
 Toledo i El Greco: Art i Ofici
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 15 a diumenge 16 · Eixida 8:00h
Tornarem a Toledo per veure l’exposició del Greco que 
ens mostrarà els quatre apostolats complets, entre 
altres obres, i entendre com gestionava el cretense el 
seu taller. També gaudirem de Flamma, un espectacle 
de gegants, dances i música medieval andalusí, sefardí 
i cristiana amb personatges de mites i llegendes. 

Madrid i El Rey León 
De dissabte 22 a diumenge 23 · Eixida 8:00h 
Preu 168€ (1 nit d’hotel 4*,MP, bus,  guia i entrada)
Visitarem el Cercle de Belles Arts amb la cafeteria 
modernista i el terrat des del que gaudirem d’unes 
espectaculars vistes. Anirem a la casa de Sorolla, i 
per descomptat gaudirem del musical del Rey León, 
espectacle únic per  refermar els vincles amb la natura 
gràcies a artistes i músics com Elton John.

 DESEMBRE

 Especial pont de la constitució

Ruta del Quixot
Preu 175€ ·(2  nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De dissabte 6 a dilluns 8 · Eixida 7:00h
Descobrirem els escenaris que varen inspirar Cervantes 
per a les aventures del cavaller més universal. Als 
molins de Consuegra i Campo de Criptana  veurem 
la mòlta del blat. Visitarem la Casa de Dulcinea a El 
Toboso. Anirem a  Tomelloso i a Argamasilla de Alba on 
Cervantes va començar a escriure la seua obra mentre 
estava presoner a la Casa de Medrano. Durant el viatge 
farem tasts de vins D.O. Valdepeñas i formatges 
Manxegos!!

Triangle Dalí
Preu 175€ · (2  nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 6 a dilluns 8 · Eixida 7:00h
Una ruta amb tres espais privilegiats per conéixer l’obra 
daliniana: el Castell de Púbol de Gala, el Teatre -Museu 
de Figueres i la Casa de Portlligat. De Cadaqués a 
Roses anirem en vaixell admirant els penya-segats del 
Cap de Creus que tant va pintar Dalí. També anirem a 
Girona, on farem una passejada pel call jueu, visitant 
els monuments més representatius.

Recollides en Oliva, Gandia i València

 OCTUBRE

 Especial pont 9 d’octubre

El Tren Canfranero i las 5 Villas
Preu 245€ · (3 nits d’hotel 4*,MP, bus i guia)
De dijous 9 a  diumenge 12 · Eixida 7:00h
Entre les perles de las Cinco Villas visitarem Uncastillo 
i Sos del Rei Católico, reductes medievals aturats en 
el temps. Pujarem al magnífic monestir de San Juan 
de la Peña i visitarem el castell de Loarre. Per últim 
viatjarem en tren fins l’estació modernista de Canfranc, 
passant per paissatges pirinencs.

La Selva d’Irati
Preu 245€ · (3 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dijous 9 a  diumenge 12 · Eixida 7:00h
Gaudirem d’un recorregut fàcil al voltant de 
l’embassament d’Irabia i seguirem el trajecte del riu 
Irati fins creuar la segona fageda més gran d’Europa 
on observarem avets de 40m d’alçada. Visitarem 
l’antiga fàbrica d’armes d’Orbaizeta, els hórreos de la 
Vall d’Aeozka i per descomptat gaudirem dels pintxos 
al centre històric de Pamplona.

El Bierzo, Las Médulas i Astorga
Preu 245€ · (3 nits d’hotel 4*,MP, bus i guia)
De dijous 9 a  diumenge 12 · Eixida 6:00h
La comarca del Bierzo ens sorprendrà amb indrets 
únics com les mines romanes de las Médulas, 
Ponferrada i el Conjunt Històric Artístic de Villafranca 
del Bierzo, sense oblidar-nos de la ciutat d’Astorga, on 
Gaudí dissenyà el Palau Episcopal. A Lleó gaudirem 
del Barri Húmedo i del botillo, plat típic de la Comarca, 
de la catedral, la basílica de San Isidoro i la Casa 
Botines, entre altres destacats monuments. 

Salamanca i los Arribes del Duero
Preu 245€ · (3 nits d’hotel 4*,MP, bus i guia)
De dijous 9 a  diumenge 12 · Eixida 7:00h
La ciutat universitària i patrimonial per excel·lència 
sempre obri les portes als seus visitants per recórrer 
la Casa de las Conchas, la plaça Major, l’Hort de 
Calixte i Melibea i les dos meravelloses catedrals, entre 
altres destacats monuments. Per últim anirem al Parc 
Natural de los Arribes del Duero per pujar a un creuer 
i fer un recorregut des de la portuguesa Miranda do 
Douro, ciutat que encara conserva els vestigis de la vila 
medieval fronterera que va ser.

 NOVEMBRE  

 Especial pont 1 de novembre

Hoces de Beteta i Rio Cuervo
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 1 a diumenge 2 · Eixida 7:00h
Una escapada per la Serrania de Conca on gaudirem 
d’espais declarats Monuments Naturals com el 
Naixement del Riu Cuervo i les Gorges de Beteta, per 
on farem una caminada sense dificultat entre til·lers, 
cascades i parets de 80m amb coves excavades pel 
riu que ens acompanyarà tot el camí.

Creuer fluvial per l’Ebre
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 1 a diumenge 2 · Eixida 7:00h
A Horta de Sant Joan visitarem el museu Picasso per 
descobrir la vinculació que va tindre amb el xicotet 
municipi. A Gandesa  veurem el Celler Cooperatiu 
considerat una de les 7 Meravelles de Catalunya. 
Per últim visitarem el Castell Templer de Miravet 
on embarcarem en un creuer per l’Ebre gaudint del 
paisatge de ribera entre muntanyes.

Tren cremallera a Montserrat
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 1 a diumenge 2 · Eixida 7:00h
Pujarem a Montserrat amb el tren cremallera per
gaudir d’un entorn mític, símbol d’identitat dels 
catalans i començar una ruta de tres monestirs. 
Continuarem amb el Mtir. de Sant Cugat del Vallès i 
per últim visitarem el Mtir. de Pedralbes, fundat per 
Elisenda de Montcada, esposa de Jaume II. 

Misteri d’Elx 
Preu 20 € · (bus i guia) Dissabte 1 · Eixida 7:00h
És la millor ocasió per gaudir d’una representació 
extraordinària d’aquest tresor cultural declarat 
Patrimoni de la Humanitat junt amb el seu Palmeral.

Festa del Marisc 
Diumenge 9 · Eixida 8:00h
Preu 20€ · (bus, guia, assegurança i dinar)
Una jornada etnogastronòmica per gaudir de la 
bona taula amb la millor companyia. Coneixerem la 
tradició vitivinícola que atresoren les bodegues de la 
denominació d’origen Jumilla, visitarem el Palau del 
Concejo, i per acabar ens farem una mariscada digna 
dels paladars més exquisits.

El Somontano: Alquézar i Ainsa
Preu 175€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 6 a dilluns 8 · Eixida 7:00h
Als peus dels pirineus aragonesos s’ubica una de les 
millors zones de vi, Barbastro és la capital i ens mostrarà 
la seva Catedral, Palaus renaixentistes i bodegues 
centenàries  com són  Viñas del Vero. Descobrirem la 
vila medieval d’Alquèzar, situada sobre el canó del riu 
Vero. De tornada trobarem el castell templer de Monzó.

 Especial Cap d’Any 

Cap d’Any a Cazorla i las Villas
Preu 245€ · (3  nits d’hotel Spa 4*, MP, bus i guia)
De dimarts 30  a divendres 2 de Gener · Eixida 7:00h
Rebrem el 2015 al bell mig de la Serra de Cazorla 
on tindrem l’oportunitat de fer diferents rutes, aptes 
per a tots com el que recorre la vora del riu Borosa, 
a més anirem en vehicles adaptats al naixement del 
Guadalquivir. També descobrirem els seus pobles més 
bonics  com Cazorla, La Iruela, Hornos i Segura de la 
Sierra, que presumeix de tindre el castell més alt des del 
que gaudirem d’uns vistes espectaculars sobre el parc. 

Cap d’any a Bilbao i el País Basc
Preu 245€ · (3  nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De dimarts 30 a divendres 2 de Gener · Eixida 7:00h
Acomiadarem l’any a la cosmopolita ciutat de Bilbao, 
on podrem gaudir de les tapes dels 7 carrers del 
casc històric, sense oblidar-nos de la renovada ria del 
Nervión amb el Guggenheim. Anirem a Sant Sebastià 
per conèixer la Platja de la Conxa el primer dia de l’any. 
Per últim farem una visita especial pel casc històric de 
Vitòria i la seua catedral, font d’inspiració del best seller 
de Ken Follet Un món sense fi.

Cap d’any a Istanbul 
(descompte 10% inscripcions abans del 31/10)
Preu 695€ · (4  nits d’hotel 3*, AD,  bus i guia)
De dimarts 30 a dissabte 3 de Gener 
Viurem l’essència de la capital turca en un dels dies 
més especials de l’any, que acomiadarem gaudint del 
castell de focs artificials sobre l’Estret del Bòsfor. Per 
descomptat anirem al Gran Basar per veure’l en plena 
activitat, a la Basílica de Santa Sofia, la Mesquita Blava 
i el Palau Topkapi.
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Horari
De dilluns a divendres 
De 10:00 a 13:30h i de 17 a 20h
Dissabtes
De 11h a 13:30h info@iniciativesculturals.net

Carrer Major 6, GANDIA
(Primer pis, Eix Centre)
96 295 03 75 · 619 182 919

Gener

Santantonà al Matarranya
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 17 a diumenge 18 · Eixida 7:00h
Sant Antoni al Matarranya, joia natural i històrica amb pobles com Vall-de-roures.  
A Ràfels viurem la Santantonà amb la foguera i els diablets, la matança del 
gorrinet  i el  repartiment del xoriç i pamboli, sense oblidar-nos del ball nocturn a 
la seua plaça major. 

Ruta de les cartoixes valencianes 
Preu 20€ · Dissabte 24 Eixida 8:00h (bus, guia i assegurança) 
La Cartoixa de l’Aracristi  al Puig destaca per la grandesa del seu claustre major i la 
bona conservació del conjunt. Continuarem a la Cartoixa de Vall de Crist fundada 
per Martí l’Humà i per últim anirem al Monestir de Portaceli a Serra.

Festa de la Carxofa de Benicarló 

Preu 25€ · Diumenge 25 Eixida 8:00 (bus, guia i assegurança) 
Gaudirem de la festa gastronòmica singular que ofereixen els millors 
restauradors de Benicarló, mentre munten les paradetes podrem admirar l’art 
de cuinar la carxofa i així escollir quins són els plats que volem degustar. De 
vesprada  visitarem el castell de Peníscola.

Barcelona Modernista
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 31 a diumenge 1 de febrer · Eixida 7:00h
Recorregut per la capital catalana per conèixer els millors edificis De Gaudí, com 
la Basílica de la Sagrada Família, la Casa Batlló, la Pedrera i el Palau Güell. També 
visitarem el re inaugurat Hospital de la Santa creu de Domènech i Montaner. 

Barcelona i la Catedral del Mar
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 31 a diumenge 1 de febrer · Eixida 7:00h
Descobrir el Barri Gòtic i els palaus nascuts al voltant de la Plaça del Rei, com el 
Palau Aguilar (Casa-Museu Picasso). A la Plaça de Sant Jaume ens detindrem  al 
Palau de la Generalitat. I per descomptat anirem a la Catedral del Mar i el Mercat 
del Born.


