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ESCURSIONS · CIRCUITS TURISTICS

info@iniciativesculturals.netinfo@iniciativesculturals.net

HORARI
De dilluns a divendres

De 10:00h a 13:30h i de 17h a 20h
Dissabtes

De 11h a 13:30h

Iniciatives Culturals és una agència de viatges especialitzada 
en escapades alternatives, que ofereix un tipus de vacances 
diferents basades en el turisme cultural per a gent que busca un 
viatge d’oci, però també patrimonial i històric. 

US PODEU INSCRIURE:
 - a la nostra agència al  Carrer Major 6, GANDIA
 - per telèfon al 96 295 03 75 · 619 182 919 
 - per correu electrònic a info@iniciativesculturals.net
 
US PODEM RECOLLIR A: 
  - OLIVA: Passeig Joan Fuster, 3 

  - GANDIA: Estació d’autobusos RENFE

  - TAVERNES DE VALLDIGNA: Davant Rte. Víctor 

  - ALGEMESÍ: Peatge AP7, eixida 58

  - VALÈNCIA: Expo Hotel, Nuevo Centro

Descompte del 10% 
abans del 31 de  MARÇ

 JULIOL

Moscou i Sant Petersburg (de divendres 3 a dissabte 11) 1395€
Roma i Florència (de dijous 16 a dimecres 22) 595€
Andorra i el Circ du Soleil (de dijous 23 a diumenge 26) 345€
Praga i els Castells de Bohèmia (de dilluns 27 a divendres 31) 745€

 AGOST

Dublín i l’illa Maragda (de dilluns 3 a dissabte 8) 965€
Cracòvia i Varsòvia (de dimecres 5 a dimarts 11) 895€
Bretanya i els Castells del Loira (de dilluns 10 a diumenge 16) 575€
La Selva Negra (de dilluns 10 a dissabte 15) 585€
Astúries (de dilluns 17 a divendres 21)  345€
Camí Primitiu de Santiago (de dilluns 17 a diumenge 23)  345€
Nova York (de dijous 20 a dijous 27) 1785€
Nàpols, Pompeia i Amalfi (de dilluns 24 a dissabte 29) 895€

 

 SETEMBRE

Lisboa, Sintra i Cascais (de dimecres 2 a diumenge 6)  375€
Sardenya i L’Alguer (de dilluns 7 a dissabte 12) 565€
Suïssa, de Lausana a Ginebra (de dilluns 14 a diumenge 20) 685€
Creuer Capitals Atlàntiques (de dissabte 19 a dissabte 26) 795€

Estiu 2015Estiu 2015

Carrer Major 6, GANDIA
(Primer pis, Eix Centre)

96 295 03 75 · 619 182 919

Preu inclou:
Guía interpret, Vol amb taxes, hotel, mitja pensió, autocar i assegurança.



 Sevilla i Itàlica
 Preu 245€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia) 
De diumenge 15 a dimecres 18 · Eixida 7:00h
Visitarem la Catedral, la Giralda i els Reials Alcàssers 
amb el palau més antic d’Europa, junt amb la famosa 
Torre de l’Or al costat del Guadalquivir. També 
coneixerem el Barri de Santa Cruz i el Barri de Triana, 
cor flamenc de cases blanques i balcons adornats 
amb flors. De nit gaudirem dels espectacles flamencs 
que ofereix la Carboneria. Per últim visitarem Itàlica,  
bressol de l’Emperador Adrià.

La Costa del País Basc 
Preu 245€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia) 
De dijous 19 a diumenge 22 · Eixida 7:00h
Viatge pels privilegiats miradors de la costa atlàntica 
on l’aigua dolça s’uneix amb la salada, en una zona 
de gran diversitat paisatgística. Visitarem els pobles 
pesquers de Lekeitio, Bermeo i Mundaka, amb la 
seua ria, reserva de la Biosfera. També Gernika i per 
últim anirem a l’espectacular Ermita de San Juan de 
Gaztelugatxe, sense oblidar-nos de Sant Sebastià i 
Bilbao.

Màlaga, Ronda i els Pobles Blancs
Preu 245€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia) 
De dijous 19 a diumenge 22 · Eixida 7:00h
Ronda ens rebrà amb el pont que divideix la ciutat
en dues parts, les muralles islàmiques i el Palau de 
Mondragón. Al poble de El Bosque gaudirem d’una 
senda a la vora del riu Majaceite. També visitarem 
els pobles blancs com Benamahoma i Grazalema, el 
més bonic d’Andalusia. I per últim no ens oblidarem 
de Màlaga, que ens sorprendrà amb la seua alcassaba 
nassarita, el teatre romà i la Fundació Picasso, museu 
i casa nadiua del geni.

Ruta Vinícola de la Rioja
Preu 245€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia) 
De dijous 19 a diumenge 22 · Eixida 7:00h
Viatge etnogastronòmic i cultural per visitar les 
bodegues d’Haro, Dinastia Vivanco, amb el seu museu 
i Marqués de Riscal dissenyada per Frank Gehry. 
Sense deixar de visitar pobles com Laguardia amb el 
seu centre medieval, Nájera amb Santa Maria la Real, 
Santo domingo de la Calzada i els Monestirs de Suso y 
Yuso, bressol de la llengua castellana i l’euskera.

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

 FEBRER
La Barcelona Modernista
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 4*,MP, bus i guia)
De dissabte 31 a diumenge 1 de Febrer · Eixida 7:00h
Recorregut per Barcelona per conèixer els millors edificis 
de Gaudí, com la Basílica de la Sagrada Família, la Casa 
Batlló i la Pedrera. Diumenge visitarem l’espectacular 
hospital de Sant Pau i la Santa Creu de Domènech i 
Montaner per acabar en un concert-espectacle revelació 
MALIKIANINI, obra del virtuós i exhuberant violinista 
Ara Malikian dins del Palau de la Música.

Barcelona i la Catedral del Mar
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 4*,MP, bus i guia)
De dissabte 31 a diumenge 1 de Febrer  · Eixida 7:00h
Redescobrir el Barri Gòtic amb el Palau Aguilar  hui 
Casa-Museu Picasso. A la Plaça de Sant Jaume veurem 
la Casa de la Ciutat, amb l’emblemàtic Saló dels Cent. 
Després de visitar la Catedral del Mar anirem al Mercat 
del Born que conserva  troballes de l’antiga Vila de Mar. 

Festa del Marisc 
Preu 20€ · Diumenge 8 · Eixida 8:00h (bus i guia)
Jornada etnogastronòmica per gaudir de la bona taula 
i la millor companyia. Coneixerem la tradició vitivinícola 
de les bodegues D.O. Jumilla, visitarem el Palau del 
Concejo, i per acabar ens farem una mariscada digna 
dels paladars més exquisits.

Madrid i El Rey León 
Preu 170€  (1 nit d’hotel 4*,MP, bus,  guia i entrada)
De dissabte 14 a diumenge 15 · Eixida 8:00h 
Visitarem el Cercle de Belles Arts amb la cafeteria 
modernista i el terrat amb unes vistes espectaculars. 
Anirem a la casa de Sorolla, i per descomptat gaudirem 
del musical del Rey León, espectacle únic per refermar 
els vincles amb la natura. 

Las Bodas de Isabel 
Preu 25€ · Diumenge 22 · Eixida 8:00h (bus i guia)
Terol es torna medieval per celebrar la història de “los 
Amantes de Teruel: tonta ella, tonto él” l’espectacle 
que més visitants atrau Terol en tot l’any!. Visitarem el 
seu mausoleu i l’Esglèsia de Sant Pere, edifici mudèjar 
declarat Patrimoni de la Humanitat.

Ruta del Cister amb calçotada
Preu 98€ · (1 nit d’hotel 4*,MP, bus i guia)
De dissabte 28 a diumenge 1 de març · Eixida 7:00h
Un recorregut per conèixer els dos centres cistercencs 
més importants de l’edat mitja: el Monestir de Poblet i 
el de Santes Creus, on està soterrat Jaume I.  També 
visitarem el Museu del Vi de L’Espluga del Francolí, 
de tornada  visitarem Tàrraco i degustarem els 
tradicionals calçots.  

MARÇ 

Londres
Preu 895€ · De dissabte 14 a dimecres 18
(vol amb taxes, 4 nits d’hotel 3*, AD, bus i guia)
Recorrerem les principals places de la capital anglesa, 
com Piccadilly Circus, Covent Garden i Trafalgar 
Square amb la National Gallery. La Torre sobre el 
Tàmesis i el Palau de Buckingham amb el Big Ben, 
ens presentaran la cara més coneguda de Londres. 
També visitarem la Catedral de Sant Pau, la Tate 
Modern i el Globe Theatre, que ens introduirà en el 
món de Shakespeare. Per últim visitarem el barri del 
Soho, conegut pel seu caràcter alternatiu. 

Marràqueix, la perla del sud
Preu 965€ · De dissabte 14 a dijous 19  
(vol amb taxes, 5 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
Un recorregut pel sud del Marroc on descobrirem els 
encants de Marràqueix, amb la medina i la bulliciosa 
plaça Djemaa el-Fna i el Palau de la Bahía.  Anirem 
a Ouarzazate on veurem la Kasbah de Taourirt, per 
continuar fins Erfoud i endinsar-nos en el Sàhara amb 
una excursió amb camells a l’Erg Chebbi, la porta al 
mar de dunes del Gran Desert que ens encisarà per 
sempre. De tornada veurem la mesquita Ikelane de 
Tinghir i les Gorges del Dadés.

Oporto i Creuer pel Douro
Preu 335€ · (4 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De dissabte 14 a dimecres 18 ·  Eixida 6:00h 
A Oporto descobrirem elegants barris i viles senyorials 
en contrapunt amb estrets carrerons del centre. 
Coneixerem la llibreria Lello e Irmao, una de les més 
boniques d’Europa, i no ens oblidarem de pujar amb 
funicular a la Catedral de la Sé. Visitarem Braga 
i Guimaraes, i per descomptat creuarem la vall 
vitivinícola del Duero per degustar el seu vi dolç.

 ABRIL
Selva d’Irati en primavera i Roncesvalles
Preu 275€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De divendres 3 a dilluns 6 ·  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.

Ruta Vinícola Ribera del Duero
Preu 275€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De divendres 3 a dilluns 6 ·  Eixida 7:00h 
Magnífic viatge per gaudir del vi a les  bodegues Protos 
en Peñafiel i les bodegues de Rueda junt amb visites 
com el Monestir Cistercenc de Valbuena, la Gran 
Desconocida de Palència i assistir a la Setmana Santa 
de Valladolid. Sense deixar-nos el Museu Nacional 
d’Escultura.

Istanbul, la de les 1001 nits
Preu 845€ · De diumenge 5 a dijous 9
(vol amb taxes, 4 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
A la capital de tres imperis visitarem la Basílica de
Santa Sofia, la Mesquita Blava i el Palau Topkapi amb 
les habitacions de l’Harem. Navegarem per l’Estret del 
Bòsfor, passant d’Àsia a Europa amb un creuer que 
surca les aigües del Mar Negre i del Màrmara. Per 
últim recorrerem els racons més transitats de la ciutat, 
com el Basar de les Espècies.

Marroc, porta d’Orient
Preu 575€ · (6 nits d’hotel 4*,MP, bus i guia)
De diumenge 5 a diumenge 12
Tànger i Tetuan, antiga capital del protectorat 
espanyol, ens traslladaran a l’escenari de l’exitosa 
sèrie “El tiempo entre Costuras” de Maria Dueñas. 
El caràcter mediterrani de Xaouen ens recordarà als 
poblets blancs d’Andalusia. Fez ens sorprendrà amb 
les mesquites i palaus de la medina, sense oblidar-nos 
del zoco i del barri de curtidors. Visitarem l’antiga ciutat 
imperial de Meknés, les restes romanes de Volubilis, 
i també Ifrane, coneguda com la xicoteta Suïssa. 
Finalment descobrirem la Kasbah blava de Rabat, la 
capital moderna del Marroc.

La nit de la Garnatxa i el Montsant
Preu 175€ · (2 nits d’hotel 4*,MP, bus i guia)
De divendres 1 a diumenge 3 · Eixida 7:00h
Festa gastronòmica al voltant del vi que ens oferix la 
bodega Capçanes. Visitarem Siurana, el poble més 
bonic de Catalunya!, on gaudirem d’unes immillorables 
vistes sobre el Priorat. A Cornudella de Montsant 
visitarem el celler modernista de Cèsar Martinell i 
tastarem el vi amb D.O. Montsant. Per últim anirem 
al Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou, del 
s.XII,rehabilitat al principis del s.XX. 

Cap de Gata i les Alpujarres 
Preu 175€ · (2 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De divendres 1 a diumenge 3 · Eixida 7:00h 
Anirem al Parc Natural del Cap de Gata per a poder 
gaudir de paratges paradisíacs i una costa que 
presumeix de ser la més bonica de tot el Mediterrani, 
on trobarem poblets com La Isleta. Visitarem Níjar, 
Almeria, i per últim anirem a l’Alpujarra Almeriense per 
descobrir els pobles més bonics, com Fondón i Láujar 
de Andarax, on Boabdil va passar els seus últims dies. 

Creuer Fluvial pel Xúquer
Preu: 22€ Diumenge 17 · Eixida 8:00h (bus i guia)
Visitarem la Cooperativa Apícola d’Aiora, el Balneari de 
Cofrents i farem un recorregut fluvial pel Xúquer, on 
trobarem un dels paisatges més bells de les nostres 
terres.

Festa de la Cirera de Caudiel
Preu: 22€ Diumenge 31 · Eixida 8:00h (bus i guia)
L’últim diumenge de Maig tots els carrerrs de Caudiel 
monten un mercat popular per vendre la collita de 
cireres, la modalitat “rabo corto” autòctona de la 
vila, junt amb actuacions a la plaça i visistes guiades 
organitzades per l’ajuntament. 

 JUNY
Creuer Brisas del Mediterraneo
Preu: 795€ (7 nits, pensió completa, bus i guia)
De dissabte 20 a dissabte 27 de juny
Viatge per gaudir de la mar, de l’oci i el menjar que 
ofereix el creuer Sovereing junt amb les visites guiades 
i organitzades per Iniciatives Culturals a Barcelona, 
Tunísia, Nàpols, Roma, Florència i Mònaco. Consulta 
preu de Xiquets.

Descompte del 10% en
inscripcions abans del 31/01 

ESPECIAL SANT VICENT

Vall de Roncal i Monestir de Leire
Preu 175€ · (2 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 11 a dilluns 13 · Eixida 7:00h
Els pobles de la Vall del Roncal ens descobriran els 
millors paisatges de Navarra: Ezcároz, Roncal on 
degustarem el seu formatge i Burgui que ens permetrà 
conèixer les tradicions més ancestrals. També visitarem 
el Castell de Javier i la Foz de Lumbier, i per últim 
anirem al Monestir de Leire.

Còrdova, Úbeda i Baeza
Preu 175€ · (2 nits d’hotel 4*,MP, bus i guia)
De dissabte 11 a dilluns 13 · Eixida 7:00h
Visitarem les joies renaixentistes d’Úbeda i Baeza, 
repletes de palaus, convents i  edificis nobles. A 
Còrdova recorrerem els carrers  de tradició jueva i 
musulmana, visitarem l’Alcàsser i per descomptat 
coneixerem la  mesquita més gran d’Occident, junt 
amb els patis de Còrdova. 

Valls d’Hecho i Ansó 
Preu 175€ · (2 nits d’hotel 4*,MP, bus i guia)
De dissabte 11 a dilluns 13 · Eixida 7:00h
Descobrirem el Monestir romànic de San Pedro de 
Siresa, el Museu de la dansa Palotiau d’Embún i per 
descomptat anirem a Hecho i Ansó, els dos pobles 
millor conservats de la comaraca de la Jacetania. A la 
Selva d’Oza visitarem el C.I. del Megalitisme Pirenaic 
i farem una ruta fàcil seguint la calçada romana que 
bordeja el congost de la Boca de l’Infern. 

MAIG   ESPECIAL PONT  1 DE MAIG

Tren Groc de la Cerdanya
Preu 185€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De divendres 1 a diumenge 3 · Eixida 7:00h 
Creuarem espais i reserves del Parc Natural dels 
Pirineus Catalans amb un tren de principis del s.XX, 
que va de la Tor de Querol a Vilafranca de Conflent 
(Catalunya Nord). Visitarem el Mtir. de Sant Miquel 
de Cuixà i l’emmurallada Montlluís. A La Pobla de 
Lillet veurem els jardins que va dissenyar Gaudí, i de 
tornada coneixerem la Festa de la Patum  Patrimoni 
de la Humanitat.

ESPECIAL SETMANA SANTAESPECIAL FALLAS


