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

 GENER

Morella i la Santantonà de Villores
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*(Jaume I), MP, bus i guia 
De dissabte 16 a diumenge 17 de Gener · Eixida 9:00h
A Canet Lo Roig coneixerem les impressionants 
Oliveres mil·lenàries. De nit, a la Santantonà de Villores 
gaudirem d’una festa popular on els joves es vestixen 
de dimonis!. A Morella visitarem l’església Arxiprestal, i 
a Sorita el magnífic Santuari de la Balma.

La Barcelona Modernista 
Preu 110 € (1 nit d’hotel 3* cèntric, MP, bus i guia)  
De dissabte 23 a diumenge 24 · Eixida 7:00h 
Visitarem l’espectacular hospital de la Santa Creu 
de Domènech i Montaner junt amb el Palau Güell, 
passarem per la Casa Batlló i la Pedrera. Diumenge 
anirem a la Basílica de la Sagrada Família i el Palau de 
la Música Catalana, Patrimoni per la Unesco.

Ruta dels Monestirs Valencians
Preu 22€ - Dissabte 30 . Eixida 8:00h (bus i guia)
Comencem al monestir del Puig, conegut com la 
Covadonga valenciana. Anirem al Monestir de Sant 
Miquel dels Reis, que llueix amb una estructura 
arquitectònica precursora de l’Escorial. I al Convent de 
Carme veurem el claustre renaixentista. 

Festa de la Carxofa
Preu 25€- Diumenge 31· Eixida a les 8:00h (bus i guia)
Anirem a Benicarló on ens espera la primera cita 
multitudinària de l’any i on els amants de la gastronomia 
podran gaudir de tapes estrella on la protagonista és 
la carfoxa, única amb D.O. Passarem pel castell de 
Peníscola i recorrerem els murs on va viure el Papa 
Luna.  

 FEBRER

La ruta vinícola del Clariano
Preu 20€-  Dissabte 6· Eixida 8:00h (bus i guia)
A Moixent visitarem el Celler del Roure on tastarem el 
seu vi produït en la Serra Grossa, allí també veurem el 
poblat iber de la Bastida de les Alcusses. A continuació 
ens dirigirem a Ontinyent on visitarem la Bodega el 
Angosto ubicada en un antic celler del segle XIX. 

Festa del marisc 
Preu 22€ · Diumenge 7 · 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 de DO. Jumilla, visitarem el Palau del 
Concejo, i per acabar ens farem una mariscada digna 
dels paladars més exquisits.

 ABRIL ESPECIAL SANT VICENT 

Còrdova, Úbeda i Baeza
Preu 175€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia) 
De dissabte 2 a dilluns 4 · Eixida 7:00h 
Visitarem les joies renaixentistes d’Úbeda i Baeza, 
repletes de palaus 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. 

Les Gorges de la Fou 
Preu 175€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia) 
De dissabte 2 a dillus 4 · Eixida 7:00h
Anirem a Peralada on visitarem un dels castells 
medievals  millors conservats. Farem el recorregut 
(habilitat per tots els públics)  de les Gorges de 
la Fou, oberta per l’aigua al bell mig del Vallespir. 
Visitarem el mtir. cistercenc de Sant Pere de Rodes 
amb unes vistes úniques al cap de Creus.

Tren Canfranero i las 5 villas
Preu 175€ · (2 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia) 
De dissabte 2 a dilluns 4 · Eixida 7:00h
En la comarca de las Cinco Villas visitarem la vila 
monumental de Sos del Rey Católico, on Berlanga 
va rodar La vaquilla. Pujarem al tren Canfranero que 
arriba fins a l’Estació Internacional de Canfrac, una 
joia arquitectònica. Passarem per Jaca i descobrirem 
el conegut “taqueado jaqués”. 

Atienza i Sigüenza
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)  
De dissabte 16  a diumenge 17 · Eixida 7:00h
Dues de les  viles medievals més monumentals de 
Guadalajara on podrem visitar casa i el sepulcro 
del Doncel junt amb perles romàniques com St. 
Bertomeu i Sta maria del Rei. 

Recreació Batalla d’Almansa
Preu 25€ · Diumenge 24 · Eixida 8:00h (bus i guia)
Visitarem els espais de la batalla per conèxer els 
fets de primera ma!, a més del castell i l’església on 
es va refugiar el poble. De vesprada passarem per 
bodegas Almanseñas.

 MARÇ ESPECIAL FALLES  

Londres
(descompte del 10% en inscripcions abans 31/01)
Preu 895€ · (vol amb taxes, 4 nits d’hotel 3*cèntric, AD, 
bus i guia intèrpret) · De dimecres 16 a diumenge 20
Recorrerem les principals places de Londres, com 
Piccadilly Circus, Covent Garden i Trafalguar Square 
amb la National Gallery. La Torre sobre el Tàmesis i 
el Palau de Buckingham amb el Big Ben. 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.

Màlaga i el Caminito del Rey 
Preu 255€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)  
De dijous 17  a diumenge 20 · Eixida 7:00h
En Màlaga gaudirem de les vistes des de l’Alcàsser, 
així com alguns dels museus del gran ventall que ens 
ofereix. Anirem al Caminito del Rey, un impressionant 
camí de servici, construït a més de 100 metres 
d’alçada, que recorre de manera quasi impossible el 
paratge natural del Desfiladero de los Gailanes.

El Tren dels llacs 
Preu 185€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)  
De divendres 18 a diumenge 20 · Eixida 7:00h
A Lleida visitarem el Castell de Gardeny i la Seu Vella. 
Pujarem al Tren dels Llacs per creuar uns paisatges 
de fades a la comarca del Pallars i arribarem fins a la 
Vall de Boí, per visitar les esglésies símbol del romànic: 
Sant Climent de Taüll i Sant Joan de Boí. De tornada 
visitem Mtir. de Vallbona de les Monges.

L’Empordà i el Triangle Dalí
Preu 175€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)  
De divendres 18 a diumenge 20 · Eixida 7:00h
Anirem al Castell de Púbol, regal de Dalí a Gala com a 
residència de la seua musa. Visitarem el Teatre-Museu 
Dalí a Figueres i tancarem el triangle amb la Casa de 
Portlligat (Cadaqués), la casa d’estiu de la parella, que 
no deixa indiferent a ningú. Passejarem per Cadaqués 
i ens detindrem a Girona, on explorarem el Call, l’antic 
barri jueu. 

 ESPECIAL SANT VALENTÍRuta del 

Ruta del Císter amb calçotada
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia)  
De dissabte 13 a diumenge 14  · Eixida 7:00h
Recorregut per conèixer els dos centres cistercencs 
més importants de l’edat mitjana: el mtir. de Poblet i 
el de Santes Creus, on estan soterrats els reis de la C. 
d’Aragó.  El diumenge podrem degustar una completa 
calçotada amb vermut i crema catalana!.  

Madrid i el Rey León 
Preu 170€ · (1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia)  
De dissabte 20 a diumenge 21  · Eixida 8:00h
Farem un recorregut pel Madrid dels Àustria amb 
l’antiga Casa de la Vila, la Plaça Major i la Porta del Sol. 
Anirem a la Casa de Sorolla, al Museu Arqueològic i 
per descomptat gaudirem del musical del Rey León, 
un espectacle únic!!

Priscilla: El Musical
Preu 165€ · (1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia)  
De dissabte 20 a diumenge 21  · Eixida 8:00h
Al Parc del Retir coneixerem les escultures del 
valencià Mariano Benlliure, on també visitarem el 
Palau de Cristal. Tot seguit anirem a veure El Musical 
de Priscilla. Diumenge el Temple de Debod i les 
ermites bessones de Sant Antoni de la Florida per 
gaudir de les pintures al fresc de Goya.

Cabaret: el musical de Broadway
Preu 170€ · (1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia)  
De dissabte 20 a diumenge 21  · Eixida 8:00h
Coneixerem l’interior de la Biblioteca Nacional, 
visitarem el neobizantí Panteó dels Homes Il·lustres 
amb obres de M. Benlliure, i passejarem als jardins 
classicistes  de Sabatini.

Las Bodas de Isabel 
Preu 25€ · Diumenge 28 · 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. 

 ESPECIAL SETMANA SANTA 

Selva d’Irati i Roncesvalles
Preu 265€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia) 
De divendres 25 a dilluns 28/ 03 ·  Eixida 7:00h 
Gaudirem d’un recorregut fàcil i pla vora  el riu Irati   
entre fajos de 40m. fins arribar a l’embassament 
d’Irabia, de tornada passem per la Cascada del 
Cubo. Visitarem l’antiga fàbrica d’armes d’Orbaizeta i 
gaudirem dels  pintxos al centre de Pamplona. 

Salto del Nervión i Ezcaray
Preu 265€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia) 
De divendres 25 a dilluns 28/ 03 ·  Eixida 7:00h
Cascada espectacular de 270 m. que es considera 
el naixement del Nervión. A Ojo Guareña trobarem el 
major conjunt de coves on destaquen les pintures de 
S. Tirso i S. Bernabé. A més, a Frias trobarem les cases 
penjades i a Oña el magnífic Mtir. del Salvador.

Capadocia Alavesa i Condado Treviño
Preu 265€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia) 
De divendres 25 a dilluns 28/ 03 ·  Eixida 7:00h
Al Condado de Treviño visitarem les cavitats de 
Santorkaria que foren habitades al s.VII i IX. Visitarem 
l’enigmàtic poble abandonat d’Ochate, farem la 
passejada vora el riu Ayuda des de Saseta fins Okina.  
De tornada Visitarem Tudela.

La Ribeira Sacra i Ribadavia
Preu 335€ · (4 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia) 
De dilluns 28 a divendres 1/ 04 · Eixida 7:00h
Farem en catamarà els canons del Sil i visitarem el M. 
de Santo Estevo i espectaculars miradors, tastarem el vi 
de la D.O. Ribeira Sacra. Destaquen les visites d’Allariz, 
Monforte de Lemos i la ciutat termal d’Ourense.

Vall del Jerte, els cirerers en flor!
Preu 265€  (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)  
De dimarts 29 a divendres 1/ 04 ·  Eixida 7:00h
Farem una meravellosa caminada entre cirerers en flor, 
de Navaconcejos a Jerte passant per la Garganta de las 
Nogaledas. A Trujillo visitarem el Palau dels carvajal,  a 
Plaséncia les dues catedrals junt amb el Mtir. de Yuste 
on es  va retirar Carlos V.

Gorges de Kakueta a Occitània
Preu 285€  (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)  
De dimarts 29  a divendres 1/ 04 ·  Eixida 7:00h 
Viatge que ens endinsarà en els paratges naturals més 
bells de l’Occitània (sud de frança) com la Cova de la 
Verna. Un lloc amb història que ens parla de pobles 
fortificats, amb llengua, Estat i cultura pròpia.

MAIG ESPECIAL PONT 1 DE MAIG  

Tren Groc de la Cerdanya
Preu 185€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia) 
De divendres 29 a diumenge 1 · Eixida 7:00h
Creuarem el Parc Natural dels Pirineus francesos 
amb un tren de principis del s. XX, que arriba fins 
l’emmurallada Vilafranca de Conflent. Passant pel 
mtir. de Sant Miquel de Cuixà i Montlluís. A la Pobla 
de Lillet veurem els jardins de Gaudí i coneixerem 
Berga on se celebra la Festa de la Patum.

Creuer Fluvial per l’Ebre
Preu 110€ (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)   
De dissabte 30 a diumenge 1, Eixida 7:00h.
Recorregut d’Ascó fins a Miravet amb un autèntic 
llaüt com els que abans recorrien l’Ebre, gaudint d’un 
magnífic paissatge de rivera. A més, visitarem Horta 
de Sant Joan, el poble on Picasso ho va aprendre tot!

La Nit de la Garnatxa
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)  
De dissabte 30  a diumenge 1 · Eixida 7:00h
Festa gastronòmica al voltant del vi que ens ofereix la 
bodega Capçanes, on anirem després de fer la Ruta 
modernista de Reus on destaca l’Institut Pere Mata. 
Visitarem Siurana, el poble més bonic de Catalunya 
amb unes vistes immillorables al Priorat. 

Ruta del Quixot
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia)  
De dissabte 30  a diumenge 1 · Eixida 7:00h
Pels escenaris que van inspirar Cervantes a escriure 
el Quixot, com el Balcó de la Manxa o la casa de 
Meandro. Anirem al Museu Cervantí i a la Casa de 
Dulcinea. A més, gaudirem d’un vi amb D.O.

Girona en Temps de Flors
Preu 185€ (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)  
De divendres 13 a diumenge 15, eixida 7:00h
Gaudirem d’una elegant Girona, on els edificis 
s’engalanen amb el llenguatge amable de les flors. 
Anirem a les Illes Medes en un vaixell amb cabina 
submarina i farem una senzilla però exquisita 
caminada pel pas de ronda de la Costa Brava. 

Àvila, l’ànima de Castella
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)  
De dissabte 28  a diumenge 29 · Eixida 7:00h
Visitarem la casa i centre d’int. de Sta. Teresa junt 
amb la catedral, el palau de los Velada i  la muralla 
romànica més ben conservada de l’edat Mitjana.
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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

ESTIU
 2016  JUNY

Festa de la Cirera a Serra
diumenge 5. 20€ ( bus, guia i assegurança)

Els estrets de l’Arnes i Gorges del Canaletes
 11 i 12. 110€ · (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)

Vall d’Aran i les Falles del Pallars
23 a 26. (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)

El British Museum a Madrid
 25 i 26 . 110€ (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)

Eslovènia, de Zagreb a Venècia
 22 a 27.  895€ · (vol, taxes, bus, 5 nits  3*, MP, bus i guia)

  JULIOL
Cantada D’Havaneres de Calella
de l’1 al 3. 205€ (2  nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
Paris i Disneyland
del 6 al 10. 895€ (vol, taxes, bus, 4 nits d’hotel 3*, MP i Guia)
Pedraza i La Noche de las Velas
del 8 al 10. 205€ (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
Andorra i Circ du Soleil
del 15 al 17. 205€ (2  nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
Estiu a la Provença
del 18 al 23. 495€ (5 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia) 
Budapest i Creuer pel Danubi
 895€ (6 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)

  AGOST 

(vota per mail o per telèfon la setmana que més et convinga)
Berlín, la Caiguda del Mur
Malta
Viena  i Salsburg 
Dijon i la Borgoña
Nova York
Cuba: de Varadero a Cienfuegos
Bèlgica: Gantes i Brujas
Rússia: Moscou i Sant Petersburg
Camí de Sant Jaume 
Galícia i Festa d l’albariño

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

 GENER

Morella i la Santantonà de Villores
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*(Jaume I), MP, bus i guia 
De dissabte 16 a diumenge 17 de Gener · Eixida 9:00h
A Canet Lo Roig coneixerem les impressionants 
Oliveres mil·lenàries. De nit, a la Santantonà de Villores 
gaudirem d’una festa popular on els joves es vestixen 
de dimonis!. A Morella visitarem l’església Arxiprestal, i 
a Sorita el magnífic Santuari de la Balma.

La Barcelona Modernista 
Preu 110 € (1 nit d’hotel 3* cèntric, MP, bus i guia)  
De dissabte 23 a diumenge 24 · Eixida 7:00h 
Visitarem l’espectacular hospital de la Santa Creu 
de Domènech i Montaner junt amb el Palau Güell, 
passarem per la Casa Batlló i la Pedrera. Diumenge 
anirem a la Basílica de la Sagrada Família i el Palau de 
la Música Catalana, Patrimoni per la Unesco.

Ruta dels Monestirs Valencians
Preu 22€ - Dissabte 30 . Eixida 8:00h (bus i guia)
Comencem al monestir del Puig, conegut com la 
Covadonga valenciana. Anirem al Monestir de Sant 
Miquel dels Reis, que llueix amb una estructura 
arquitectònica precursora de l’Escorial. I al Convent de 
Carme veurem el claustre renaixentista. 

Festa de la Carxofa
Preu 25€- Diumenge 31· Eixida a les 8:00h (bus i guia)
Anirem a Benicarló on ens espera la primera cita 
multitudinària de l’any i on els amants de la gastronomia 
podran gaudir de tapes estrella on la protagonista és 
la carfoxa, única amb D.O. Passarem pel castell de 
Peníscola i recorrerem els murs on va viure el Papa 
Luna.  

 FEBRER

La ruta vinícola del Clariano
Preu 20€-  Dissabte 6· Eixida 8:00h (bus i guia)
A Moixent visitarem el Celler del Roure on tastarem el 
seu vi produït en la Serra Grossa, allí també veurem el 
poblat iber de la Bastida de les Alcusses. A continuació 
ens dirigirem a Ontinyent on visitarem la Bodega el 
Angosto ubicada en un antic celler del segle XIX. 

Festa del marisc 
Preu 22€ · Diumenge 7 · 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 de DO. Jumilla, visitarem el Palau del 
Concejo, i per acabar ens farem una mariscada digna 
dels paladars més exquisits.

 ABRIL ESPECIAL SANT VICENT 

Còrdova, Úbeda i Baeza
Preu 175€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia) 
De dissabte 2 a dilluns 4 · Eixida 7:00h 
Visitarem les joies renaixentistes d’Úbeda i Baeza, 
repletes de palaus 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. 

Les Gorges de la Fou 
Preu 175€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia) 
De dissabte 2 a dillus 4 · Eixida 7:00h
Anirem a Peralada on visitarem un dels castells 
medievals  millors conservats. Farem el recorregut 
(habilitat per tots els públics)  de les Gorges de 
la Fou, oberta per l’aigua al bell mig del Vallespir. 
Visitarem el mtir. cistercenc de Sant Pere de Rodes 
amb unes vistes úniques al cap de Creus.

Tren Canfranero i las 5 villas
Preu 175€ · (2 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia) 
De dissabte 2 a dilluns 4 · Eixida 7:00h
En la comarca de las Cinco Villas visitarem la vila 
monumental de Sos del Rey Católico, on Berlanga 
va rodar La vaquilla. Pujarem al tren Canfranero que 
arriba fins a l’Estació Internacional de Canfrac, una 
joia arquitectònica. Passarem per Jaca i descobrirem 
el conegut “taqueado jaqués”. 

Atienza i Sigüenza
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)  
De dissabte 16  a diumenge 17 · Eixida 7:00h
Dues de les  viles medievals més monumentals de 
Guadalajara on podrem visitar casa i el sepulcro 
del Doncel junt amb perles romàniques com St. 
Bertomeu i Sta maria del Rei. 

Recreació Batalla d’Almansa
Preu 25€ · Diumenge 24 · Eixida 8:00h (bus i guia)
Visitarem els espais de la batalla per conèxer els 
fets de primera ma!, a més del castell i l’església on 
es va refugiar el poble. De vesprada passarem per 
bodegas Almanseñas.

 MARÇ ESPECIAL FALLES  

Londres
(descompte del 10% en inscripcions abans 31/01)
Preu 895€ · (vol amb taxes, 4 nits d’hotel 3*cèntric, AD, 
bus i guia intèrpret) · De dimecres 16 a diumenge 20
Recorrerem les principals places de Londres, com 
Piccadilly Circus, Covent Garden i Trafalguar Square 
amb la National Gallery. La Torre sobre el Tàmesis i 
el Palau de Buckingham amb el Big Ben. 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.

Màlaga i el Caminito del Rey 
Preu 255€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)  
De dijous 17  a diumenge 20 · Eixida 7:00h
En Màlaga gaudirem de les vistes des de l’Alcàsser, 
així com alguns dels museus del gran ventall que ens 
ofereix. Anirem al Caminito del Rey, un impressionant 
camí de servici, construït a més de 100 metres 
d’alçada, que recorre de manera quasi impossible el 
paratge natural del Desfiladero de los Gailanes.

El Tren dels llacs 
Preu 185€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)  
De divendres 18 a diumenge 20 · Eixida 7:00h
A Lleida visitarem el Castell de Gardeny i la Seu Vella. 
Pujarem al Tren dels Llacs per creuar uns paisatges 
de fades a la comarca del Pallars i arribarem fins a la 
Vall de Boí, per visitar les esglésies símbol del romànic: 
Sant Climent de Taüll i Sant Joan de Boí. De tornada 
visitem Mtir. de Vallbona de les Monges.

L’Empordà i el Triangle Dalí
Preu 175€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)  
De divendres 18 a diumenge 20 · Eixida 7:00h
Anirem al Castell de Púbol, regal de Dalí a Gala com a 
residència de la seua musa. Visitarem el Teatre-Museu 
Dalí a Figueres i tancarem el triangle amb la Casa de 
Portlligat (Cadaqués), la casa d’estiu de la parella, que 
no deixa indiferent a ningú. Passejarem per Cadaqués 
i ens detindrem a Girona, on explorarem el Call, l’antic 
barri jueu. 

 ESPECIAL SANT VALENTÍRuta del 

Ruta del Císter amb calçotada
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia)  
De dissabte 13 a diumenge 14  · Eixida 7:00h
Recorregut per conèixer els dos centres cistercencs 
més importants de l’edat mitjana: el mtir. de Poblet i 
el de Santes Creus, on estan soterrats els reis de la C. 
d’Aragó.  El diumenge podrem degustar una completa 
calçotada amb vermut i crema catalana!.  

Madrid i el Rey León 
Preu 170€ · (1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia)  
De dissabte 20 a diumenge 21  · Eixida 8:00h
Farem un recorregut pel Madrid dels Àustria amb 
l’antiga Casa de la Vila, la Plaça Major i la Porta del Sol. 
Anirem a la Casa de Sorolla, al Museu Arqueològic i 
per descomptat gaudirem del musical del Rey León, 
un espectacle únic!!

Priscilla: El Musical
Preu 165€ · (1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia)  
De dissabte 20 a diumenge 21  · Eixida 8:00h
Al Parc del Retir coneixerem les escultures del 
valencià Mariano Benlliure, on també visitarem el 
Palau de Cristal. Tot seguit anirem a veure El Musical 
de Priscilla. Diumenge el Temple de Debod i les 
ermites bessones de Sant Antoni de la Florida per 
gaudir de les pintures al fresc de Goya.

Cabaret: el musical de Broadway
Preu 170€ · (1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia)  
De dissabte 20 a diumenge 21  · Eixida 8:00h
Coneixerem l’interior de la Biblioteca Nacional, 
visitarem el neobizantí Panteó dels Homes Il·lustres 
amb obres de M. Benlliure, i passejarem als jardins 
classicistes  de Sabatini.

Las Bodas de Isabel 
Preu 25€ · Diumenge 28 · 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. 

 ESPECIAL SETMANA SANTA 

Selva d’Irati i Roncesvalles
Preu 265€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia) 
De divendres 25 a dilluns 28/ 03 ·  Eixida 7:00h 
Gaudirem d’un recorregut fàcil i pla vora  el riu Irati   
entre fajos de 40m. fins arribar a l’embassament 
d’Irabia, de tornada passem per la Cascada del 
Cubo. Visitarem l’antiga fàbrica d’armes d’Orbaizeta i 
gaudirem dels  pintxos al centre de Pamplona. 

Salto del Nervión i Ezcaray
Preu 265€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia) 
De divendres 25 a dilluns 28/ 03 ·  Eixida 7:00h
Cascada espectacular de 270 m. que es considera 
el naixement del Nervión. A Ojo Guareña trobarem el 
major conjunt de coves on destaquen les pintures de 
S. Tirso i S. Bernabé. A més, a Frias trobarem les cases 
penjades i a Oña el magnífic Mtir. del Salvador.

Capadocia Alavesa i Condado Treviño
Preu 265€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia) 
De divendres 25 a dilluns 28/ 03 ·  Eixida 7:00h
Al Condado de Treviño visitarem les cavitats de 
Santorkaria que foren habitades al s.VII i IX. Visitarem 
l’enigmàtic poble abandonat d’Ochate, farem la 
passejada vora el riu Ayuda des de Saseta fins Okina.  
De tornada Visitarem Tudela.

La Ribeira Sacra i Ribadavia
Preu 335€ · (4 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia) 
De dilluns 28 a divendres 1/ 04 · Eixida 7:00h
Farem en catamarà els canons del Sil i visitarem el M. 
de Santo Estevo i espectaculars miradors, tastarem el vi 
de la D.O. Ribeira Sacra. Destaquen les visites d’Allariz, 
Monforte de Lemos i la ciutat termal d’Ourense.

Vall del Jerte, els cirerers en flor!
Preu 265€  (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)  
De dimarts 29 a divendres 1/ 04 ·  Eixida 7:00h
Farem una meravellosa caminada entre cirerers en flor, 
de Navaconcejos a Jerte passant per la Garganta de las 
Nogaledas. A Trujillo visitarem el Palau dels carvajal,  a 
Plaséncia les dues catedrals junt amb el Mtir. de Yuste 
on es  va retirar Carlos V.

Gorges de Kakueta a Occitània
Preu 285€  (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)  
De dimarts 29  a divendres 1/ 04 ·  Eixida 7:00h 
Viatge que ens endinsarà en els paratges naturals més 
bells de l’Occitània (sud de frança) com la Cova de la 
Verna. Un lloc amb història que ens parla de pobles 
fortificats, amb llengua, Estat i cultura pròpia.

MAIG ESPECIAL PONT 1 DE MAIG  

Tren Groc de la Cerdanya
Preu 185€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia) 
De divendres 29 a diumenge 1 · Eixida 7:00h
Creuarem el Parc Natural dels Pirineus francesos 
amb un tren de principis del s. XX, que arriba fins 
l’emmurallada Vilafranca de Conflent. Passant pel 
mtir. de Sant Miquel de Cuixà i Montlluís. A la Pobla 
de Lillet veurem els jardins de Gaudí i coneixerem 
Berga on se celebra la Festa de la Patum.

Creuer Fluvial per l’Ebre
Preu 110€ (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)   
De dissabte 30 a diumenge 1, Eixida 7:00h.
Recorregut d’Ascó fins a Miravet amb un autèntic 
llaüt com els que abans recorrien l’Ebre, gaudint d’un 
magnífic paissatge de rivera. A més, visitarem Horta 
de Sant Joan, el poble on Picasso ho va aprendre tot!

La Nit de la Garnatxa
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)  
De dissabte 30  a diumenge 1 · Eixida 7:00h
Festa gastronòmica al voltant del vi que ens ofereix la 
bodega Capçanes, on anirem després de fer la Ruta 
modernista de Reus on destaca l’Institut Pere Mata. 
Visitarem Siurana, el poble més bonic de Catalunya 
amb unes vistes immillorables al Priorat. 

Ruta del Quixot
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 4*, MP, bus i guia)  
De dissabte 30  a diumenge 1 · Eixida 7:00h
Pels escenaris que van inspirar Cervantes a escriure 
el Quixot, com el Balcó de la Manxa o la casa de 
Meandro. Anirem al Museu Cervantí i a la Casa de 
Dulcinea. A més, gaudirem d’un vi amb D.O.

Girona en Temps de Flors
Preu 185€ (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)  
De divendres 13 a diumenge 15, eixida 7:00h
Gaudirem d’una elegant Girona, on els edificis 
s’engalanen amb el llenguatge amable de les flors. 
Anirem a les Illes Medes en un vaixell amb cabina 
submarina i farem una senzilla però exquisita 
caminada pel pas de ronda de la Costa Brava. 

Àvila, l’ànima de Castella
Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)  
De dissabte 28  a diumenge 29 · Eixida 7:00h
Visitarem la casa i centre d’int. de Sta. Teresa junt 
amb la catedral, el palau de los Velada i  la muralla 
romànica més ben conservada de l’edat Mitjana.
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EXCURSIONS · 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: 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

ESTIU
 2016  JUNY

Festa de la Cirera a Serra
diumenge 5. 20€ ( bus, guia i assegurança)

Els estrets de l’Arnes i Gorges del Canaletes
 11 i 12. 110€ · (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)

Vall d’Aran i les Falles del Pallars
23 a 26. (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)

El British Museum a Madrid
 25 i 26 . 110€ (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)

Eslovènia, de Zagreb a Venècia
 22 a 27.  895€ · (vol, taxes, bus, 5 nits  3*, MP, bus i guia)

  JULIOL
Cantada D’Havaneres de Calella
de l’1 al 3. 205€ (2  nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
Paris i Disneyland
del 6 al 10. 895€ (vol, taxes, bus, 4 nits d’hotel 3*, MP i Guia)
Pedraza i La Noche de las Velas
del 8 al 10. 205€ (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
Andorra i Circ du Soleil
del 15 al 17. 205€ (2  nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
Estiu a la Provença
del 18 al 23. 495€ (5 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia) 
Budapest i Creuer pel Danubi
 895€ (6 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)

  AGOST 

(vota per mail o per telèfon la setmana que més et convinga)
Berlín, la Caiguda del Mur
Malta
Viena  i Salsburg 
Dijon i la Borgoña
Nova York
Cuba: de Varadero a Cienfuegos
Bèlgica: Gantes i Brujas
Rússia: Moscou i Sant Petersburg
Camí de Sant Jaume 
Galícia i Festa d l’albariño


