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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: Aparcament Peatge AP7, eixida 58

  - VALÈNCIA: Expo Hotel, Nuevo Centro

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

96 295 03 75 · 619 182 919

www.iniciativesculturals.net

OCTUBRE
Ruta Vinícola pel Priorat (de dissabte 24 a diumenge 25)
110€  · 1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia

Recreació Batalla de l’Ebre, Ruta de la Pau  (de dissabte 24 a diumenge 25)
110€ · 1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia

NOVEMBRE
Tren Cremallera a Montserrat (de dissabte 31 a diumenge 1)
110€ · 1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia

Granada i l’Alhambra (de dissabte 7 a diumenge 8)
110€  · 1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia

Madrid i el Rey León (de dissabte 21 a diumenge 22)
170€  · Entrada musical, 1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia

Òpera al Teatre Reial (de dissabte 21 a diumenge 22)
110€  ·1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia.

PONT DE DESEMBRE
Sevilla i Itàlica (de dissabte 5 a dimarts 8)
245€ · 3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia

Jaen, Cazorla i Naixement del riu Borosa (de dissabte 5 a dimarts 8)
245€ · 3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia

Ruta Vinícola de la Rioja (de dissabte 5 a dimarts 8)
245€ · 3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia

Marbella, Mijas i Gibraltar (de dissabte 5 a dimarts 8)
245€  · 3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia

CAP D’ANY 2015/16
Carnestoltes a Pamplona (de dijous 31 a diumenge 3)
255€ · 3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia

Donyana i l’Algarve (de dimecres 30 a diumenge 3)
325€  · 4 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia

Xaouen, Fes i Rabat (de dilluns 28 a diumenge 3)
595€ · 6 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia

Berlin i la Caiguda del Mur  (de dimarts 29 a diumenge 3)
895€ · Vol, 5 nits d’hotel 3*, MP, bus a l’aeroport i guia    Descompte del 10% fins el 2/10 
d’octubre



 JUNY
Almagro i Corral de Comèdies
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De dissabte 13 a diumenge 14 · Eixida 8:00h 
A Almagro visitarem la Plaça Major, junt amb un 
magnífic patrimoni que ens sorprendrà. Gaudirem 
d’una obra teatral a l’únic corral de comèdies original 
del s.XVII. Coneixerem el Parc Natural de las Tablas 
de Daimiel, aiguamoll d’alt valor ecològic, i per últim 
anirem a Las Lagunas de Ruidera. 

Madrid i El Rey León 

Preu 170€  (1 nit d’hotel 4*,MP, bus,  guia i entrada)
De dissabte 27 a diumenge 28 · Eixida 8:00h 
Farem un recorregut pel Madrid dels Àustria amb 
l’antiga Casa de la Villa, la Plaça Major i la Porta del 
Sol. Pujarem a la terrassa del Cercle de Belles Arts on 
gaudirem d’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. 

 JULIOL
Òpera al Teatre Reial i Frinje Madrid
Preu 110€  (1 nit d’hotel 4*,MP, bus,  guia i entrada)
De dissabte 4 a diumenge 5 · Eixida 8:00h 
Al Palau Reial coneixerem algunes de les 3.418 
habitacions i tot seguit anirem a veure l’òpera Porgy and 
Bees al Teatre Reial. Podrem gaudir del Festival Frinje 
Madrid que se celebra a l’antic Matadero amb un ventall 
de propostes alternatives. Al Museu del Prado veurem 
els 10 Picassos portats des de Basilea i per últim el 
Museu Arqueològic ens oferirà l’oportunitat de veure els 
seus tresors entre els que destaca la Dama d’Elx.

Cantada d’Havaneres, Pals i Begur
Preu 185€  (2 nits d’hotel 3*,MP, bus,  guia )
De divendres 3 a diumenge 5 
Descobrirem Pals i Begur, dos pobles que ens 
delectaran amb l’essència medieval mediterrània. Per la 
nit assistirem a la 49º Cantada d’Havaneres de Calella 
de Palafrugell, trobada de referència del món de les 
havaneres per gaudir vora mar de les nits d’estiu. Al 
Parc Natural del Montseny, passejarem per una ruta 
de baixa dificultat en un bosc de fades! I a  Tossa de 
Mar, coneixerem el poble que va enamorar Ava Gadner.

Roma, Florència i La Toscana
Preu 595€ (6 nits d’hotel 4*,MP, creuer, bus i guia 
De divendres 17 a  dijous 23 · Eixida 6:00h 
Florència ens delectarà amb Santa Maria dei Fiori, el 

Ponte Vecchio i el Palau Pitti, entre altres. Visitarem 

Lucca, Siena i la medieval San Gimignano. A Roma 

anirem al Vaticà, on veurem la Basílica de Sant Pere, 

els museus i la Capella Sixtina. No ens oblidarem 

del passat clàssic: el Panteó, el Colisseu i els Fòrums 

Imperials, ni de passejar pels carrers del Trastevere. 

Cirque du Soleil a Andorra
Preu 275€ (3 nits d’hotel 4*,MP, bus i guia)
De dijous 23 a  diumenge 26 · Eixida 7:00h 
D’anada aprofitarem per visitar l’impressionant 

conjunt arquitectònic de  La Seu d’Urgell. A Andorra 

veurem el centre històric i Santa Coloma des d’on 

farem una passejada senzilla fins a la Vall d’Enclar. A 

la 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 a La Massana 

podrem pujar amb el telefèric. De tornada passarem 

pel Castell de Cardona, la fi del Comte d’Urgell.

Praga i els Castells de Bohèmia 

Preu 745€ (vol amb taxes, 4 nits hotel 3* , MP, bus i guia) 
De dilluns 27 a  divendres 31
Praga ens meravellarà amb el Pont de Sant Carles 

i les 100 torres medievals que la coronen junt amb 

barri del Castell on veurem la Catedral de Sant Vito, 

el Palau Reial i el pintoresc carreró de l’or. Visitarem 

els Castell de Cesky Krumlov, el segon més gran de 

Bohèmia, Hlubokà i Karlstejn, que va albergar durant 

200 anys les joies de la corona. Per últim anirem a 

Pilsen, capital cultural Europea del 2015.

Descompte 10 %
fins 30 de maig Cracòvia i Varsòvia

Preu 895€ (vol amb taxes, 6 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia) 
De dimecres 5 a dimarts 11 
Cracòvia ens sorprendrà amb la Plaça del Mercat, el 
Castell de Wawel, i el barri jueu, escenari de La Llista 
de Schindler. Visitarem les Mines de Sal de Wieliczka 
amb enormes galeries subterrànies reconvertides en 
museu. I a Varsòvia recorrerem la ruta reial que va de 
Rynek fins al Palau de Wilánow i per últim coneixerem 
la història comunista i visitarem el Museu de Frederic 
Chopin.  

Astúries Paradís Natural
Preu 385€(5 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dilluns 17 a dissabte 22
Començarem en Oviedo, ciutat preferida de Woody 
Allen per ser deliciosa i agradable. Anirem a Llanes per 
conèixer la Fàbrica de Sidra El Gaitero, i Ribadesella 
visitarem la Cova Rupestre de Tito Bustillo. Pujarem als 
mítics Llacs de Covadonga, i també visitarem Luarca, 
Cudillero, Avilés amb el Centre Niemeyer i la renovada 
Gijón on visitarem la Universitat Laboral, prototip de la 
ciutat ideal.

Camí de Santiago per Astúries,  
amb bus de recolzament 

Preu 445€ (6 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dilluns 17 a diumenge 23
Anirem a Oviedo, punt central des del que partiran les 
nostres etapes del Camí Primitiu Asturià, el recorregut 
que va fer el rei Alfons II el Cast per a peregrinar a 
la tomba de l’apòstol. Cada dia farem una etapa 
(amb la tranquilitat de poder pujar a l‘autocar per 
qualsevol necessitat) creuant paisatges espectaculars 
que complementarem les etapes amb visites com 
Santa Maria del Naranco, el Museu de la Sidra i les 
poblacions de Grado, Salas i Tineo que conserven el 
patrimoni característic de l’interior asturià.

Nàpols, Pompeia i la Costa Amalfitana
Preu 895€ (vol amb taxes, 5 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De dilluns 24 a dissabte 29 
A Nàpols veurem els palaus, castells i catacombes 
que la converteixen en el centre històric amb major 
concentració de monuments d’Europa. Positano, 
Ravello i Amalfi són tres de les perles que  visitarem a 
la Costa Amalfitana, penjades d’espectaculars penya-
segats. Anirem a Capri, illa llegendària amb una bellesa 
que va atraure a Jaqueline Kennedy i a August Cèsar, 
i per descomptat no deixarem de conèixer Pompeia, la 
ciutat soterrada pel Vesubi.

Nova York, del 27/03 al 03/04 (Setmana Santa)
1.785€ (1.606€ si t’inscrius en estiu), vol, taxes, guia intèrpret, hotel, desdejuni, autocar i assegurança

 SETEMBRE
Lisboa, Sintra i Cascais
Preu 385€ · (4 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dimecres 2 a diumenge 6 
Visitarem les places del Marqués de Pombal, 
Restauradors i el Rossio. Passejarem per la ribera 
del Tajo visitant la Torre de Betlem, el Mtir. dels 
Jerònims i el Monument dels Descobridors que 
rememora les gestes de Vasco de Gama. Anirem al 
mirador de la Boca de l’Infern de Cascais, i també a 
la romántica Sintra, on trobarem palaus com el de 
Lord Byron. 

Sardenya i l’Alguer
Preu 595€ · (3 nits d’hotel 4*, creuer, MP, bus i guia) 
De dilluns 7 a dissabte 12 
A l’Alguer gaudirem de l’ambient mediterrani que 
envolta el seu centre històric. Veurem la basílica de 
Saccargia i descobrirem el passat dels Centelles i la 
cultura sarda amb les restes medievals i els vestigis 
de la llengua catalana que coneixerem a Sàsser 
i Castelsardo. També anirem a veure les restes de 
l’antiga ciutat de Tharros, el poble pesquer de Bosa, 
els Nurags de Palmavera i la màgica Cova de Neptú.

Suïssa, de Berna a Ginebra 
Preu 685€ · (6 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dimecres 16 a dimarts 22
Visitarem Berna, capital suïssa on Einstein va 
formular la teoria de la relativitat, amb un centre  
medieval ubicat en mig d’enormes muntanyes. 
Coneixerem Zuric i Lucerna, la perla dels Alps, i a 
Friburg farem una visita per descobrir l’elaboració 
del formatge de Gruyère. Tindrem l’oportunitat de fer 
un trajecte en tren per les muntanyes del llac Léman, 
sense oblidar-nos de Lausana i Ginebra.  

 PONT 9 D’OCTUBRE

Tren Roig del País Càtar
Preu 275€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De divendres 9 a dilluns 12 · Eixida 7:00h
Amb el Tren Roig creuarem els paisatges únics on 
s’amagaren els albigesos durant les persecucions.  
Visitarem el Palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà, 
la ciutat medieval de  Carcassona, l’Abadia de  
Lagrasse i Menerba, un dels més bells pobles de 
França. A més, recordarem a Machado en Cotlliure. 

  AGOST
Estrasburg i La Selva Negra
Preu 595€ · (6 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dilluns 3 a diumenge 9 
Farem la Primera nit a Vienne, poble francés amb 
un magnífic centre. Estrasburg ens rebrà amb la 
seua doble personalitat francesa i alemanya, on 
descobrirem els canals, el barri de la Petite France i el 
seu centre històric. Visitarem la pintoresca Colmar i a la 
Selva Negra, anirem a Triberg, amb les cascades més 
altes d’Alemanya, sense oblidar-nos de Friburg ciutat 
universitària i ecologista per excel·lència. De tornada 
farem la última nit a Avinyó i coneixerem els palaus del 
Cisma d’Occident. 

Dublín i l’illa Maragda
Preu 965€ (vol amb taxes, 5 nits d’hotel 3*, AD, bus i guia)
De dilluns 3 a dissabte 8  
A la capital de l’illa Maragda visitarem el castell, la 
Catedral de Sant Patrici i el pont  O’Conell sobre el 
riu Liffey. Coneixerem la història de la cervesa negra 
i per descomptat visitarem el Temple Bar, un dels 
barris més antics i de la ciutat. Passejarem pel verd 
jardí d’Irlanda a Wicklow, visitarem l’encantador port 
de Howth i per últim anirem a Galway on gaudirem de 
l’impressionant costa oest. 

Bretanya i els Castells del Loira
Preu 575€ · (6 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dilluns 10 a diumenge 16 
Un viatge pels paisatges de penya-segats que ens 
portarà fins a Auray, a les màgiques alineacions 
megalítiques de Carnac i a Vannes, on està soterrat 
Sant Vicent Ferrer. Anirem ac Saint Mâlo i al Mont 
Saint-Michel, illot inexpugnable amb una fortalesa sols 
accessible per terra amb marea baixa. I per descomptat 
visitarem els castells de Nantes, Angers i Brissac, que 
ens mostraran la fastuositat de les construccions fetes 
vora el riu Loira. D’anada dormirem a Bordeus i de 
tornada a Pamplona.
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De dilluns a divendres

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

De 11h a 13:30h

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

96 295 03 75 · 619 182 919

Tardor i 
Cap d’any 2015

OCTUBRE
Ruta Vinícola pel Priorat (de dissabte 24 a diumenge 25)
110€  · 1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia

Recreació Batalla de l’Ebre, Ruta de la Pau  (de dissabte 24 a diumenge 25)
110€ · 1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia

NOVEMBRE
Tren Cremallera a Montserrat (de dissabte 31 a diumenge 1)
110€ · 1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia

Granada i l’Alhambra (de dissabte 7 a diumenge 8)
110€  · 1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia

Madrid i el Rey León (de dissabte 21 a diumenge 22)
170€  · Entrada musical, 1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia

Òpera al Teatre Reial (de dissabte 21 a diumenge 22)
110€  ·1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia.

PONT DE DESEMBRE
Sevilla i Itàlica (de dissabte 5 a dimarts 8)
245€ · 3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia

Jaen, Cazorla i Naixement del riu Borosa (de dissabte 5 a dimarts 8)
245€ · 3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia

Ruta Vinícola de la Rioja (de dissabte 5 a dimarts 8)
245€ · 3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia

Marbella, Mijas i Gibraltar (de dissabte 5 a dimarts 8)
245€  · 3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia

CAP D’ANY 2015/16
Carnestoltes a Pamplona (de dijous 31 a diumenge 3)
255€ · 3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia

Donyana i l’Algarve (de dimecres 30 a diumenge 3)
325€  · 4 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia

Xaouen, Fes i Rabat (de dilluns 28 a diumenge 3)
595€ · 6 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia

Berlin i la Caiguda del Mur  (de dimarts 29 a diumenge 3)
895€ · Vol, 5 nits d’hotel 3*, MP, bus a l’aeroport i guia    Descompte del 10% fins el 2/10 
d’octubre

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

 PONT 9 D’OCTUBRE

Cabañeros i Minas de Almadén
Preu 245€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)

De divendres 9 a dilluns 12 · Eixida 8:00h

Al Parc Nacional de Cabañeros ens endinsarem amb 

vehicles 4x4 per observar l’espectacle de la berrea del 

cervol. Veurem el jaciment Iber de Motilla de Azuer, 

Alarcos i el Parc Miner d’Almadén que acull les mines 

més antigues del món. De tornada anirem al Castell 

de Calatrava, seu de l’ordre al s.XIII.

Silos, Covarrubias i Atapuerca
Preu 245€ · (3 nits d’hotel 4*,MP, bus i guia)

De divendres 9 a dilluns 12  · Eixida 7:00h 

Visitarem les cellers d’Aranda de Duero, el Monestir 

de Santa Maria Reial de la Huelgas (panteó dels 

reis de Castella) i el jaciment d’Atapuerca a Burgos, 

junt amb el Museu de l’Evolució Humana. A Santo 

Domingo de Silos gaudirem dels càntics gregorians i 

també anirem a Covarrubias i Lerma.

Las Médulas, El Bierzo i Astorga
Preu 245€ · (3 nits d’hotel 4*,MP, bus i guia)

De divendres 9 a dilluns 12 · Eixida 7:00h

La comarca del Bierzo ens sorprendrà amb indrets 

únics com les mines romanes de las Médulas, 

Ponferrada i Villafranca del Bierzo, sense oblidar-nos 

de la ciutat d’Astorga,  on Gaudí dissenyà el Palau 

Episcopal. A Lleó gaudirem del Barri Húmedo, la 

catedral, la basílica de San Isidoro i la Casa Botines.

Lourdes i Vall d’Aran 
Preu 275€ · (3 nits d’hotel 4*,MP, bus i guia)

De divendres 9 a dilluns 12 · Eixida 7:00h

Coneixerem Viella rodejada per muntanyes de 3000m, 

junt amb pobles com Arties i Salardú. Creuarem la 

frontera per anar a Lourdes on  visitarem el Santuari 

de la Mare de Déu, amb la cova  i la Basílica. A més, 

farem una passejada senzilla per les valls, camí de 

pas de miners i  contrabandistes. 

Descompte 10 %
fins 30 de juny SETEMBRE

Lisboa, Sintra i Cascais
Preu 385€ · (4 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dimecres 2 a diumenge 6 
Visitarem les places del Marqués de Pombal, 
Restauradors i el Rossio. Passejarem per la ribera 
del Tajo visitant la Torre de Betlem, el Mtir. dels 
Jerònims i el Monument dels Descobridors que 
rememora les gestes de Vasco de Gama. Anirem al 
mirador de la Boca de l’Infern de Cascais, i també a 
la romántica Sintra, on trobarem palaus com el de 
Lord Byron. 

Sardenya i l’Alguer
Preu 595€ · (3 nits d’hotel 4*, creuer, MP, bus i guia) 
De dilluns 7 a dissabte 12 
A l’Alguer gaudirem de l’ambient mediterrani que 
envolta el seu centre històric. Veurem la basílica de 
Saccargia i descobrirem el passat dels Centelles i la 
cultura sarda amb les restes medievals i els vestigis 
de la llengua catalana que coneixerem a Sàsser 
i Castelsardo. També anirem a veure les restes de 
l’antiga ciutat de Tharros, el poble pesquer de Bosa, 
els Nurags de Palmavera i la màgica Cova de Neptú.

Suïssa, de Berna a Ginebra 
Preu 685€ · (6 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dimecres 16 a dimarts 22
Visitarem Berna, capital suïssa on Einstein va 
formular la teoria de la relativitat, amb un centre  
medieval ubicat en mig d’enormes muntanyes. 
Coneixerem Zuric i Lucerna, la perla dels Alps, i a 
Friburg farem una visita per descobrir l’elaboració 
del formatge de Gruyère. Tindrem l’oportunitat de fer 
un trajecte en tren per les muntanyes del llac Léman, 
sense oblidar-nos de Lausana i Ginebra.  

 PONT 9 D’OCTUBRE

Tren Roig del País Càtar
Preu 275€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De divendres 9 a dilluns 12 · Eixida 7:00h
Amb el Tren Roig creuarem els paisatges únics on 
s’amagaren els albigesos durant les persecucions.  
Visitarem el Palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà, 
la ciutat medieval de  Carcassona, l’Abadia de  
Lagrasse i Menerba, un dels més bells pobles de 
França. A més, recordarem a Machado en Cotlliure. 


