
Recollides en Oliva, Gandia, Tavernes de Valldigna, Algemesí  i València

Londres (descompte del 10% abans 31/12)
Preu 845€ · De dijous 16 a dilluns 20
(vol amb taxes, 4 nits d’hotel 3*, AD, bus i guia) 
A Londres passejarem per Piccadilly Circus, Covent 
Garden i Trafalguar Square amb la National Gallery. 
Veurem la Torre sobre el Tàmesis i el Palau de 
Buckingham. Visitarem la Catedral de Sant Pau, la 
Tate Modern i el Globe Theatre. Per últim visitarem 
l’alternatiu barri del Soho. 

Granada i l’Alhambra
Preu 185€ · (2 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 18 a dilluns 20
Recorrerem l’Albaicín, barri d’origen musulmà amb 
les típiques cases carme. Visitarem la Catedral, la 
Capella Reial i l’Alhambra, única a tota Europa. Anirem 
al Monestir de la Cartoixa, al de Sant Jerònim i a 
l’Abadia del Sacromonte,  joies desconegudes de 
Granada. De nit gaudirem d’un espectacle flamenc. 

Vall del Roncal i Monestir de Leyre
Preu 185€ · (2 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 18 a dilluns 20
Els pobles de la Vall del Roncal ens descobriran 
els millors paisatges de Navarra: Ezcároz, Roncal i 
Burgui que ens permetrà conèixer les tradicions més 
ancestrals. També visitarem el Castillo de Javier i la Foz 
de Lumbier. Per últim anirem al Monestir de Leire.

El Somontano: Alquézar i Aïnsa
Preu 185€ · (2 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 18 a dilluns 20
Als peus del Pirineu Aragonès s’ubica una de les 
millors regions vinícoles. Barbastro és la capital i ens 
mostrarà la seua Catedral, els palaus renaixentistes i 
les bodegues centenàries com Lalanne. Descobrirem la 
vila medieval d’Alquézar, situada sobre el canó del Riu 
Vero, i de tornada visitarem el Castell templer de Monzó. 

Òpera familiar al Liceu de Barcelona
Preu 120€ · (1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De dissabte 25 a diumenge 26
Anirem al Parc de la Ciutadella i al Mercat del Born per 
participar en un taller sobre els misteris d’unes peculiars 
troballes. Passejarem per la Barceloneta, veurem 
el Museu Marítim, i per últim gaudirem de l’obra Els 
Músics de Bremen al Gran Teatre Liceu.

ABRIL - SETMANA SANTA 

Canadà, de El Quebec a Toronto
(descompte 10% abans 31/12)
Preu 2225€ · De dijous 13 a divendres 21
(Vol amb taxes, 7 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
Anirem a Mont-Real des d’on ens dirigirem a El 
Quebec,  patrimoni de la UNESCO. Veurem les 
cascades de Montomrency i a Ottawa passejarem per 
Parlament Hill,  Byward Market i el Canal Rideau. 
Gaudirem del Creuer de les Mill Illes, i per últim 
visitarem Toronto i les Catarates del Niàgara. 

Gorges de Kakouetta
Preu 325€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De divendres 14 a dilluns 17
Anirem fins al Pirineu Francés per endinsar-nos en 
la regió occitana de Bearn on visitarem el Castell 
de Pau, la Catedral d’Oloron de Sainte-Marie i per 
descomptat les estretes Gorges de Kakouetta amb les 
impressionants cascades que tanquen la ruta de les 
passarel·les. 

Ruta Vinícola de la Ribera del Duero
Preu 285€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De divendres 14 a dilluns 17
Un viatge per gaudir del vi a les Bodegues Protos 
de Peñafiel, i les Bodegues Rueda. Anirem al 
Monestir Cistercenc de Valbuena, a Palència, la gran 
desconeguda, i a Valladolid, on gaudirem de la seua 
Setmana Santa amb la Catedral i el Museu d’Escultura. 

Coves de Zugarramurdi i Vall de Baztan 
Preu 285€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De divendres 14 a dilluns 17
El nord de Navarra amaga tresors màgics com la Cova de 
les Bruixes, els jardins del romàntic Senyoriu de Bertiz, 
i el naixement d’aigües turqueses del riu Urederra. 
També anirem a Artajona, a Estella i al Monestir d’Iranzu. 

Salamanca, Oporto i Santiago 
Preu 475€ · (5 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dimecres  12 a dilluns 17 
Visitarem Salamanca, amb les Catedrals i l’Antiga 
Universitat, la carismàtica Oporto per on farem un creuer 
pel Duero, i Santiago de Compostela amb el meravellós 
Pòrtic de la Glòria del Mestre Mateo. Per últim anirem a 
Àvila, amb la muralla medieval i la Catedral.

ESPECIAL SANT VICENT

Copenhaguen (descompte 10% abans 31/12)
Preu 885€ · De dimecres 19  a diumenge 23
(Vol amb taxes, 4 nits hotel 3*, AD, transfer i guia)
Visitarem el Palau de Christianborg, seu del parlament 
danés, el pintoresc port de Nyhavn i la curisosa Torre 
Redona, destinada a l’observació astronòmica. Anirem 
fins Helsingor per conèixer el Castell de Kronborg, 
escenari de la història de Hamlet. Passejarem pels 
Jardins de Tívoli, el parc d’atraccions més antic. 
Per descomptat veurem a la Sireneta, símbol de 
la ciutat bressol de Hans Christian Andersen. 

Tren Groc de la Cerdanya
Preu 185€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 22 a dilluns 24
Un tren de principis del s.XX que creua el Parc dels 
Pirineus Catalans entre la Tor de Querol i Vilafranca de 
Conflent. Visitarem el Mtir. de Sant Miquel de Cuixà, a 
La Pobla de Lillet passejarem pels jardins gaudinians 
de Can Artigas i també coneixerem la Patum de 
Berga, festa declarada Patrimoni de la Humanitat. 

Sòria i el Cañón del Rio Lobos
Preu 185€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 22 a dilluns 24
Recorrerem el Cañón del Rio Lobos, un congost 
amb més de 100m d’alçada, refugi de la major 
colònia de voltors de la província. A Burgo de 
Osma visitarem un nucli medieval sorprenent, i a 
Sòria passejarem pels carrers que enamoraren 
a Bécquer i a Machado, amb la Concatedral, 
l’Aula Magna i el claustre de San Juan del Duero. 

Ordesa i Monte Perdido
Preu 185€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 22 a dilluns 24
Pujarem al Parc Nacional d’Ordesa i Monte 
Perdido, per on farem una ruta senzilla gaudint 
de la natura en estat pur. Visitarem Sabiñánigo, 
el Balneari de Panticosa, i també Torla i Broto, 
dos dels municipis més pintorescos ubicats a 
les portes del parc. Per últim ens detindrem a 
Osca, on coneixerem la Catedral de Santa Maria 
i el Monestir de Sant Pere el Vell, entre altres.  

ESPECIAL 1 DE MAIG

El Paular i la Vall de Lozoya
Preu 185€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 29 d’Abril a dilluns 1 de Maig
Descobrirem el Castell dels Mendoza a Manzanares El 
Real. Anirem a la Vall de Lozoya i pujarem fins les llacunes 
del Parc Natural de Peñalara per gaudir d’un paisatge 
únic. Visitarem Rascafría i el Monestir del Paular, amb 
l’encisador Bosc Finlandès. De tornada pararem a 
Belmonte per veure el Castell del Marqués de Villena. 

Besalú i la Fageda d’En Jordà
Preu 185€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 29 d’Abril a dilluns 1 de Maig
Anirem a l’Estany de Banyoles i a la medieval Besalú, 
on veurem el pont dels jueus. Farem una ruta senzilla 
per la Fageda d’En Jordà al Parc Natural dels Volcans 
de la Garrotxa, i visitarem Olot i Santa Pau. Per 
últim anirem al Jaciment d’Empúries, on trobarem 
les restes romanes més antigues de Catalunya. 

Còrdova, Úbeda i Baeza
Preu 185€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 29 d’Abril a dilluns 1 de Maig
Visitarem Úbeda i Baeza, dues joies del renaixement 
repletes de palaus, convents i edificis nobles. 
A Còrdova passejarem pels carrers jueus i 
musulmans, entrarem a l’Alcàsser dels Reis 
Cristians i per descomptat descobrirem la 
Mesquita de Còrdova, la més gran d’Occident. 

Girona en Temps de Flors
Preu 185€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De divendres 19 a diumenge 21
Gaudirem d’una Girona elegant, amb els Banys Àrabs, 
la Catedral i Sant Feliu engalanats amb el llenguatge 
amable de les flors. Anirem a les Illes Medes en un 
vaixell amb cabina submarina que ens permetrà 
contemplar el fons subaquàtic, i farem un senzill però 
exquisit passeig pel pas de ronda de la Costa Brava 

Madrid i el Rey León 
Preu 175€ · (entrada, hotel 4*, MP, bus i guia)
De dissabte 24  a diumenge 25 de juny
Passejarem pel Madrid dels Àustria amb l’antiga Casa 
de la Vila, la Plaça Major i la Porta del Sol. Anirem a 
la Casa Sorolla i saludarem a la Dama d’Elx al Museu 
Arqueològic. Per descomptat gaudirem del Rey León, 
el musical que ja ha captivat a milers d’espectadors. 

NOVA DATA!!

del 15 al 19 de març

NOVA DATA!! del 17 al 19 de març

NOVA DATA!! del 17 al 19 de març

NOVA DATA!! del 17 al 19 de març



 PONTS DE DESEMBRE 

Sevilla, Itàlica i Écija
Preu 265€ · (3 nits hotel 3*cèntric, MP, bus i guia)
De dissabte 3 a dimarts 6
Visitarem la Catedral, la Giralda, els Reials Alcàssers i 
Torre de l’Or. Coneixerem el barri de Santa Cruz i el de 
Triana, cor flamenc de cases blanques i balcons adornats 
amb flors. De nit gaudirem d’un espectacle flamenc. 
Per últim visitarem Itàlica, bressol de l’Emperador Adrià. 

País Basc, Bilbo i Donosti
Preu 265€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 3 a dimarts 6
A Bilbao gaudirem de les tapes dels 7 carrers del casc 
històric, sense oblidar-nos de la renovada ria del Nervión 
amb el Guggenheim i el Pont Colgant. Anirem a Sant 
Sebastià per conèixer la Platja de la Conxa, i per últim 
visitarem Vitòria amb la catedral que va inspirar Ken Follet. 

Màlaga, Ronda i els Pobles Blancs 
Preu 265€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dijous 8 a diumenge 11
A Ronda veurem el pont que la divideix i el Palau 
Mondragón. Farem la ruta del riu Majaceite, una 
passejada sensacional entre El Bosque i Benamahoma, 
i també anirem a Grazalema, el poble més bonic 
d’Andalusia. Per últim Màlaga ens sorprendrà amb 
l’alcassaba, el teatre romà i la Fundació Picasso. 

Càdis, Jérez i Arcos de la Frontera
Preu 265€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dijous 8 a diumenge 11
Recorrerem la badia de Càdis, amb el baluard, les 
muralles i el teatre romà. Anirem a una de les bodegues 
de Jérez de la Frontera i veurem la Catedral i l’Alcàsser. 
Per últim passejarem pels tranquils carrers d’Arcos de 
la Frontera amb el Castell Ducal i la Basílica de Santa 

Maria.

Màlaga i el Caminito del Rey
Preu 265€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dijous 8 a diumenge 11
Recorrerem el Caminito del Rey, una impressionant via 
de servici, oberta de  manera quasi impossible a més 
de 100m d’alçada al Paratge Natural del Desfiladero de 
los Gaitanes. A més a Màlaga visitarem l’alcassaba, el 
teatre romà i un gran ventall de museus .

ESPECIAL CAP D’ANY 2016-2017 

Concert d’Any Nou al Palau de la Música 
Catalana i Fonts de Montjuïc 
Preu 225€ · (2 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De divendres 30 a diumenge 1 de Gener
Pujarem al Turó de la Rovira per gaudir d’una  vista 
única de Barcelona, al Castell de Montjuïc i el MNAC. 
Per acomiadar l’any gaudirem de la música de Johann 
Strauss al Gran Concert d’Any Nou del Palau de la 
Música, i per últim veurem l’espectacle de llums a les 
Fonts del Montjuïc.

Frigiliana, Mijas i Gibraltar
Preu 245€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De dijous 29 a diumenge 1 de Gener
Anirem a la premiada Frigiliana, amb l’arquitectura 
popular més autèntica de Màlaga. Mijas ens sorprendrà 
amb els “burro-taxis”. Per últim visitarem Gibraltar, on 
coneixerem perquè els anglesos foradaren quilòmetres 
de túnels en la roca. 

Salamanca, L’Alberca i Ciudad Rodrigo
Preu 265€ · (3 nits d’hotel 4*,MP, bus i guia)
De dijous 29 a diumenge 1 de Gener
Ens acomiadarem de l’any a la ciutat universitària on 
visitarem les Catedrals, l’Antiga Universitat, la Casa 
de las Conchas, la Plaça Major, la Casa Lys i l’Hort de 
Calixte i Melibea. Coneixerem l’arquitectura popular de 
L’Alberca, i Ciudad Rodrigo ens sorprendrà amb la seua 
muralla i la Catedral de Santa Maria.  

Cap d’Any a l’Alpujarra 
Preu 195€ · (2 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De divendres 30 a diumenge 1 de Gener
La regió històrica de l’Alpujarra, paisatge blanc de pobles 
moriscos ens encisarà amb la seua puresa. Visitarem 
els pobles més bonics de la gorja del riu Poqueira, com 
Capileira, Bubión i Pampaneira, i anirem a la ciutat 
balneari de Lanjarón. 

Cap d’any a Còrdova 
Preu 225€ · (2 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De divendres 30 a diumenge 1 de Gener
A Còrdova recorrerem els carrers de tradició jueva i 
musulmana, visitarem l’Alcàsser i per descomptat 
coneixerem la Mesquita-Aljama, la més gran d’Occident. 
També anirem a la ciutat califal de Medinat Al-Azahara 
Per últim ens acomiadarem de l’any a la Plaça Tendillas.

Cap d’any a Màlaga i Caminito del Rey
Preu 285€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De dijous 29 a 1 de Gener
(Mateix itinerari que 8-11 Desembre)

   GENER 

 
Col·legi Major de la Seda i
Esglèsia Sant Nicolau
Preu 20€ · (bus i guia) · Dissabte 14
Anirem al Col·legi Major de la Seda, a l’Esglèsia de 
Sant Nicolau i Monestir de la Trinitat, per conèixer tres 
dels edificis més desconeguts de l’arquitectura gòtica 
valenciana. També farem una ruta pel Cementiri de 
Valencia, amb escultures de destacats personatges 
com Blasco Ibáñez, Sorolla o el Marqués de Campo.  

Santantonà de Vilanova d’Alcolea
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 21 a diumenge 22
Al Museu de la Valltorta coneixerem les pintures 
rupestres de fa 10.000 anys. Veurem la Santantonà de 
Vilanova d’Alcolea, amb el tropell i la matxà (espectacle 
on els cavalls boten les brases de les fogueres). De 
tornada passarem per Vilafamés i Onda, on coneixerem 
el centre medieval i el castell de les 300 torres. 

Festa dels Calçots a Valls
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 28 a diumenge 29
Gaudirem de la Gran Festa de la Calçotada als carrers 
de Valls, capital del calçot des del s.XIX, en una jornada 
d’actes tradicionals i concursos relacionats amb 
l’àpat més típic de Catalunya. A Vilanova i La Geltrú 
coneixerem un valuós patrimoni de cases indianes i 
fortunes com les del Museu Romàntic Can Papiol i el de 
Víctor Balaguer, amb obres del Greco, Sorolla i Rubens 

Festa de la Carxofa 
Preu 25€ · (bus i guia)· Diumenge 29
Anirem a Benicarló on ens espera la primera cita 
gastronòmica de l’any i on els amants de la carxofa podran 
gaudir de tapes estrella amb la varietat “blanca de Tudela”, 
única amb D.O. Visitarem el Castell de Peníscola i 
recorrerem els murs on va viure el Papa Luna.

  FEBRER

Toledo i El Greco
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 4  a diumenge 5
Veurem la Casa del Greco i l’Enterrament del Comte 
d’Orgaz. Coneixerem la Mesquita del Cristo de la Luz, el 
Monestir de San Juan de los Reyes i la Sinagoga de Santa 
Maria la Blanca, i per descomptat visitarem la Catedral. 

Madrid i el Rey León 
Preu 175€ · (entrada, hotel 4*, MP, bus i guia)
De dissabte 11 a diumenge 12
Passejarem pel Madrid dels Àustria amb l’antiga Casa 
de la Vila, la Plaça Major i la Porta del Sol. Anirem a 
la Casa Sorolla i saludarem a la Dama d’Elx al Museu 
Arqueològic. Per descomptat gaudirem del Rey León, 
el musical que ja ha captivat a milers d’espectadors. 

Las Bodas de Isabel
Preu 25€ · (bus i guia) · Diumenge 19
Terol es torna medieval per celebrar la història de “los 
Amantes de Teruel” i gaudir d’un ambient al carrer 
únic. Visitarem l’Esglèsia de Sant Pere (UNESCO) i el 
mausoleu dels amants.

Ruta pel Montsant amb calçotada
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 25 a diumenge 26
Siurana ens sorprendrà, considerat el poble més bell 
de Catalunya per les seues vistes i els seus carrers 
empredrats. Visitarem Escornalbou, monestir amb un 
entorn de fades, però encara ens agradarà més la seua 
història, de nit gaudirem de l’ambient de Reus.

MARÇ - ESPECIAL FALLES

Cracòvia (descompte 10% abans 31/12)
Preu 885€ · De dimecres 15 a dilluns 20
(vol amb taxes, 5 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia) 
A Cracòvia veurem la Plaça del Mercat, el Castell de 
Wawel que acull La Dama de l’Ermini, i les sinagogues 
jueves. Visitarem la Fàbrica d’Oskar Schindler, 
escenari dels esdeveniments de la famosa pel·lícula, 
i les Mines de Sal de Wieliczka. Per últim tindrem 
l’oportunitat d’anar a Auswitch, on ens esperarà una 
emotiva visita que mai oblidarem. 
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