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EXCURSIONS · CIRCUITS TURISTICS

info@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 

  - SUECA: N332, davant Mercadona

  - VALÈNCIA: Expo Hotel, Nuevo Centro

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

96 295 03 75 · 619 182 919

www.iniciativesculturals.net



  JULIOL

El Bosco al Museu del Prado
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De dissabte 2 a diumenge 3 · Eixida 8:00h
Visitarem l’exposició que commemora el 5é centenari de 

la mort de El Bosco. Podrem gaudir del Festival Frinje 

Madrid que es celebra a l’antic Matadero amb un ventall 

de propostes alternatives. I per últim anirem al romàntic 

parc del Capricho.

Pedraza i La Noche de las Velas  
Preu 195€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De divendres 8 a diumenge 10 
Visitarem Segòvia, amb l’Aqüeducte, l’Alcàsser i el 

Palau Reial de Riofrio. A Pedraza descobrirem una vila 

medieval en l’ambient màgic dels Concerts de les Veles 

que amb la seua flama il·luminen les nits de Juliol. De 

tornada visitarem el Palau Reial de la Granja de Sant 

Ildefons.

Estiu a la Provença
Preu 595€ · (5 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dilluns 18 a dissabte 23 
Un paisatge marí replet del color i l’aroma de la lavanda 

que descobrirem a les savoneries de Salon-de-Provence 

i a l’Abadia de Senanque. Visitarem les ciutats romanes 

de Nîmes i Orange, i per descomptat el Pont du Gard, 

l’aqüeducte romà més alt del món. A Arles coneixerem la 

història de Van Gogh i a Aix-en-Provence la de Cézanne.

Budapest i Creuer pel Danubi
795€(vol, taxes, 5 nits d’hotel 3* cèntric, MP, bus i 
guia) De dimarts 26 a diumenge 31 · Eixida 6:30h
La capital  hongaresa, herència de la senyorial Buda, 

ens encisarà amb el castell i el Pont de les Cadenes 

que l’uneix a la pintoresca Pest, on gaudirem dels banys 

termals i l’ arquitectura de la vella Europa. Visitarem la 

Sinagoga Dohány, la segona més gran del món, l’Òpera, 

i el monumental Parlament. Per últim gaudirem de la 

natura a l’Illa Margarida, en el bell mig de la capital.

Rússia: Moscou i Sant Petersburg 
1650€  · De dijous 11 a dissabte 20 
(vol, taxes, hotel 3*cèntrics, MP, tren, bus i guia)
A Moscou visitarem el Kremlin, la Plaça Roja, el 
Mausoleu de Lenin, l’acolorida Catedral de Sant Basili 
i les estacions històriques del Metro. Anirem fins Sant 
Petersburg en l’històric tren Fletxa Roja, i visitarem la 
Fortalesa de Sant Pere i Sant Pau, el Palau d’hivern on 
es troba el Museu de l’Hermitage, el Palau de Catalina 
a Pushkin amb el famós Saló Àmbar, i els jardins del 
Palau de Peterhof.

Viena i els Monestirs del Danubi 
 895€ · De dijous 18 a dimarts 23
(5 nits d’hotel 3*cèntric, vol, taxes, MP, bus i guia)
Coneixerem la Viena Imperial amb el Palau Hofburg, 
Schönbrunn i l’Alt Belvedere, on es troba el Bes de 
Klimt. Visitarem la reputada Òpera estatal, el barri dels 
museus i la Catedral de Sant Esteve. Farem un creuer 
pel riu Danubi, entre les abadies de Melk i Krems, 
ubicades en la Vall de Wachau. I per últim visitarem 
el Monestir de Klosterneuburg i Grinzing, on podrem 
menjar a un tradicional heurigen.

Cuba: de Varadero a Cienfuegos 
1795€ · De dimarts 16 a dimecres 24
(7 nits d’hotel 3*, vol, taxes ,MP, bus i guia)
Visitarem La Havana vella i la moderna, amb el 
Capitoli i la Fàbrica de Tabacs. A més gaudirem d’un 
espectacle nocturn. A Cienfuegos, coneguda com la 
Perla del Sud, veurem un centre històric d’herència 
francesa. Coneixerem el Valle de los Ingenios, on es 
produïa el sucre, i a Santa Clara el memorial a Ernest 
Che Guevara. Gaudirem de les màgiques platges de 
Varadero i de l’aigua cristal·lina de El Nicho. 

Camí de Sant Jaume Via de la Plata
amb bus de recolzament
Preu 495€ · (6 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De dimarts 23 a dilluns 29 
Començarem la nostra aventura a Ourense, creuant el 
riu Miño pel seu pont romà per recórrer el camí de 
peregrins que va per la Via de la Plata, sense preses i 
sense el pes de la motxilla. Anirem al Monestir de Santa 
Maria d’Oseira i a Santiago de Compostela visitarem la 
Catedral de l’Apòstol, que ens rebrà amb el meravellós 
Pòrtic de la Glòria.

Andorra i el Circ du Soleil
245€ (entrada, 3 nits d’hotel 4*cèntric, MP, bus i 
guia) De dijous 28 a diumenge 31 · Eixida 7:00h
D’anada visitarem l’impressionant conjunt arquitectònic  
de La Seu d’Urgell. De nit gaudirem de l’espectacle 
Scalada del Cirque du Soleil, dissenyat per a l’entorn 
a l’aire lliure on tindrà lloc. A Pal visitarem el C.I. del 
Romànic i pujarem a La Massana amb telecabina. De 
tornada anirem a Cardona, la fi del Comte d’Urgell. 

 AGOST

Dijon i la Borgonya 
Preu 595€ · (6 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dilluns 1 a diumenge 7 
A Beaune, capital del vi de Borgonya, veurem el 
Castell du Clos de Vougeot. A Dijon coneixerem el 
Pou de Moisés i el Palau dels Ducs. Visitarem l’Abadia 
de Cîteaux i Cluny, bressols de les ordres monacals 
nascudes al costat de les vinyes de la Ruta dels Grans 
Crus. Anirem a Chalon-sur-Saône i a Semur-en-Auxois, 
ciutat medieval construïda sobre la roca. De tornada 
coneixerem Montpeller.

Paris i Versalles
895€ · De dimecres 3 a dilluns 8 
(5 nits d’hotel 3*cèntric, vol, taxes, MP, bus i guia)
A l’Île de la Cité veurem la Catedral de Notre Dame i 
la Saint Chapelle. Passejarem per Montmartre  amb el 
Sacré Coeur i el Moulin Rouge. Anirem a Versalles i per 
descomptat descobrirem els monuments més icònics 
de la capital, com l’Òpera Garnier, l’Arc del Triomf i la 
Torre Eiffel. Visita opcional a Disneyland per fer realitat 
els somnis dels més menuts.

Berlín i la Caiguda del Mur 
895€ · De divendres 5 a dimecres 10 
(5 nits d’hotel 3*, vol, taxes, MP, bus i guia)
Veurem la Porta de Bradenburg, la Berliner Dom, 
el Check Point Charlie i el Memorial dels Jueus 
Assassinats. Descobrirem el Parlament i l’Illa dels 
Museus, amb l’Altar de Pèrgam i el bust de Nefertiti. 
Per últim, també tindrem l’oportunitat de visitar la 
ciutat històrica de Postdam.

Descompte10 %
fins 30 de juny

Ribeira Sacra i la
Festa da Istoria de Ribadavia
Preu 475€ · (5 nits d’hotel 4* cèntric, MP,
bus i guia) De divendres 26 a dimecres 31 
Farem en catamarà els canons del Sil i visitarem 
el Monestir de Santo Estevo amb els espectaculars 
miradors i un tast de vi amb D.O. Ribeira Sacra. 
Visitarem Monforte de Lemos, la ciutat termal d’Ourense 
i assistirem a la Festa da Istoria de Ribadavia, una 
recreació medieval amb mercat, animacions, gaites i 
menjar medieval.

 SETEMBRE
Lisboa Sintra i Cascais·
Preu 385€ (4 nits d’hotel 3*,MP, creuer, bus i guia)
De dissabte 3 a dimecres 7 · Eixida 05:00h 
Passejarem pels barri de Chiado on recordarem els 
escriptors portuguesos, i el barri dels Fados, l’Alfama. 
Passejarem per la ribera del Tajo visitant la Torre de 
Betlem, el Mtir. dels Jerònims i el Monument dels 
Descobridors. Anirem a la Boca de l’Infern de Cascais, 
i també a la romàntica Sintra, on trobarem palaus com 
el de Lord Byron i el Pala Nacional.

La Roma dels Borja ·
Preu 595€ (3 nits d’hotel 4*,MP, creuer, bus i guia)
De dijous 8 a dimarts 13
A la Ciutat Eterna visitarem el Vaticà, amb la Basílica 
de Sant Pere, els museus i la Capella Sixtina. No ens 
oblidarem del passat més antic i clàssic, amb el Panteó, 
el Colisseu i els Fòrums Imperials, ni de la Fontana 
de Trevi. Per últim coneixerem la vida nocturna del 
Trastevere, passejant pels seus carrers empedrats.

Israel: de Jerusalem a la Mar de Galilea 
1895€ · De diumenge 18 a diumenge 25  
(7 nits d’hotel 3*, MP, vol + taxes, bus i guia) 
A Jerusalem visitarem la ciutat nova i l’antiga, amb 
el Turó de les Oliveres, el Mur de les Lamentacions, 
la Cúpula de la Roca i el Sant Sepulcre. Visitarem 
Jericó, la més antiga del món, Qumran on es trobaren 
els manuscrits de la Mar Morta i el Palau d’Herodes. 
Anirem fins la Mar de Galilea per conèixer els llocs 
sants com la muntanya de les Bonaventurances, Safed 
on passejarem pel popular barri d’artistes i a la ciutat 
fortificada de Sant Joan d’Acre. Per últim visitarem el 
Santuari Baha’i  de Haifa, les ruïnes de Caesarea, i Tel 
Aviv amb la ciutat antiga de Jaffa.

Descompte10 %
fins 30 de juliol



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

Ribeira Sacra i la
Festa da Istoria de Ribadavia
Preu 475€ · (5 nits d’hotel 4* cèntric, MP,
bus i guia) De divendres 26 a dimecres 31 
Farem en catamarà els canons del Sil i visitarem 
el Monestir de Santo Estevo amb els espectaculars 
miradors i un tast de vi amb D.O. Ribeira Sacra. 
Visitarem Monforte de Lemos, la ciutat termal d’Ourense 
i assistirem a la Festa da Istoria de Ribadavia, una 
recreació medieval amb mercat, animacions, gaites i 
menjar medieval.

 SETEMBRE
Lisboa Sintra i Cascais·
Preu 385€ (4 nits d’hotel 3*,MP, creuer, bus i guia)
De dissabte 3 a dimecres 7 · Eixida 05:00h 
Passejarem pels barri de Chiado on recordarem els 
escriptors portuguesos, i el barri dels Fados, l’Alfama. 
Passejarem per la ribera del Tajo visitant la Torre de 
Betlem, el Mtir. dels Jerònims i el Monument dels 
Descobridors. Anirem a la Boca de l’Infern de Cascais, 
i també a la romàntica Sintra, on trobarem palaus com 
el de Lord Byron i el Pala Nacional.

La Roma dels Borja ·
Preu 595€ (3 nits d’hotel 4*,MP, creuer, bus i guia)
De dijous 8 a dimarts 13
A la Ciutat Eterna visitarem el Vaticà, amb la Basílica 
de Sant Pere, els museus i la Capella Sixtina. No ens 
oblidarem del passat més antic i clàssic, amb el Panteó, 
el Colisseu i els Fòrums Imperials, ni de la Fontana 
de Trevi. Per últim coneixerem la vida nocturna del 
Trastevere, passejant pels seus carrers empedrats.

Israel: de Jerusalem a la Mar de Galilea 
1895€ · De diumenge 18 a diumenge 25  
(7 nits d’hotel 3*, MP, vol + taxes, bus i guia) 
A Jerusalem visitarem la ciutat nova i l’antiga, amb 
el Turó de les Oliveres, el Mur de les Lamentacions, 
la Cúpula de la Roca i el Sant Sepulcre. Visitarem 
Jericó, la més antiga del món, Qumran on es trobaren 
els manuscrits de la Mar Morta i el Palau d’Herodes. 
Anirem fins la Mar de Galilea per conèixer els llocs 
sants com la muntanya de les Bonaventurances, Safed 
on passejarem pel popular barri d’artistes i a la ciutat 
fortificada de Sant Joan d’Acre. Per últim visitarem el 
Santuari Baha’i  de Haifa, les ruïnes de Caesarea, i Tel 
Aviv amb la ciutat antiga de Jaffa.

 ESPECIAL 9 D’OCTUBRE

Canal du Midi, Toulouse i Albi
Preu 295€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 8 a dimarts 11 · Eixida 6:00h
Toulouse i el seu centre històric medieval ens 
sorprendran amb el riu Garona, pel que farem un 
creuer a través de les ecluses del Canal du Midi. 
A Albi visitarem el Museu de Toulouse-Lautrec, 
el pintor dels cartells del Moulin Rouge. Anirem 
a Cordes-sur-Ciel, una de les viles fortificades 
més antigues de la regió. De tornada visitarem 
Carcassona.

País Basc Francés i el Tren de Larrun! 
Preu 265€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 8 a dimarts 11 · Eixida 07:00h
A Hondarribia gaudirem d’un paisatge verd i de 
l’arquitectura autòctona. Ens encisaran Saint-
Jean-de-Luz, on Lluís XIV es va casar amb Teresa 
d’Àustria. Visitarem l’aristocràtica Biarritz amb 
les seues cases majestuoses, i també anirem a 
Baiona, ciutat dels canals. A la regió de Bearn 
visitarem Ainoha i Sara, i per últim pujarem al Pic 
Larrun en tren cremallera. 

Astúries, Paradís Natural ·
 Preu 325€ (4 nits d’hotel 3*, MP, bus guia) 
De dimecres 12 a diumenge 16 · Eixida 05:00h
Començarem a Oviedo, ciutat preferida de Woody 
Allen per ser deliciosa i agradable, amb les 
esglèsies romàniques del Mont Naranco. Visitarem 
Cudillero, Ribadesella i la Cova Rupestre de Tito 
Bustillo, Avilés amb el Centre Cultural Niemeyer i 
la Universitat Laboral de Gijón. Per últim pujarem 
al Parc dels Pics d’Europa per passejar pels Llacs 
de Covadonga.

Malta, de La Valletta a l’illa de Gozo
Preu 795€ · De dilluns 10 a divendres 14 
(4 nits d’hotel 3*, MP, vol + taxes, bus i guia) 
La Valletta ens sorprendrà amb el Gran Port, el 
més bonic del món, la Concatedral de Sant Joan i 
el Palau del Gran Maestre. Anirem a les històriques 
Mdina i Rabat, i també visitarem els Temples de 
Tarxien i les tres ciutats de Cospicua, Senglea 
i Vittoriosa. Anirem a l’Illa de Gozo i passejarem 
per la Ciutadella de Victòria. Per últim, gaudirem 
del paisatge dels Penya-segats de Dingli i la Cova 
Blava. 

Descompte10 %
fins 30 de juliol

 OCTUBRE

ESPECIAL FIRA DE GANDIA 
Ruta del Quixot 
185€ (2 nits d’hotel 4*,MP, bus i guia)
De dissabte 1 a dilluns 3 ·  Eixida 07:30h
Descobrirem els escenaris que van inspirar Cervantes 
a escriure el Quixot, com el Balcó de la Manxa o la 
Casa de Medrano en Argamasilla de Alba. Anirem al 
Museu Cervantí i a la Casa de Dulcinea a El Toboso. 
A més, gaudirem d’un vi amb D.O. i farem un tast de 
formatges manxegos. 

Cabañeros i Tablas de Daimiel 
Preu 185€ · (2 nits d’hotel 4*,MP, bus i guia)
De dissabte 1 a dilluns 3 ·  Eixida 07:30h
Al Parc Nacional de Cabañeros ens endinsarem amb 
vehicles 4x4 per observar l’espectacle de la berrea 
del cérvol. A més de conèixer Ciudad Real, veurem 
l’impressionant jaciment iber de Motilla de Azuer, al 
Castell de Calatrava la Nova, seu de l’ordre al s.XIII i 
el Jaciment arqueològic d’Alarcos. 

Òpera al Teatre Reial de Madrid
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De diumenge 2 a dilluns 3 · Eixida 08:00h
Anirem a Madrid amb la possibilitat d’assistir, un 
diumenge de vesprada, al Teatre Reial per veure 
l’òpera Otello de Giuseppe Verdi. També visitarem 
el Museu Cerralbo, un palau del segle XIX amb 
una gran col·lecció artística, i el Parc del Capricho 
de l’Alameda d’Ossuna, un dels parcs més bonics i 
també més desconeguts.
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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 

  - SUECA: N332, davant Mercadona

  - VALÈNCIA: Expo Hotel, Nuevo Centro

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

96 295 03 75 · 619 182 919

Novembre / Pont de desembre
Cap d’any

NOVEMBRE

Màlaga i el Caminito del Rey (de dissabte 29 d’Octubre a dimarts 1) 
265€ · 3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia
Las Médulas, el Bierzo i Astorga (de dissabte 29 d’Octubre a dimarts 1) 
265€ · 3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia
Tardor a la Selva d’Irati (de dissabte 29 d’Octubre a dimarts 1) 
265€ · 3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia
El Misteri d’Elx (dimarts 1)  25€ · Bus i guia
L’art del cementeri de València (diumenge 6) 25€ · Bus i guia
Els Ponts Colgants del Túria (diumenge 13) 25€ · Bus i guia
Madrid i el Rey León (de dissabte 19 a diumenge 20)
175€ · Entrada, 1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia
Òpera al Teatre Reial (de dissabte 26 a diumenge 27) 
110€ · 1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia

PONT DE DESEMBRE

Sevilla i Itàlica (de dissabte 3 a dimarts 6) 
265€ · 3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia
País Basc, Bilbo i Donosti  (de dissabte 3 a dimarts 6) 
265€ · 3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia
Màlaga i els Pobles Blancs (de dijous 8 a diumenge 11) 
255€ · 3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia
Càdis, Jérez i Arcos de la Frontera (de dijous 8 a diumenge 11) 
255€ · 3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia

CAP D’ANY 2016/2017

Frijiliana, Mijas i Gibraltar (de dijous 29 a diumenge 1 de Gener) 
245€ · 3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia
Salamanca, l’Alberca i Ciudad Rodrigo (dijous 29 a diumenge 1 de Gener) 
265€ · 3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia
Cap d’any a L’Alpujarra (de divendres 30 a diumenge 1 de Gener) 
195€ · 2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia
Barcelona i les Fonts de Montjuic (de divendres 30 a diumenge 1 de Gener) 
225€ · 2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia
Còrdova (de divendres 30 a diumenge 1 de Gener)
225€ · 2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia


