Llegendes fantàstiques
Preu Visita: 6€

Compta la tradició que els que
per-noctaven extramurs reunits al vol-tant
d’una bona foguera, al peu de les portes. “a
la lluna de València” explicant-se llegendes
fantàstiques, increïbles,, que encara
queden en la memoria dels monuments.

Itinerari:
· El Salvador
· Portes de Serrans
· Cripta San Vicent
· Porta Palau

Lliria, Cruïlla de Cultures
Preu Visita: 6€

Edeta era la capital d'un extens terri-tori.
Coneguda ciutat romana i des-prés del
període musulmà, amb la conquista del rei
Jaume I, va passar al Regne de València.
Aquesta ciutat, manté un bagatge cultural
extraordi-nari.

excursions
i
passejades

Itinerari:
· Termes Romanes
· Banys Àrabs
· Església del Bon Pastor
· Església de la Sang

Condicions:
· Els itineraris podrán ser modiﬁcats.
· Les visites tindran una durada de 3h, amb un descans de 30 minuts.
· Les visites començaran a les 10.00
· L’IVA està inclòs en el preu.
· Els museus estan inclosos. No es podran fer visites dilluns
· Els preus són sense bus, podeu demanar pressupost.
· Si el grup es menor de 20 pax. Tindrà un cost supletori.

Amb col·laboració:

FIL PER RANDA
viatges

Jaume Vilanova Martí
Guillem de Castro 58-baix
46001 València
Tel. 96 125 53 78 / 680 734 207
grups@ﬁl-per-randa.com

Valencia Segle XV
El Segle d’Or Valencià
Preu Visita: 6€

A causa del gran auge comercial que va
desenvolupar al llarg del segle XV la ciutat
de València, va ser una de les ciutats més
potents de la Mediterrània.

Xàtiva, la
ciutat dels Socarrats
Preu Visita: 6€

Itinerari:

Itinerari:

· Porta de Serrans
· Palau de la Generalitat
· Palau de la Batlia
· L’Almodí
· Catedral
· La Llotja dels Mercaders

València Modernista
Preu Visita: 5€

En el segle XIX el desenvolupament
econòmic de la ciutat de València van ser
extraordinaris a causa espe-cialment de
l’expansió agrícola, el comerç i l’exportació
de la taronja.

· Jardins del bes
· La seu de Santa Maria
· Antic Hospital
· Museu Casa de l’Ensenyança
· Castell

Saguntum,
terra de civilitzacions
Preu Visita: 6€

Itinerari:

Preu Visita: 5€

Guiats
pels
versos
dels
poetes
arabigovalencians del segle XI, ens
deixarem dur pel perfum ﬁníssim de
llessamí i murta del jardins acaronats pel
soroll rialler de les fonts.

Itinerari:
· Plaça del Tossal
· Muralla d’època islámica
· El tribunal de les aigües
· Banys de l’Almirall

No sols és un de les poblacions de més
densa història d'Espanya, sinó que
constituïx un Conjunt Monumental on les
manifestacions
arquitectòniques
i
artístiques reﬂectixen la seua importàn-cia
al llarg de les èpoques i els estils.
Itinerari:

· Casa dels Dracs
· Mercat de Colom
· Casa de les Roses
· Case de les Taronges
· Estació del Nord

Valencia Mora
Els Versos De La Mitja Lluna

La ciutat dels socarrats recull al seu
esplèndid
conjunt
historicoartístic
l'em-premta del pas de diverses
civilitza-cions que van deixar en ella la seua
cultura, els seus monuments, els seus

· Call jueu
· Museu històric
· Teatre Romà
· Castell

Albufera,
un entorn únic
Preu Visita: 9€

Es tracta del llac més gran i una de les
zones humides més importants de la
península ibèrica. Un paratge de gran
interès ecològic. Les seues riques aigües
han servit tradicionalment de suport a
pescadors i cultivadors d'arròs.

Itinerari:
· Gola de Pujol
· Passeig per la Devesa del Saler
· El Palmar
· Passeig en vaixell per el llac.

