Brno. La Manchester txeca

Amb una passejada pel centre històric, vorem Brno.
En aquesta localitat gaudirem de la catedral de
Sant Pere i Sant Pau, el castell de Spilberk, el palau

Driechistein, sense oblidar la vila creada per Mies van
der Rohe, exemple incontestable de l’arquitectura
moderna funcionalista. Temps lliure. Sopar.

25 agost. Lednice-Mikulov. Joies del vi

Al sud de Moràvia coneixerem la primera joia del
país, el castell de Lednice, que va ser reformat per a
convertir-lo en lloc d’estiueig fora de Viena. Després
Mikulov, petita població amb una encantadora plaça
coronada pel seu castell i de la qual destacarem la
sinagoga. Continuarem a Valtice, residència barroca

Ens acompanyarà Santiago Tormo, arquitecte tècnic i restaurador.

dissenyada per Fischer von Erlach, amb un encantador
jardí a l’estil anglès.

26 agost. Moràvia central. Inspiració interior

El karst de Moràvia. Des de l’era devoniana l’aigua ha
anat modelant el territori kàrstic que visitarem. Com la
cova de Punkva, que serà una experiència “interior”.
Després el monestir de Portacoeli –en la ciutat de
Tisnov, fundació medieval Cister. A la vesprada, el
castell de Perstejn.

27 agost. Olomouc i Kroměříž, les belles
moraves

Antiga capital de Moràvia fins al 1641, Olomouc és
hui una pròspera ciutat universitària. Farem una visita
passejant-la i descobrint l’ajuntament, la columna
de la Santíssima Trinitat, el palau arquebisbal, etc.
Dinar lliure en la ciutat, on es pot tastar la cervesa
Gambrinus. A la vesprada, la plaça i el castell de
Kroměříž. La seua plaça grandiosa guarda secrets,
com la cerveseria Cerný Orel.

28 agost. La Valàquia morava. La vida lliure

La regió valaca de Moràvia és famosa pel museu a
l’aire lliure anomenat Skansen, que consisteix en un
conjunt d’arquitectura popular de la regió. Els valacs
de Moràvia foren un poble nòmada dedicat a la
ramaderia i que sofriren l’extermini de la seua cultura
per part de l’imperi Habsburg. Després, emprendrem
el camí cap a les muntanyes Beskydy, visitant alguns
dels seus pobles.

29 agost. Places i cerveses

Encetarem l’última part del viatge a la ciutat de
Telč, declarada Patrimoni de la Humanitat, amb la
seua filera de cases pintades amb suaus tons pastel
Continuarem fent un tast de Bohèmia, amb la visita
de la ciutat de České Budějovice, l’antiga Budweiser,
i que dóna també nom d’aquesta cervesa daurada.
Hotel a České Budějovice. 2 nits. Sopar.

30 agost. Una excepció bohèmia

Dominada pel seu colossal castell, la medieval Ceský
Krumlov no ha perdut l’encant. L’ajuntament, amb un
bell pòrtic gòtic, o l’església de Sant Vitó, del s. XV,
sense deixar de banda l’esplèndid castell que dóna el
toc màgic a la ciutat, seran visitats durant aquest dia.

31 agost. Vol de tornada. Viena-Vlc.

Matí lliure a České Budějovice. Trasllat a l’aeroport.
Vol Viena–València, via Zuric. Arribada a València
cap a les 23.00 h.

Àustria.

23 al 31 d’agost

Al fil del Danubi

1220€

+ 100€
taxes

Inscripció oberta
Reunió informativa: 18 de juliol

L’art barroc a Àustria no és aquella “perla irregular amb deformacions”, al contrari, es tracta d’un art amb
un classicisme que juga sobre la delicadesa dels colors i la forma arquitectònica. Els edificis austríacs són
a la vegada sòlids i esvelts. Amb una elegància plena i contundent. Descobrirem l’Àustria més autèntica,
més monumental, a través de les grans abadies, i dels seus pobles vinculats a la vora d’aquest Nil del
nord amb les dolces vinyes del Wachau –patrimoni de la humanitat– i de les grans ciutats que miren
intensament el pas de les aigües.

23 agost. Klosterneuburg. L’Escorial barroc monuments d’interès històric i artístic, podrem veure
Concentració a les 04:30 h a l’aeroport de Manises.
Vol a Viena. Vol a Viena via Frankfurt. En arribar visita
a Klosterneuburg, seu de l’antiga dinastia austríaca
dels Babenberg, que alberga una de les abadies
barroques més espectaculars d’Àustria coneguda
com l’Escorial austríac. Hotel a Krems an der Donau.
2 nits.

24 agost. Wachau, patrimoni de la humanitat

Krems an der Donau, posseeix un conjunt de notables

el Körnermarkt, i la parroquial de Sant Veit... Després
Dürnstein, castell on Ricard Cor de Lleó passà el
seu captiveri a Àustria . A la vesprada, l’abadia de
Gottweig, el Montecassino austríac, reconstruida per
J.L. von Hildebrandt.

25 agost. Linz. Tradició i modernitat

Eixirem al matí cap a la ciutat de Linz, i farem una
parada en l’església de Sonntagberg, grandiós
barroc entre verdíssims tossals, i una passejada per

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

la deliciosa Waindhofen an der Ybss. A la vesprada
Linz. Ciutat amb nombroses galeries d’art, museus i
el futurista Ars Electronica Center, així com una ciutat
vella considerada una de les més belles d’Àustria.
Hotel a Linz. 2 nits.

26 agost. Grein. Melk

Grein, xicoteta vila dominada pel castell Greinburg,
que encara pertany als avantpassats dels actuals
monarques anglesos, la família Saxònia-Coburg-Gota,
del castell destaca el bell pat. Després ens dirigirem
a la gran abadia de Melk. Destaquen la biblioteca,
decorada al fresc, la sala de marbre, els crucifixos de
Melk i l’espectacular església monàstica. No oblidem
les gegantines vistes sobre el centre d’Àustria.

27 agost. Del Danubi als Alps. Lambach i
Steyr

Al matí vorem els frescos romànics de Lambach.
Abadia reconstruïda –com és comú arreu del país–
amb l’estil barroc, però en aquest cas ha conservat
els frescos originals del segle XI. Després passejarem
per la ciutat de Steyr, que ha aconseguit conservar
intacta la ciutat vella. Hotel a Der Abtenauer. 3 nits.
Sopar.

28 agost. Salzburg. La Roma dels Alps

Gaudirem del descobriment de la ciutat amb un
itinerari que ens portarà per les places i estrets carrers
de la part vella: la Residenz, palau dels arquebisbes,
el Getreidegasse, el carrer on va viure Mozart; etc.
També pujarem a la fortalesa Hohensalzburg, del s.
XVI amb la cambra daurada i vistes espectaculars de
la ciutat. Sopar.

29 agost. Salzburg. La ciutat de mozart

Aquest segon dia a Salzburg, Visitarem el castell de
Mirabell, de 1606, molt a prop del centre i que va ser
el regal del príncep arquebisbe Wolf Dietrich a la
seua amant Salomé Alt, hui seu de l’Ajuntament de la
ciutat. Sopar.

30 agost. Salzkammergut. Llacs i muntanyes

Salzkammergut, terra de llacs i muntanyes. Voltarem
pel poble de Sankt Wolfgang, a la vora del llac.
Després el funicular de l’Schafberg que ascendeix a
1.783 m d’altitud on veurem mitja Àustria. No oblidarem
la fotogènica Hallstatt. Una de les curiositats de
Hallstatt és la capella amb 1.200 calaveres pintades.
Hotel a Viena. 1 nit.

31 agost. Viena. Un etern vals

Acabarem el nostre viatge a Àustria fent una breu
però intensa visita a la seua capital: Viena. Com un
tast per a un viatge més profund. Podrem admirar el
Rathaus –l’ajuntament– o el Burgtheater, el parlament
i el palau imperial o Hofburg. Trasllat a l’aeroport. Vol
Viena – València via Zuric. Arribada a València cap a
les 23.00 h.

La costa lígur en tren.

7 al 14 de setembre

Gènova-Cinqueterre-Portofino-Menton

890€
Inscripció oberta
Reunió informativa: 19 de juliol

Per aquesta coneguda autopista amb centenars de túnels i ponts circula la cornisa lígur amb meravelloses
vistes panoràmiques de la mar Mediterrània. Des del bus, en girar en una revolta o en eixir d’un interminable
túnel, de sobte 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, la remor,
la llum, l’encant de les increïbles rutes de tren que comuniquen Rapello, Portofino, Cinqueterre...

AD

7 setembre. En ferri a Gènova
Eixida a les 07:30 h de Nuevo Centro i a les 08:30 h
de Castelló. Embarquem al port de Barcelona. Nit a
bord en còmodes cabines.

8 setembre. Gènova. La ciutat perfecta

En arribar-hi, trasllat a l’hotel. Tot seguit, Gènova.
Una de les ciutats més belles de la Mediterrània.
Passejarem el port, el teatre de l’Òpera i el Palau
Ducal, la casa de Colom; caminarem pel 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.

9 setembre. Blasco Ibáñez i Menton

Excursió en bus a Menton. Petita ciutat d’aspecte italià,
situada al fons d’una badia abrigada per alts penyasegats entre tossals cultivats de llimeres, tarongers i
oliveres. No és gens estrany que ací Blasco Ibáñez
construïra la Fontana Rosa.

Ens acompanyarà Joan V. Candel, gestor turístic i guia FPR.

10 setembre. 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 característica població. Trajecte en vaixell fins a San
Fruttuoso, visita de l’abadia.

11 setembre. Gènova. Strade Nuove (hui
Via Garibaldi)

Aquesta increïble xarxa de residències representa
el primer exemple a 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,
ofereixen una extraordinària varietat de diferents
solucions, que han aconseguit un valor universal, ja
que s’adapten a les característiques particulars del
lloc.

12 setembre. Cinqueterre. Excursió en tren

Reben aquest nom cinc poblets 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 sendera tallada en
la roca sobre la mar, que conforma una escenografia
realment espectacular.

13 setembre. Genova

Matí lliure a Gènova. Cap al migdia embarcarem en
còmodes cabines. Nit a bord.

14 setembre. Ferri pel Mediterrani
Desembarcarem al port de Barcelona. Arribada a
Castelló i València cap a les 14:00 h.

Capadòcia i
sultanat de Rum.

23 al 30 setembre

1400€

Un món a banda

+ 190€
taxes

Inscripció oberta
Reunió informativa: 7 setembre

A Capadòcia el tuf volcànic va ser modelat per l’erosió que ha format una innombrable varietat de formes
que hui en dia encara hi podem admirar. Des de l’inici del cristianisme, les comunitats monàstiques s’hi
instal•laren de bon grat. Visitarem ciutats subterrànies, caravanserralls seljúcides, valls insòlites, llacs salats,
monestirs, esglésies i, a més, l’antiga ciutat d’Iconium, actualment Konya, amb mesquites i madrasses que
ens transporten a la capital de sultanat de Rum. Un viatge inoblidable.

Concentració a les 15:30 h a l’aeroport de Manises.
Vol València-Ankara, via Istanbul. Hotel a Ankara. 1
nit.

Egeu al Mont Ararat. Dinar. Cap a la Capadòcia ens
aturarem a la vora del llac Salat i del caravanserrall
seljúcida Agizkara del segle XIII, que evoca les
construccions del cister. Hotel a Ürgüp. 4 nits. Sopar.

24 setembre. Museu de les Civilitzacions
Anatòlies. Llac Salat.

25 setembre. Vall de Peristrema- Ihlaramonestir de Selime

23 setembre. València-Ankara

El museu de les civilitzacions anatòlies presenta un
conjunt d’objectes i obres d’art produïdes pels pobles
que des del neolític fins a l’arribada dels romans, s’han
succeït en aquest immens territori que va del mar

La vall de Peristrema a Ihlara, es presenta com un
profund i increïble congost envoltat de penya-segats
perfectament verticals i travessats per les aigües del
riu Melendiz. Després Kizil Kilise, o “església roja”, del

Ens acompanyarà Vicent Climent, història de l’art.

segle VI i VII, característica de l’art cristià orientalitzat.
El monestir de Selime, és un sorprenent complex de
diverses plantes en un penya-segat. Dinar i sopar.

de Mevlana, fundador de l’orde místic dels dervixos
giròvags. Dinar i sopar.

30 setembre. Tornada a València
26 setembre. Vall de Güllüdere, Çavuşin, Trasllat a l’aeroport. Vol Konya-València, via Istanbul.
Arribada a València cap a les 16:30 h.
vall de Pasabag
La vall de Gulludere és una de les més boniques de
la Capadòcia. Descobrirem les esglésies ocultes de
l’estilita Nicetes, de la creu i de les tres creus i la visita
exterior de Sant Joan. Després anirem a Çavusin i a la
gran basílica de Sant Joan Batista i l’església del gran
colomer. A la vall de Pasabag, es dibuixen els pilars
coronats, i on es troben algunes cel•les monàstiques.
Dinar i sopar.

27 setembre. Museu a l’aire lliure de
Göreme, Üçhisar

Visitarem el museu a l’aire lliure de Göreme i una
església amb una gran semblança a les d’origen sirià.
Per últim, el castell d’Üçhisar en el poble del mateix
nom i que ofereix una de les més belles vistes de la
Capadòcia. Dinar i sopar.

28 setembre. Eski Gümüs, Ortahisar, vall de
Soganli, Konya

El matí ens aturarem en l’església de Sant Joan a
Gülsehir per vore un judici final. L’antic monestir
d’Eski Gümüs és un ampli conjunt decorat amb
pintures refinades i ja restaurades. Farem també una
passejada cap al monestir dels arcàngels . Aquest
monestir va estar habitat fins a la primeria del segle
XX; conserva frescos del període preiconoclasta. Ens
acomiadarem de la Capadòcia en la vall de Soganli.
Hotel a Konya. 2 nits. Dinar i sopar.

29 setembre. Visita de Konya i Çatalhöyük

L’antiga ciutat bizantina d’Iconium, actualment Konya,
capital del sultanat seljúcida de Rum en el segle XI.
Destaquem la mesquita d’Aladí i la madrassa Ince
Minare dotada d’un pati interior. Visitarem el Museu

La Muixeranga
d’Algemesí

Primer dia d’inscripció: 27 d’agost
Tiquet: 28 € (Sopar Opcional)

8
setembre
DISSABTE

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 a les torres humanes, on els homes s’ajunten per fer
d’aquesta obra un símbol de país i de confiança en el futur.
Eixida a les 17:00 h. hores des de l’esplanada de Nuevo Centro de
València. Desplaçament a Algemesí. Tot seguit encetarem una passejada
pels carrers del nucli antic, i visitarem l’església arxiprestal de Sant Jaume
Apòstol i l’exconvent de Sant Vicent, (rehabilitat com a Museu Valencià
de la Festa). En acabant, ens introduirem en la processó seguint els
dansaires i tornejants pels estrets carrers d’Algemesí. Sopar: en un dels
restaurants de la ciutat.

Ens acompanyarà Toni Rodrigo, història de l’art.

La Saïdia

Primer dia d’inscripció: 10 de setembre
Tiquet i esmorzar: 15 €

22
setembre
DISSABTE

Del palau del rei andalusí Abú Saïd no queden restes. Tampoc del reial
monestir de Santa Maria de Gratia Dei, que es va construir sobre aquest
palau després de la reconquesta. Ens ha arribat, això sí, un topònim:
Saïdia. Tants segles després, la zona de la ciutat on s’ubicava el palau
d’Abú Saïd, manté aquell nom.
Concentració a les 09:45 h. a la porta principal del Parc de Marxalenes
(C/ Poeta Fernández Heredia). Amb un recorregut circular, des
del Parc de Marxalenes, passarem pel museu de l’antiga fàbrica de
Bombas Gens; ens allargarem fora de la Saïdia per a visitar les restes
de La Ceramo; i tornarem per a veure algunes estampes de l’antiga
València representades per les antigues alqueries encara dretes, però
amenaçades per la inexorable urbanització moderna.

Ens acompanyarà Joan Grifoll, guia de muntanya i història.

Per terres del riu Oja.

Suso i Yuso, Laguardia, Marqués de Riscal

6 al 9 d’octubre

390€
Primer dia d’inscripció:
6 d’agost

Bressol del castellà i de l’èuscar. La importància del monestir de Sant Millán de Suso no és només
artística i religiosa, sinó també lingüística i literària. Ací un monjo va escriure les Glosses Emilianenses, que
eren anotacions sobre els marges de les pàgines escrites en llatí. Aquelles anotacions estaven en romanç
o en un precastellà poc evolucionat.

6 octubre. Logronyo
Eixida a les 07:00 h de Nuevo Centro i a les 07:30
h de Sagunt. Trasllat a Logronyo. Dinar. La capital
de la Rioja conjuga la modernitat i la tradició als
seus carrers: passejarem pel camí jacobeu, visitarem
la cocatedral de la Redonda a la recerca de l’única
obra de Miquel Àngel que hi ha a la península
Ibèrica. Calibrarem els atributs del cavall d’Espartero i
picotejarem per la Calle del Laurel. Hotel a Logronyo.
3 nits.

7 octubre. Suso i Yuso

Seculars edificis amb un extraordinari patrimoni
artístic, i la pau i bellesa del seu entorn. San Millán
de la Cogolla, el lloc on Gonzalo de Berceo escrigué
la primera obra literària castellana. Els monestirs
de Suso i de Yuso. A la vesprada, Tricio, el temple

visigòtic de Nuestra Señora de los Arcos, del segle V,
amb amples columnes d’època romana. Sopar.

8 octubre. Cellers Marqués de Riscal

Al matí visitarem l’avantguardista celler Marqués de
Riscal, dissenyada per Frank Gehry. A la vesprada,
Laguardia, en què destaquen la impressionant
portada gòtica policromada gòtica del segle XIV.
Sopar.

9 octubre. Monestir de la Llum

Visita del monestir de Santa María de Cañas, imponent
abadia de monges del cister, coneguda també, com el
monestir de la Llum. Posseeix una valuosa col•lecció
de relíquies, entre les quals hi ha les ferradures del
cavall de Santiago. Arribada a València cap a les
21:00 h.

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

Palència.

6 al 9 d’octubre

Tierra de Campos

380€
Primer dia d’inscripció:
7 d’agost

En aquest viatge a Palència i la Tierra de Campos hem volgut apropar-vos a l’ingent patrimoni cultural
que aquestes terres castellanes guarden. Volem descobrir-lo i assaborir-lo pam a pam. Us presentem
un recorregut ample, ple de sorpreses conegudes i d’altres de no tan conegudes, com ara la catedral
palentina o la vil•la romana de La Olmeda. Sumarem a tot açò tresors del romànic com, per exemple, San
Martin de Tours a Frómista , San Jaime i Santa María del Camino a Carrión de los Condes i els grans tresors
mudèjars de Sahagún.

6 octubre. Palència

8 octubre. Sahagún, La Olmeda

Eixida a les 07:30 h de Nuevo Centro i a les 08:00h
de Xest. Trasllat. A Palència. Farem una passejada
per descobrir les joies que guarda la discreta ciutat.
La catedral de San Antolín (La bella desconocida), el
carrer Major, la plaça Major i tot un seguit de xicotets
temples romànics, gòtics, renaixentistes. Hotel a
Palència. 3 nits. Sopar.

A Fuentes de Valdepero, veurem el castell. A la
vil•la romana de La Olmeda, admirarem els seus
meravellosos mosaics. En acabant, la ciutat de
Sahagún, el “cluny espanyol”. Per acabar el dia,
pujarem al mirador de la Tierra de Campos a Autilla
del Pino. Sopar.

7 octubre. Tierra de Campos

A Villamuriel de Cerrato, trobarem de nou el canal de
Castella i farem una passejada a la vora del canal i
veurem l’església de Santa María la Mayor. Després,
l’ermita preromànica de San Juan de Baños, l’única
construcció visigòtica datada a la península ibèrica.
Arribada a València cap a les 21:00 h.

Ens endinsarem en la Tierra de Campos –Campos
Góticos– per visitar la magnífica església romànica de
San Martín de Tours a Fròmista, després en Villalcázar
de Sirga, la seua església fortalesa de Santa María.
A Carrión de los Condes, visitarem les esglésies de
San Jaime i la de Santa María del Camino, entre altres.
Sopar.

9 octubre. San Juan de Baños

Ens acompanyarà Joan V. Candel, guia FPR.

Somontano i Ribagorça.

11 al 14 d’octubre

Montsó, Alquézar, Barbastre

375€
Primer dia d’inscripció:
8 d’agost

El regne de Barbitània. Khalaf ibn Rashid (802-862), un curiós personatge, senyor de Barbitània, s’ocupava
de defendre la frontera a favor dels musulmans i, malgrat el seus orígens cristians, va apropiar-se de les
possessions dels qui abandonaven el territori. Probablement es troba en ell i en la seua descendència
l’origen del topònim actual.

9 octubre. Montsó i Jaume I
Eixida a les 08:00 h de Nuevo Centro i a les 08:30
de Sagunt. Trasllat. Visitarem el castell que va acollir
la infantesa del rei Jaume I, on va educar-se sota la
tutela dels templers. Sopar. Hotel a Barbastre, 3 nits.

10 octubre. Parc cultural del riu Vero

La vall del riu Vero està quallada de pobles xicotets,
en els quals el temps pareix haver-se detingut. Són
un bon exemple de conservació de l’arquitectura
popular; les llindes decorades, blasons familiars,
vimeneres i les espantabruixes ens traslladaran a un
passat de vida aïllada, dura i austera. Alquézar, amb
un espectacular emplaçament sobre les roques del
canyó del riu Vero. Sopar.

Ens acompanyarà Ximo Corts, professor.

11 octubre. Comtat de Ribagorça

Graus, important ciutat medieval; plaça Major, la
basílica de Ntra. Sra. de la Peña i l’església de Sant
Miquel, que conserva la creu de Sant Vicent Ferrer. La
catedral romànica a Roda d’Isàvena, al bell mig d’un
paratge meravellós. Sopar.

12 octubre. Barbastre

Meravellosa catedral amb un campanar fadrí a la
valenciana, la portada romànica de Sant Joan i el
palau dels Argensola. Arribada a València cap a les
21:00 h.

La serra de Guara.

11 al 14 d’octubre

Paisatges d’aigua i roca

375€
Primer dia d’inscripció:
8 d’agost

La serra de Guara, solcada per unes gorges, estretes i fondes, per on rius d’aigües turqueses flueixen
formant impressionants cascades, sifons i coves, és un espai de gran riquesa biològica que, a més,
atresora un importantíssim patrimoni cultural, amb pobles emblemàtics com Alquézar (nom històric
d’Alquèssar). Gaudirem dels seus paisatges, la seua immensitat i descobrirem espais sense límits amb
una natura privilegiada.

11 octubre. Montsó i Jaume I

13 octubre. Ermita dels templers

Eixida a les 08:00 h de Nuevo Centro i a les 08:30
de Sagunt. Trasllat. Visitarem el castell que va acollir
la infantesa del rei Jaume I, on va educar-se sota la
tutela dels templers. Sopar. Hotel a Barbastre, 3 nits.

Hui recorrerem la ruta dels templers a Graus. Ruta
verda: Dificultat baixa. 9 km. 250 m desnivell. 4 h. A
la vesprada, visitarem Graus i la seua particular plaça
Major. Sopar.

12 octubre. La gorja del riu Vero

14 octubre. Barbastre

Al matí, farem la famosa ruta de Las pasarelas del
río Vero, a Alquézar. Ruta verda: Dificultat baixa. 6
km. 300 m desnivell. 3 h. A la vesprada, gaudirem
d’Alquézar, un dels pobles més bonics d’Espanya.
Sopar.

Meravellosa catedral amb un campanar fadrí a la
valenciana, la portada romànica de Sant Joan i el
palau dels Argensola. Arribada a València cap a les
21:00 h.

Ens acompanyarà Victor Benlloch, botànic.

El Moncayo
i els seus dominis.

12 al 14 d’octubre

275€

Tarassona, Borja, Veruela...

Primer dia d’inscripció:
9 d’agost

Diuen que no hi ha muntanya com el Moncayo, i és que no debades és el sostre de la serralada Ibèrica.
Visible des de qualsevol lloc de la contornada, des del seu cim podrem gaudir d’una de les millors
panoràmiques de tot el país, del Pirineu a la vall de l’Ebre. Descobreix amb FPR totes les llegendes que
envolten aquest gegant.

12 octubre. Borja
Eixida a les 08:00h de Nuevo Centro i a les 08:30
de Sagunt. Visita de la bonica ciutat de Borja, origen
dels papes valencians, amb un extraordinari conjunt
d’edificis d’arquitectura civil dels segles XVI i XVII,
de què excel•leix la Col•legiata, on trobarem l’Ecce
Homo restaurat de manera magistral per una veïna
del poble. A la vesprada, farem una passejada per
veure el Pozo de los Aynes, a la localitat de Grisel.
Sopar. Hotel a Tarassona. 2 nits.

13 octubre. El Moncayo

Hui ascendirem a la mítica muntanya del sistema
Ibèric. Ruta verda: 9 km. 700m de desnivell. Dificultat
moderada. A la vesprada, visitarem l’esplèndida

ciutat de Tarassona, de què destaquen la joia mudèjar
de la catedral de Santa María de la Huerta, el Palau
Episcopal, la renaixentista casa consistorial. Sopar.

14 octubre. Comtat de Ribagorça

Encetarem el dia fent una passejada per la fageda del
Moncayo, que, estenent-se cap al nord-oest, busca
l’orientació atlàntica. Després visitarem el monestir
de Veruela. Primer monestir cistercenc d’Aragó.
Acabarem el viatge al castell de Trasmoz, que tot i
que fou bastit en un sol dia, la restauració està costant
uns quants anys. Arribada cap a les 21:00 hores a
València.

Ens acompanyarà Joan Grifoll, guia de muntanya i història.

Tarassona, Veruela, Borja i
les terres del Moncayo

12 al 14 d’octubre

275€
Primer dia d’inscripció:
9 d’agost

Gustavo Adolfo Bécquer, acompanyat del seu germà Valeriano, van passar una llarga temporada al
monestir de Veruela durant l’any 1864. De la seua estada, ens han quedat diversos apunts entre costumistes
i històrics, que després va publicar sota el títol “Cartes des de la meua cel•la”. El paisatge, la realitat social,
els mites, els relats llegendaris, amb bruixes que sobrevolaven durant les nits de pleniluni les ruïnes del
veí castell de Trasmoz, van trobar a Veruela i al Moncayo el motiu de la seua inspiració.

12 octubre. Borja
Eixida a les 08:00h de Nuevo Centro i a les 08:30
de Sagunt. Visita de la bonica ciutat de Borja, origen
dels papes valencians, amb un extraordinari conjunt
d’edificis d’arquitectura civil dels segles XVI i XVII, de
què destaca la Col•legiata, on trobarem l’Ecce Homo
restaurat de manera magistral per una veïna del
poble. A la vesprada, farem una passejada per veure
el Pozo de los Aynes, a la localitat de Grisel. Sopar.
Hotel a Tarassona. 2 nits.

13 octubre. Monestirs de Tulebras i Fitero,
Tarassona

Al matí, visita del monestir de Tulebras i de
l’impressionant monestir cistercenc de Fitero, de

què excel•leix l’església elegant i austera. A la
vesprada, visitarem l’esplèndida ciutat de Tarassona,
de que mereixen menció especial la joia mudèjar
de la catedral de Santa María de la Huerta, el Palau
Episcopal i la renaixentista casa consistorial. Sopar.

14 octubre. El Moncayo: Trasmoz i monestir
de Veruela

Encetarem el dia fent una passejada per la fageda del
Moncayo, que estenent-se cap al nord-oest, busca
l’orientació atlàntica. Després, visitarem el monestir
de Veruela: primer monestir cistercenc d’Aragó.
Acabarem el viatge al castell de Trasmoz, que tot i
que fou bastit en un sol dia, la restauració està costant
uns quants anys. Arribada cap a les 21:00 hores a
València.

Ens acompanyarà Clara Ros, història de l’art.

Islàndia.

12 al 16 d’octubre

En busca d’aurores boreals

1450€

+ 95€
taxes

Inscripció oberta
Reunió informativa: 10 setembre

El fet que el ser humà no anara a Islàndia per voluntat pròpia i que hi arribara quan no va tindre altre
remei ha deixat una mena d’aura ingènua i tenaç que representa el més difícil d’assolir; de fet, el seu
descobridor la batejà com la Terra de gel (Iceland). Els islandesos han aconseguit humanitzar un dels llocs
més inhòspits del món, i l’han convertit en un dels països més moderns d’Europa. Sí amigues i amics de
Fil-per-Randa, refarem el camí del gel i del foc, i aguaitarem, per més que només siga per uns quants dies,
aquests increïbles paisatges, en un país dissenyat per a la calma, la reflexió i la poesia.

12 octubre. Blue Lagoon
Concentració a l’aeroport de Manises cap a les
11:00 h. Vol directe València-Reykjavík. En arribar
a l’illa, anirem directament a la llacuna més famosa
d’Islàndia per prendre-hi un bany relaxant. Hotel a
Reykjavík. 1 nit.

13 octubre. Costa Sud

Caracteritzada per platges d’arena negra i glaceres,
passejarem per l’entorn de Seljalandsfoss, i la cascada
de Skogarfoss (una de les més altes a Islàndia).
Trasllat a Vík, un poble localitzat a la vora del mar des
del qual es poden observar les magnífiques roques
de Reynisdrangar. Sopar. Hotel a Hvolsvöllur. 1 nit.

14 octubre. Cercle Daurat

Hui gaudirem dels llocs més importants d’Islàndia,

el famós Cercle Daurat, on vorem la cascada més
famosa d’Islàndia, la zona geotèrmica de Geysir i el
Parc Nacional de Thingvellir, on es troba la Dorsal
Atlàntica i on es va fundar el parlament més antic
d’Europa. Hotel a Borganes. 1 nit.

15 octubre. Snaefellsnes. Reykjavík

La península de Snaefell és una meravella de la
natura, dominada per la majestuosa glacera i el volcà
de Snæfellsjökull Visitarem les columnes de basalt
de Gerduberg, camps de lava, cràters i una costa
adornada d’estranyes roques. Al nord de la península
i vorem la Gran Badia de Breidafjördur. Visita
panoràmica a Reykjavík. Hotel a Reykjavík. 1 nit.

16 octubre. Snaefellsnes. Reykjavík

Temps lliure. Eixida amb vol directe ReykjavíkValència. Arribada a València cap a les 21:00 h.

Ens acompanyarà Fabio Teixidó, geòleg i filòleg islandes.

Bombas Gens i Marxalenes.
Patrimoni industrial recuperat

Primer dia d’inscripció: 8 d’octubre
Tiquet i esmorzar: 15 €

20
octubre
DISSABTE

Bombas Gens i la recuperació patrimonial d’un barri
El barri popular de Marxalenes ha recuperat una de les majors peces
industrials que des de fa molt de temps es reivindicava com a pròpia:
l’antiga fàbrica de vàlvules i bombes hidràuliques Bombas Gens. Però en
el barri també hi ha altres mostres no tan conegudes i molt interessants
des del punt de vista del patrimoni rural o industrial. En el parc de
Marxalenes es concentra gran part d’aquest patrimoni amb diverses
alqueries, l’estació de l’antic traçat del trenet i una antiga almàssera.
Concentració a les 09:45 h. a l’estació del tramvia de Marxalenes.
Visitarem el parc de Marxalenes i les seues peces patrimonials, així com
el recent inaugurat Centre d’Art Bombas Gens. La visita inclou la fàbrica,
recuperada com a espai expositiu; el refugi, construït durant la Guerra
Civil; i el celler medieval del s. XVI.

Ens acompanyarà Toni Rodrigo, història de l’art.

Tabarca i les salines
de Santa Pola

Primer dia d’inscripció: 8 d’octubre
Tiquet: 48 € (Dinar Opcional)

21
octubre
DIUMENGE

A l’oest de l’illa, una cinquantena d’habitants poblen durant l’hivern
l’emmurallada Sant Pere i Sant Pau, única vila i conjunt historicoartístic.
Una població que, a l’estiu, s’incrementa considerablement, fins a
arribar a prop del miler de veïns. Les ombres dels pirates berbers, que
antigament tenien a Tabarca refugi, després de les seues freqüents
incursions a les comarques pròximes, recorren les platges algunes nits.
En l’entorn subaquàtic de Tabarca són molt freqüents les tortugues. Però
la gran riquesa de l’arxipèlag és una gran praderia d’algues d’una espècie
abans molt característica de les costes mediterrànies i hui amenaçada de
desaparició al nostre litoral: la posidònia.
Eixida a les 08:00 h. de Nuevo Centro. Trasllat a Santa Pola, on visitarem
les salines i el centre de interpretació del parc natural. Navegació fins a
l’illa de Tabarca. Abans de dinar farem una passejada al voltant de l’illa.

Ens acompanyarà Jaume Vilanova, guia FPR.

València.

Arbres monumetals

Primer dia d’inscripció: 15 d’octubre
Tiquet i esmorzar: 15 €

27
octubre
DISSABTE

Com la majoria de la natura que creix junt amb les ciutats, els arbres
senten la dicotomia de l’admiració d’uns i l’amenaça d’altres en voler
arrancar les seues arrels i asfaltar amb ciment i edificis la terra de què es
nodreixen. Malgrat tot, del sòl al cel romanen abundants mostres d’arbres
amb personalitat pròpia, que suggerixen formes, colors, i fins i tot, fets
històrics irrepetibles.
M. Josep Picó.
Concentració a les 10:00 h. a la plaça del Patriarca de València.
Passejarem per la ciutat refugiant-nos a l’ombra d’alguns dels arbres
que tant pel seu aspecte monumental, com per la seua història, raresa
o característiques biològiques destaquen en l’ambient urbà de la nostra
ciutat. Ficus –unes quantes vegades centenaris–, la carrasca del Parterre,
un roure al mig d’una ciutat, les ciques, –autèntics fòssils vivents–,
eucaliptus descomunals, palmeres, àlbers, etc.

Ens acompanyarà Victor Benlloch, botànic.

El Penyagolosa.
Gegant de pedra

Primer dia d’inscripció: 15 d’octubre
Tiquet: 30 € (Dinar opcional)

28
octubre
DIUMENGE

És la muntanya per excel•lència de totes les valencianes, sobreïx per
damunt de les que l’envolten i és la transició entre les terres del Millars al
sud, i les del Maestrat i els Ports al nord. Pujarem pel camí del barranc de la
Pegunta, interessant recorregut ecològic, on gaudirem del boscatge i del
paisatge d’aquest “gegant de pedra”. I des del cim, podrem dominar tot el
territori, si ens ix un dia clar, fins i tot, la vista arriba a les illes Columbretes.
Eixida a les 08:00 h. de Nuevo Centro. Ruta verda: 4 hores amb
dificultat mitjana. Desnivell 500 metres. Des del santuari de Sant Joan
de Penyagolosa farem l’ascensió, a través del barranc de la Pegunta, fins
a dalt de tot del Penyagolosa. En tornar a la pista, el camí porta a la nevera
de Penyagolosa i al mas de la Cambreta. El dinar lliure, el farem sobre el
cim, mentre gaudim d’un grandiós panorama. A la vesprada l’ermitori de
Sant Joan.

Ens acompanyarà Vicent Martínez, guia FPR de muntanya.

El Misteri i la Festa
està a Elx

Primer dia d’inscripció: 22 d’octubre
Tiquet: 30 € (Dinar opcional)

1
novembre
DIJOUS

El poble d’Elx l’anomena La Festa i és l’única representació teatral dins
d’un temple després del concili de Trento. D’origen medieval, està
totalment cantada en valencià clàssic. Dins la magnificència del que
és sagrat, l’encant i la bellesa del que és popular, amb els cantors i
espectadors vibrant, davant la representació de la Dormició, l’Assumpció
i Coronació de la Verge Maria.
Eixida a les 07:00 h. de Nuevo Centro i a les 08:00 h de Xàtiva.
Representació extraordinària del Misteri. De matí, representen la vespra i
a la vesprada La Festa. L’entrada a l’església és lliure –forma part de les
festes populars de la ciutat–. Entre les dues representacions passejarem
pel nucli antic d’Elx. Tastarem l’arròs amb costra, típic plat comarcal.

Ens acompanyarà Joan V. Candel, guia FPR.

Alcoi, l’art fet silenci.

El cementeri de Sant Antoni Abat

Primer dia d’inscripció: 22 d’octubre
Tiquet: 28 € (Dinar opcional)

3
novembre
DISSABTE

Inaugurat en 1885, el cementeri de Sant Antoni Abat, també conegut com
a cementeri municipal de Cantagallet, es va convertir a poc a poc en un
espai monumental de primer ordre. Tant és així que, des de 2012, forma
part de la Ruta Europea de Cementeris. Galeries subterrànies úniques
a Espanya, més miniarquitectura i escultura eclèctica, historicista,
modernista i racionalista, s’hi combinen en perfecta harmonia per a fer de
l’art un motiu de record, respecte i silenci.
Eixida a les 08:00 h. de Nuevo Centro. Visitarem el cementeri de Sant
Antoni Abat i les seues obres funeràries més significatives, entre les quals
es troben els panteons projectats per un dels arquitectes modernistes
més reconeguts a Alcoi, Vicent Pascual. A la vesprada, l’arquitectura
modernista alcoiana.

Ens acompanyarà Toni Rodrigo, història de l’art.

Tarragona, Reus.

1 al 4 de novembre

La ruta del cister

370€
Primer dia d’inscripció:
3 de setembre

De la ciutat de Tarragona, destaquem: la catedral de Santa Maria, el passeig arqueològic, les muralles,
l’amfiteatre. Assaborirem la vida dinàmica d’aquesta ciutat mediterrània i els vestigis que la Tàrraco
romana ens deixà al seu voltant: l’arc de Berà, l’aqüeducte romà de Ferreres o el mausoleu de Centcelles.
Gaudirem dels tres grans monestirs catalans que són, sense cap dubte, un viatge per si mateixos. Poblet,
Santes Creus i Vallbona de les monges. Sense deixar de banda, la medieval Montblanc, la modernista
Reus i la vista de la Mediterrània a Altafulla.

1 novembre. Tarragona. Compendi d’història 3 novembre. Monestir de Poblet. Montblanc
Eixida a les 08:00 h. de Nuevo Centro. Arribada a
Tarragona i vista del Museu Arqueològic Nacional.
Dinar. Vesprada a la ciutat vella: anirem a la catedral
de Santa Maria, el carrer Major, el balcó de la
Mediterrània i les restes de l’amfiteatre romà. La
rambla plena de vida ens portarà a l’hotel. Hotel a
Tarragona. 3 nits.

Ens endinsarem en el monestir de Poblet. L’abat
dominava set baronies, més de cent viles, i era
almoiner major, canceller i conseller dels rei –Josep
Pla. Després la vila de Montblanc. Podrem admirar el
clos emmurallat que hi construí Pere III, l’església de
Santa Maria, la casa Alenyà, etc. Sopar.

2 novembre. Santes Creus i Vallbona

Hui visitarem l’aqüeducte romà de Ferreres i de la
vil·la romana de Centcelles. Anirem a la ciutat de Reus
on va naixer. Antoni Gaudí, i la seua ruta modernista;
entre altres, hi descobrirem la casa Navàs- la casa
Rull, la casa Gasull, així com l’església de Sant Pere.
Dinar a Reus. Arribada a València cap a les 21:00 h.

El monestir de Santes Creus va acollir la primera
comunitat monàstica de l’ordre a Catalunya.Destaquen
el gran claustre, la sala capitular i el mausoleu de Pere
III el Gran. Després Vallbona de les Monges, principal
monestir femení al Principat. Destaquen l’esplèndida
església dels segles XIII al XIV. De tornada, l’arc de
Berà i la Torre dels Escipions.Sopar.

4 novembre. La vil·la romana de Centcelles

Ens acompanyarà Santiago Tormo, arquitecte tècnic i restaurador.

Mallorca.

1 al 4 de novembre

Una visió diferent

550€

+ 29€
taxes

Inscripció oberta
AD

El 8 de novembre de 1838 atracava al port de Palma un vapor anomenat El Mallorquín, amb George Sand
i Frederic Chopin, que havien triat per a recuperar-se l’escenari natural de Valldemossa per a uns quants
mesos. Situada a la serra nord de l’illa, la cartoixa de Valldemossa, va ser fundada el 1400 per Martí l’Humà
i va ser el lloc on visqueren part de la seua curta estada, aquell hivern. Es recorda la seua visita a través
de diversos objectes i una cel·la on resta el vell piano utilitzat pel músic per a compondre algunes de les
seues millors peces musicals.

1 novembre. Palma de Mallorca
Concentració a les 06:30 a l’aeroport de Manises.
Vol directe a Palma de Mallorca. Passejada-visita
dels principals indrets de la capital de les Balears,
com ara la catedral, amb l’obra de Gaudí i la recent de
Miquel Barceló; L’Almudaina, amb el magnífic Saló del
Tinell, els jardins de s’Hort del Rei, l’escultura d’Andreu
Alfaro, el passeig del Born, la Llotja, el castell de
Bellver, Sant Francesc i el sepulcre de Ramon Llull. .

2 novembre. La serra de Tramuntana

3 novembre. Formentor-Monestir de Lluc

Pollença, poble d’artistes i pintors de caràcter singular
de què reïx el Calvari, el convent i el Puig de Santa
Maria. Tot seguit el monestir de Lluc, bastit sobre un
assentament prehistòric.

4 novembre. Petra-Felanitx

Visita de la part est de l’illa. Travessant la regió dels
molins de vent. Pujarem fins al monestir del Salvador
a Felanitx. Temps lliure. Trasllat a l’aeroport. Vol a
València. Arribada a Manises cap a les 22:30 h.

Ens desplaçarem a Valldemossa per a visitar la
Cartoixa. Dinar lliure a Deià. En acabant, travessant la
serra, arribada a Sóller i la seua vall. Ens traslladarem
en tramvia fins al portet, un recés de pau i tranquil•litat.
Tornada a Palma.

Ens acompanyarà Xavier Vidal, arqueòleg.

Vall de Baztan i
el senyoriu de Bertiz

1 al 4 de novembre

395€
Primer dia d’inscripció:
4 de setembre

Fil-per-randa vos proposa recórrer un preciós jardí botànic i descobrir espècies tan singulars com ginkgos
de la Xina, arbres de Califòrnia, castanyers dels Balcans i nenúfars, a més de simpàtics animals, com ara
merles, esquirols o picots. Passarem uns quants dies tranquil•lament sentint el batec del cor del bosc, un
racó verd de gran bellesa als Pirineus de Navarra a la vora del riu Bidasoa.

1 novembre. Elizondo
Eixida a les 07:00h de Nuevo Centro i a les 07:30 de
Sagunt. A la vesprada visita d’Elizondo. Sopar. Hotel
a Elizondo.

2 novembre. Via verda del Bidasoa
Ruta verda: El Tren Txiquito, 3 hores de caminar
sense dificultat. Tram que discorre entre les
poblacions d’Igantzi i Endarlatsa sense desnivell
apreciable. Dinar opcional de restaurant. A la vesprada,
visita de la Torre de Donamaria. Sopar.

3 novembre. Territori de bruixes, Amaiur

Baztan. Tot seguit, la famosa cova i el museu de les
bruixes a Bertiz. En acabant, passejada rural: a Urdax;
una hora amb dificultat baixa. Cap al vespre Amaiur,
exemple típic de poble carrer, en què destaquen el
castell i el tradicional molí. Sopar.

4 novembre. Senyoriu de Bertiz
Ruta verda: Senda del Sospir; tres hores de
caminar amb dificultat baixa. Ens internarem en un
bosc de fajos i roures, comunitat vegetal pròpia de
bosc mixt atlàntic de Navarra. Dinar lliure de camp.
A la vesprada, el meravellós jardí botànic de Bertiz.
Arribada a cap a les 21:00 h.

Ruta verda: Cascada de Xorroxin. Un parell d’hores
de caminar sense dificultat que part del barri de
Gorastapalo en el poble d’Erratzu cap a on naix el riu

Ens acompanyarà Victor Benlloch, botànic.

Mites i creences
de València

Primer dia d’inscripció: 29 d’octubre
Tiquet i esmorzar: 15 €

10
novembre
DISSABTE

El mite és un relat fundacional dels orígens, i de no poques creences.
Us proposem recórrer indrets de la ciutat de València atenent a relats
mítics, de préstec o autòctons, per posar en relació paraules del passat
i espais del present. Històries de déus antics o teòricament actuals, de
ficcions que semblen veritat. La llegenda, el poema, l’hagiografia i també
les belles arts ens acompanyaran en una passejada lleugera i evocadora
però amb ulls de curiositat nova.
Concentració a les 09:45 h a la plaça dels Furs (Torres dels Serrans).
Tractarem de referir relats mitològics (pagans, cristians, il•lustrats), de
manera lleugera i simpàtica a partir de determinats espais de la ciutat,
arquitectures o imatges. Mítica de la ciutat emmurallada antiga, la del
viatge miraculós de Crist, el mite de l’aigua, essencial en la fundació
de la Valentia romana, la mitologia de divinitats femenines a les quals
substitueix la verge del cristianisme, amb la “poètica” contradicció de
verge i mare, o les croades: mite i història.

Ens acompanyarà Josep Belda, història de l’art.

Passejada per la València
modernista

Primer dia d’inscripció: 12 de novembre
Tiquet i esmorzar: 15 €

24
novembre
DISSABTE

La revolució de l’estètica. En la darrera dècada del segle XIX i els
primers vint anys del XX, a causa de l’expansió agrícola, del comerç i de
l’exportació de la taronja, el creixement demogràfic i el desenvolupament
econòmic de València van ser extraordinaris, cosa que va afavorir un
ambient social de novetats, desig de luxe i cosmopolitisme. Tot açò va
comportar canvis urbanístics importants, les edificacions van configurar
un nou centre urbà i els nous edificis intentaren canviar l’aire provincià per
un altre de més modern.
Concentració a les 10:00 h. a la Porta dels Jueus (estació del metro de
Colom). Passejada pel primer eixample, en què destaquen la Casa dels
Dracs, la de les Roses, la de les Taronges, el Mercat de Colom i l’estació
del Nord.

Ens acompanyarà Joan V. Candel, guia FPR.

Xulilla.
Ruta dels ponts penjats

Primer dia d’inscripció: 29 d’octubre
Tique: 28 € (Dinar opcional)

11
novembre
DIUMENGE

Xulilla, una població de tall islàmic. Gràcies a la seua morfologia
treballada pel riu Túria, que ha llavorat uns espectaculars estrets amb
parets de més de 150 m, Xulilla, estratègicament i paisatgísticament
privilegiada, està ubicada a la falda d’un tossal rocós sobre el mateix riu,
que li confereix una encisadora personalitat, que encara manté intacta.
Eixida a les 8:00 h. de Nuevo Centro i a les 8.30 h. de Llíria
Ruta verda: 3 h. Dificultat baixa.
Des de l’embassament de Loriguilla, seguint l’ombreta de la sendera de
Los Calderones, pel fons dels estrets formats pel riu Túria a Xulilla. Dinar:
l’olla de Xulilla. A la vesprada, el castell que corona la població, tornant
per la sendera de la Penyeta i passejada per aquest poble encisador.

Ens acompanyarà Joan Grifoll, guia de muntanya i història.

Els castells de
Domenyo i Xulilla

Primer dia d’inscripció: 29 d’octubre
Tiquet: 28 € (Dinar opcional)

11
novembre
DIUMENGE

Domenyo. Castell musulmà alçat sobre un tossal al costat del lloc on es
trobava l’antiga població, abandonada en els anys seixanta del passat
segle. L’estratègic emplaçament en la confluència dels rius Túria i Xelva
controlava el pas a les poblacions de la Serrania. Xulilla. Castell musulmà
construït en el segle XII. S’alça sobre una allargada muntanya, als vessants
de la qual es troba la població.
Eixida a les 8:00 h. de Nuevo Centro i a les 8:30 h. de Llíria. Passejada
rural: per la contornada dels castells. Conserven en relatiu bon estat el
recinte murat reforçat amb torrasses i els basaments de la seua torre
d’homenatge, així com diverses construccions auxiliars. De vesprada
farem una passejada per Xulilla, encisador poble de planta islàmica.

Ens acompanyarà Xavier Vidal, arqueòleg.

Oliveres mil•lenaries
del Maestrat

Primer dia d’inscripció: 12 de novembre
Tiquet: 28 € (Dinar opcional)

25
novembre
DIUMENGE

La concentració d’oliveres mil•lenàries més gran del món es troba a la
històrica comarca del Maestrat. Un paisatge conservat a pesar del greu
espoli que va provocar la moda dels jardins i les rotondes amb olivera. Tot
un guió de terra i passions que embolcalla l’argument de la pel•lícula El
Olivo, que Icíar Bollaín hi va rodar. Mentrestant, el seu oli s’expandeix gota
a gota per restaurants i comerços de luxe de mig planeta.

Eixida a les 08:00 h. de Nuevo Centro. Trasllat a Sant Mateu. Ruta verda.
Des de la població farem un recorregut per poder observar oliveres
mil•lenàries. Exemplars que han vist passar els segles, i que ara tindran
l’ocasió d’observar-nos per a poder contar-ho en segles venidors.

Ens acompanyarà Victor Benlloch, botànic.

Les pintures rupestres
de la Valltorta

Primer dia d’inscripció: 12 de novembre
Tiquet: 28 € (Dinar opcional)

25
novembre
DIUMENGE

Passeig per la prehistòria. Fa milers d’anys, els habitants de la Valltorta
van pintar en els abrics de la vora del barranc escenes de la seua vida
quotidiana, i de les seues mitologies, de tal manera que, es van convertir
en els creadors de l’art rupestre llevantí. Hui, contemplant-les, podem
conéixer aspectes de la vida d’unes societats que van viure en un paisatge
verge.
Eixida a les 08:00 h. de Nuevo Centro. Passejada rural: 1 hora sense
dificultat fins la cova dels Cavalls (patrimoni de la Unesco). Visitarem els
elements distintius d’aquesta vall: les pintures rupestres, l’arquitectura
rural en pedra seca, un variat entorn biològic i un museu que actua com
a centre d’acollida proporcionant informació sobre els aspectes més
interessants d’aquests paratges. A la vesprada, passejada per Sant Mateu.

Ens acompanyarà Xavier Vidal, arqueòleg.

Benlloc i els torrons

Primer dia d’inscripció: 19 de novembre
Tiquet: 28 € (Dinar opcional)

2
desembre
DIUMENGE

Bell-lloc del pla. La llarga tradició torronera l’ha situat com el municipi
valencià capdavanter en la fabricació de torrons artesanals de qualitat.
Es tracta d’una excursió bàsicament gastronòmica on podrem degustar
exquisits dolços amb la possibilitat comprar-ne.

Eixida en bus a les 08:00 h. de Nuevo Centro. Visitarem el calvari; l’ermita
de la Mare de Déu de l’Adjutori –navegants portuguesos hi van dipositar
la imatge en 1445–; els aljubs monumentals; la font dels Tres Canons i el
llavador; el molinet hidràulic tradicional; les ben conservades sénies que
envolten el nucli urbà i que representen exemples d’arquitectura rural.

Ens acompanyarà Manolo Carceller, professor.

Caminar per la serra
d’en Galceran

Primer dia d’inscripció: 19 de novembre
Tiquet: 28 € (Dinar opcional)

2
desembre
DIUMENGE

L’encís de les terres mitjanes. La posició geogràfica, centrada entre les
comarques de Castelló, atorga a la serra d’en Galceran uns privilegis que
no podem deixar de gaudir. Del seu tossal de Saragossa (1.082 m) escrigué
Cavanilles: “… és un dels punts més interessants per a perfeccionar la
geografia del regne…”. I si ho digué el mossén…

Eixida a les 08:00h de Nuevo Centro. Ruta Verda: 4h efectives amb
dificultat mitjana-moderada. Dinar lliure de camp.

Ens acompanyarà Joan Grifoll, guia de muntanya i història.

Toro-Zamora.

6 al 9 de desembre

Capitals del romànic castellà

340€
Primer dia d’inscripció:
5 de setembre

Des de les portes de les altes muralles de Toro i Zamora es pot veure el pelegrinatge urbà de les cigonyes,
companyes inevitables de torres i campanars al nucli antic més bonic i lluent de Castella. Ací admirarem
l’art més pur del romànic en les mènsules, arquivoltes, cimboris de les seues esglésies, que conformen el
bressol de llegendes impossibles, fruit de l’esplendor viscut durant el segle XII. Amigues i amics recordeu
que per a veure i viure com cal Zamora es necessita un guia de FPR i prou més d’una hora.

6 desembre. Medina del Campo

Eixida a les 07:00 h des de Nuevo Centro. Trasllat
a Medina del Campo. Visita del castell de la Mota,
on va estar pres el mateix Cèsar Borja. En la ciutat
destaquen la col•legiata de San Antolín, obra de Juan
Gil de Hontañón, i que guarda la magnífica capella
de las Angustias, obra de Xoriguera. Sopar. Hotel al
centre de Toro. 3 nits.

7 desembre. Toro

Al bell mig d’una plana, s’alça aquesta històrica
ciutat, escenari de famoses conspiracions i batalles.
Destaquem la col•legiata; el seu cimbori, la portada
policroma i la Mare de Déu de la Mosca. També San
Lorenzo i San salvador de los Caballeros; el Santo
Sepulcro i el monestir de Sancti Spiritus. Sopar.

8 desembre. Zamora

Ciutat que al segle XII tingué una explosió d’art i
cultura. Passejarem per vora riu fins al pont de Pedra,
visitarem la catedral romànica bizantina, el castell i una
acuradíssima selecció d’esglésies romàniques com
Santa Maria Magdalena, San Cipriano i de curiosos
edificis modernistes. Sopar.

9 desembre. El Duero

Hui ens aturarem en un dels pobles més pintorescos,
Castronuño, on gaudirem del mirador de la Muela
sobre el riu Duero i l’ermita romànica de Santa María
del Castillo. Tot seguit l’església de los Santos Juanes
a Nava del Rey, més coneguda com la Giralda
castellana. Arribada a València cap a les 21 h.

Ens acompanyarà Josep Belda, història de l’art.

Ronda.

6 al 9 de desembre

Trabuquers i contrabandistes

410€
Primer dia d’inscripció:
6 de setembre

Van enlluernar naturalistes, poetes, escriptors de vena romàntica i viatgers de tot pelatge. Són alguns
dels indrets amb més personalitat d’Andalusia, tant pel seu emplaçament natural, com per la seua
monumentalitat. Aquest viatge és una cita inexcusable per a tots aquells que vulguen conéixer històries i
llegendes protagonitzades per trabuquers, toreros i contrabandistes.

6 desembre. Ronda
Eixida a les 07:00 h de Nuevo Centro i a les 08:00 de
Xàtiva. Trasllat. En arribar-hi passejada pel nucli antic
de la ciutat. Sopar. Hotel a Ronda. 3 nits.

7 desembre. Pobles blancs-Pobles serrans

Visitarem Setenil. Alguns dels seus carrers s’enfilen
pels vessants d’una gorja de tuba volcànica, on les
cases sembla que foraden l’interior de les roques. Tot
seguit, la vall del Genal, per gaudir dels característics
pobles que conformen la Serranía de Ronda, en què
destaquen Gaucín; des del seu imponent castell,
tindrem un panorama immens que arriba fins a
Gibraltar. Sopar.

8 desembre. Ronda

Passejarem per les dues ribes del Tajo; baixarem al
riu per veure els banys àrabs, i visitarem el minaret
de Sant Sebastià, Santa Maria, la Casa del Rei Moro...
Dinar. Vesprada lliure a Ronda.

9 desembre. Els dòlmens d’Antequera

El Conjunt Arqueològic Dolmenes de Antequera,
Patrimoni Mundial de la Unesco, és considerat
com un dels millors i més coneguts exponents del
megalitisme europeu. Els megàlits constitueixen
les primeres formes d’arquitectura monumental en
la Prehistòria, des dels inicis del V mil.leni abans de
la nostra era, fa uns 6.500 anys Arribada cap a les
22:00 h.

Ens acompanyarà Toni Rodrigo, història de l’art.

Condicions generals
El fet d’adquirir o prendre part en qualsevol dels viatges publicats en el present fullet origina l’expressa acceptació
per part del consumidor de totes i cada una de les condicions generals, que es consideraran automàticament
incorporades al contracte, sense que en siga necessària la transcripció escrita individualitzada en aquest (estan
publicades en la web: www.fil-per-randa.com), excepte en allò que s’ha referit en el RD Legislatiu 1/2007 de 16
de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres
lleis complementàries i la resta de disposicions concordants de les comunitats autònomes.
Les parts contractants se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat corresponent al
domicili social de l’organitzador d’aquest contracte de Viatge Combinat per a resoldre totes les diferències que
puguen sorgir.
L’organització d’aquests viatges ha sigut realitzada per FIL-PER-RANDA VIATGES, SL, amb NIF B98479652 i
domicili en el carrer Guillem de Castro, 58-bxs., 46001 València, amb llicència CV-m-1572-V, en què també
podreu arreplegar detalladament el total de les condicions generals.

CONDICIONS GENERALS DESTACADES
• Per a confirmar la inscripció haurà de depositar-se el 30% de l’import total del viatge, i no es considerarà
cap plaça com a compromesa en ferm mentre no s’efectue el dit depòsit. El 70% restant s’haurà d’abonar,
almenys vint dies abans de la data d’eixida.
• Anul•lació de la inscripció. Si es volguera anul•lar la inscripció, caldria fer-ho amb les condicions següents:
• Si falten 30 dies o més per a l’inici de l’activitat, es podrà recuperar tot l’import lliurat, excepte 15 euros
en concepte de gestió.
• Si falten de 30 a 15 dies, es podrà recuperar un 80% de l’import total del viatge.
• Si falten 15 dies fins a les 24 hores abans de l’eixida, es podrà recuperar un 20% de l’import total del viatge.
• Si falten 24 hores per a la no-presentació a l’hora de l’eixida, comportarà la pèrdua total de l’import lliurat.
NOTA: Els viatges que tinguen transport amb avió, vaixell, ferri o tren tenen unes quantes despeses excepcionals
d’anul•lació, imposades pels criteris de la companyia (s’haurà d’abonar el 100% del cost total dels bitllets de transport).
En el cas d’allotjament o serveis prestats en determinats països, també tenen unes determinades despeses d’anul•lació
especials, que hauran de ser assumides pels viatgers.

• •Atesa l’antelació amb què s’elabora el programa, FPR es reserva el dret de realitzar modificacions i alteracions
en TOTS els serveis i horaris previstos inicialment.
• •FIL-PER-RANDA no es fa responsable si no es pot accedir a algun dels llocs programats per causes que no
són de la seua responsabilitat.
• •FIL-PER-RANDA es reserva el dret d’anul•lar qualsevol activitat programada sense cap altra obligació que
retornar l’import lliurat.
• •FPR facilitarà la possibilitat de compartir habitació, posant en contacte les persones que així ho sol•liciten. En
cas de cancel•lació d’una de les dues places, FPR no pot fer-se càrrec del suplement d’habitació individual,
per tant, és responsabilitat de les persones que hagen sol•licitat compartir habitació.

