GENER
Ruta pels Monestirs Valencians
Preu 20€ · (bus i guia) · dissabte 13

Començarem al Monestir del Puig, des d’on Jaume
I va Conquerir València. Continuarem al Monestir de
Sant Miquel dels Reis, fundat pel Duc de Calàbria i al
Convent del Carme veurem els claustres renaixentista
i gòtic.

Col·legi Major de la Seda
i Esglèsia de Sant Nicolau
Preu 20€ · (bus i guia) · diumenge 14

Visitarem el Col·legi de la Seda, l’Esglèsia de Sant
Nicolau i el Cementeri de València per admirar les
sepultures de valencians il·lustres com Blasco Ibañez
i Sorolla.

Morella i Santantonà de Villores
Preu 115€ · (1 nit d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 20 a diumenge 21

A Sant Mateu coneixerem el seu esplendorós
passat medieval. De nit, a la Santantonà gaudirem
d’una festa popular on els joves es disfressen de
dimonis fins encendre la foguera! A Morella visitarem
l’Església Arxiprestal i a Sorita el magnífic Santuari
de la Balma.
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MARÇ ESPECIAL FALLES

ABRIL SETMANA SANTA

Festa del Marisc

Escòcia: Glasgow i Edimburg

Capadòcia Alavesa i Treviño

25€ (bus i guia) · Diumenges 4 i 11

Jornada gastronòmica per gaudir de la bona taula
i el bon vi. Coneixerem la tradició de les bodegues
amb D.O. Jumilla, visitarem el Palau renaixentista
del Concejo, i dinarem una mariscada digna dels
millors paladars.

Madrid i El Guardaespaldas
180€ (entrada platea, hotel 4*, MP, bus i guia)
De dissabte 10 a diumenge 11

Visitarem l’impressionant Temple de Debod, l’únic
temple egipci a l’Estat, l’Ermita de la Florida amb les
pintures al fresc de Goya i la col·lecció de la Real
Acadèmia de San Fernando. De nit gaudirem del
musical El Guardaespaldas.

Madrid i el Rey León
180€ (entrada, hotel 4*,MP, bus i guia)
De dissabte 17 a diumenge 18

Al Madrid dels Àustria veurem la Casa de la Vila, la
Pl. Major i el Mercat de St Miquel. Anirem a la Casa
museu Sorolla i al Mus. Arqueològic saludarem a
la Dama d’Elx. Per últim gaudirem del Rey León,
musical estrella dels últims anys.

Calçotada de Valls

Madrid i Billy Elliot

Preu 110€ · (1 nit d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 27 a diumenge 28

190€ (entrada platea, hotel 4*,MP,bus i guia)
De dissabte 17 a diumenge 18

Gaudirem de la Gran Festa de la Calçotada 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 i el de Víctor
Balaguer, amb obres del Greco, Sorolla i Rubens

Festa de la Carxofa i Peníscola
Preu 25€ · (bus i guia)· Diumenge 28

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” amb D.O. De vesprada visitarem
Peníscola, el seu castell i coneixerem la vida del Papa
Luna.

Visitarem la impressionant Església de San Antonio
de los Alemanes, i en acabar farem un recorregut
per conèixer els edificis més emblemàtics de la Gran
Vía. Gaudirem del musical de Billy Eliot i diumenge
admirarem l’exposició antològica de Marià Fortuny
al Museu del Prado.

Ruta del Císter amb calçotada
110€ · (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 24 a diumenge 25

Coneixerem els dos centres cistercencs més
importants a l’edat mitjana: el Mtir. de Poblet i el de
Santes Creus, casa mare de la Valldigna, on estan
soterrats els reis de la Corona d’Aragó.Visitarem
Tarraco, el Pont del Diable i degustarem una
completa calçotada amb vermut.

895€ descompte 10% abans del 31 de gener (vol,
taxes, 4 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia) ·
De dijous 15 a dilluns 19
Un recorregut per conèixer Glasgow, Stirling i el
Monument a William Wallace, Anirem a Edimburg,
on passejarem per la Royal Mile, visitarem el Palau
de Holyroodhouse i el Castell. Per últim visitarem el
Llac Lomond i anirem a una destileria per degustar
l’apreciat or líquid escocés.

Sòria i el Cañón del Rio Lobos
185€ · (2 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 17 a dilluns 19
Recorrerem el Cañón del Rio Lobos, congost amb
més de 100m d’alçada i refugi de la major colònia de
voltors. A Burgo de Osma visitarem el nucli medieval
i passejarem pels carrers de Sòria que enamoraren
a Bécquer i a Machado, amb la Concatedral, l’Aula
Magna i el claustre de San Juan del Duero

Còrdova, Úbeda i Baeza
185€ · (2 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 17 a dilluns 19
Visitarem Úbeda i Baeza, dues joies del renaixement
amb palaus i edificis nobles. A Còrdova passejarem
pels carrers jueus i musulmans, entrarem a l’Alcàsser
dels Reis Cristians i per últim descobrirem la Mesquita
de Còrdova, la més gran d’Occident.

L’Empordà i el Triangle Dalí
185€ · (2 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 17 a dilluns 19
Anirem al Castell de Púbol, regal de Dalí a Gala com
a residència de la seua musa. Visitarem el TeatreMuseu de Figueres, i tancarem el triangle amb la
Casa de Portlligat que li va donar la millor inspiració
artística. Gaudirem de Cadaqués i visitarem el call
jueu de Girona.

275€ · (3 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De divendres 30/03 a dilluns 2

Al Condado de Treviño trobarem les cavitats de
Santorkaria, tallades dins la roca i que foren
habitades al s.VII i IX. Visitarem l’enigmàtic poble
abandonat d’Ochate, el valle salado d’Oñana i farem
la passejada vora el riu Ayuda des de Saseta fins
Okina. De tornada visitarem Tudela.

Salto del Nervión, Frias i Oña
285€ · (3 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De divendres 30/03 a dilluns 2

Veurem l’espectacular cascada de 270 m. que es
considera el naixement del Nervión. A Ojo Guareña
trobarem el major conjunt de coves on destaquen les
pintures de San Tirso i San Bernabé. A més, a Frias
trobarem les cases penjades i a Oña el magnífic Mtir.
del Salvador. De tornada coneixerem Haro junt amb
una de les seues bodegues.

Marroc, porta d’Orient
595€ · (7 nits d’hotel 4*,MP, ferry, bus i guia)
De diumenge 1 a diumenge 8

Tànger i Tetuan, capital de l’antic protectorat, ens
traslladaran a l’escenari de l’exitosa sèrie “El tiempo
entre Costuras”. El caràcter mediterrani de Xaouen
ens recordarà a Granada. Fez ens sorprendrà amb
les mesquites, els palaus de la medina i el barri de
curtidors. Visitarem la ciutat imperial de Meknés, les
restes romanes de Volubilis i Ifrane, coneguda com la
xicoteta Suïssa. Finalment anirem a Rabat per visitar
la Kasbah blava i els seus vestigis andalusos

Florència i la Toscana
895€ ·10% descompte fins 31 de gener
(4 nits d’hotel 4*,vol, taxes, MP, bus i guia) ·
De dijous 5 a dilluns 9

Florència ens delectarà amb Santa Maria dei Fiori,
el Baptisteri i la cúpula de Bruneleschi, junt amb
algunes de les esglésies més boniques com Santa
Crocce i Santa Maria Novella. Creuarem el Ponte
Vecchio i per visitar el Palau Pitti amb la Galeria dels
vestits, entre d’altres. Visitarem Siena i la singular
San Gimignano.

ABRIL ESPECIAL SANT VICENT

ESPECIAL 1 DE MAIG

Gorges de la Fou i Arles sur Tech

Frigiliana, Mijas i Gibraltar

185€ · (2 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 7 a dilluns 9
A Peralada trobarem un dels castells medievals
millors conservats. Farem el recorregut entre
cascades d’aigua (apte per tots els públics) de les
Gorges de la Fou. Visitarem el Mtir. cistercenc de
Sant Pere de Rodes amb unes vistes úniques al cap
de Creus. De tornada aprofitarem per fer un creuer
al Delta de l’Ebre.

L’Alcàrria, Atienza i Sigüenza
185€ · (2 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 7 a dilluns 9
Dues viles monumentals on veurem el sepulcre
del Doncel junt amb perles romàniques com Sant
Bertomeu i Sta Maria del Rei. Entrarem al monestir
St. Bartolomé de Lupiana (S.XV) amb el seu
impressionant claustre de Covarrubias. Guadalajara
ens sorprendrà amb el Palau de l’Infantado, joia
gòtica castellana, i a Pastrana coneixerem el Palau
Ducal i la vida de la Princesa d’Èboli.

Ruta del Císter Aragonés
195€ · (2 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 7 a dilluns 9
Impressionant recorregut pels monestirs de Piedra
(amb el seu itinerari per les cascades del riu), Mtir.
de Veruela (seu i museu de la D.O. Campo de Borja)
i el Mtir. de Rueda (entre els meandres de l’Ebre i hui
Parador). Aprofitarem per visitar el centre de Borja
i Tarazona.

Creuer pel Canal de Castella
285€ · (3 nits d’hotel 4*,MP, bus i guia)
De divendres 6 a dilluns 9. Eixida 14:00h.
Recorrerem en vaixell els trams més destacats d’un
dels projectes d’enginyeria civil més interessants
de la Il·lustració, passant per Medina de Rioseco
i Fròmista. A Villaumbrales visitarem el Mus. del
Canal de Castella, i també anirem a Carrión de los
Condes i a Villalcázar de Sirga. De tornada visitarem
Arévalo.

275€ · (3 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 28/04 a dimarts 1

Anirem a la premiada Frigiliana, per la seua autèntica
arquitectura popular. Mijas ens sorprendrà amb els
“burro-taxis”. De camí visitarem Baza i les coves de
Guadix. Per últim a Gibraltar coneixerem per què els
anglesos foradaren km. de túnels en la roca.

León, El Bierzo i Astorga
Preu 295€ · (3 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 28/04 a dimarts 1

El Bierzo ens sorprendrà amb indrets únics com les
mines romanes de las Médulas i Villafranca del Bierzo,
sense oblidar-nos d’Astorga, on Gaudí dissenyà el
Palau Episcopal. A Lleó gaudirem del Barri Húmedo, la
basílica de San Isidoro i Casa Botines.

Màlaga i Caminito del Rey
Preu 285€ · (3 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 28/04 a dimarts 1

Recorrerem el Caminito, una impressionant via de
servei, oberta a més de 100m d’alçada quasi de
manera impossible al Paratge Natural de los Gaitanes.
A Màlaga visitarem l’alcassaba, el teatre romà i un gran
ventall de museus com el Thyssen i el Picasso.

País Basc, Bilbo i Donosti

Límite Papel

MAIG

JULIOL

Girona en Temps de Flors

El Tirol, Innsbruck i Salzburg

185€ · (2 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De divendres 18 a diumenge 20
Gaudirem d’una Girona amb els Banys Àrabs i la
Catedral engalanats amb el llenguatge de les flors.
Anirem a les Illes Medes amb un vaixell que ens
permetrà contemplar el fons subaquàtic, i farem un
senzill però exquisit passeig pel pas de ronda de la
Costa Brava.

Llac de Garda i el Festival de Verona

Corral de Comèdies d’Almagro

AGOST

115€ · (1 nit d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 9 a diumenge 10

Praga i els Castells de Bohèmia

A Almagro coneixerem la Plaça porticada junt
amb tot el seu patrimoni. De nit assistirem a una
representació al Corral de Comèdies. Diumenge
visitarem dos espais naturals únics: Las Tablas de
Daimiel i Lagunas de Ruidera.

La Roma dels Borja
585€ (2 nits en creuer anada i tornada, 3 nits
d’hotel 4*,MP, bus i guia)
De divendres 15 a dimecres 20

Els Patis de Còrdova

L’Alhambra de nit!

Visitarem Còrdova en el moment que més llueixen els
seus patis, sense oblidar-nos dels seus monuments
més destacats. De tornada parararem al Parc
Nacional de Despeñaperros on veurem la Cascada
de la Cimbarra.

La Provença

595€ · (5 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dilluns 16 a dissabte 21

JUNY

Al centre de Bilbo gaudirem de les tapes dels 7
carrers, sense oblidar-nos de la ria del Nervión amb el
Guggenheim i el Pont Penjant. Anirem a Sant Sebastià
per conèixer la Platja de la Conxa, i també a Vitòria
amb la reformada catedral que va inspirar Ken Follet.

185€ · (2 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De divendres 4 a diumenge 6 (eixida a 16:00 h)
De divendres 11 a diumenge 13 (eixida a 7:00 h)

995€ · (5 nits d’hotel 3*, MP, vol directe
des de València, taxes, bus i guia)
De diumenge 15 a divendres 20

995€ · (5 nits d’hotel 3*, MP, vol directe
des d’Alacant, taxes, bus i guia)
De diumenge 22 a divendres 27

Itinerari per la Roma on la nostra família més
universal va arribar al cim de la seua carrera.
Visitarem els museus vaticans i la Capella Sixtina junt
amb el castell de Sant’Angelo. No ens oblidarem del
seu passat clàssic amb el Panteó, el Colisseu, els
Fòrums Imperials, ni de la Fontana de Trevi, Santa
Maria la Major . De nit passejarem pel Trastevere.

Preu 295€ · (3 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 28/04 a dimarts 1

descompte 10%
Avanç de l’estiu,
abril
abans del 28 d’
amb inscripcions

145€ ( Entrada,1 nit d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De dissabte 30 a diumenge 1 de Juliol
Recorrerem l’Albaicín, barri que conserva l’essència
musulmana de carrers estrets i tortuosos. A més
visitarem la Catedral amb la Capella Reial, però
sobretot visitarem l’Alhambra il·luminada, que
segons diuen, de nit és un altra cosa!.

895€ · (5 nits d’hotel 3*, MP, vol directe des de
València, taxes, bus i guia)
De dijous 2 a dimarts 7

Baviera i Creuer pel Danubi

995€ · (5 nits d’hotel 3*, MP, vol directe des de
València, taxes, bus i guia)
De diumenge 5 a divendres 10

Holanda de Gouda a Amsterdam

995€ · (5 nits d’hotel 3*, MP, vol directe des de
València, taxes, bus i guia)
De dimarts 7 a diumenge 12

Suïssa i el tren Lucerna a Interlaken
795€ · (6 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dimecres 8 a dimarts 14

Rússia: Moscou i Sant Petersburg

1670€ · (6 nits d’hotel 3* cèntric, MP, vol directe
amb taxes des d’Alacant, bus, tren fletxa, entrades i
guia)De divendres 17 a dissabte 25

Camí de Sant Jaume

595€ · (6 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dilluns 20 a diumenge 26

Fiords Noruecs

1195€ · (5 nits d’hotel 3*, MP, vol directe des
d’Alacant, taxes, excursions als Fiords, bus i guia)
De dimecres 22 a dilluns 27

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

EXCURSIONS · CIRCUITS TURÍSTICS
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
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US PODEM RECOLLIR A:

- TAVERNES DE VALLDIGNA: Davant Rte. Víctor

		

- SUECA: N332, davant Mercadona

		

- VALÈNCIA: Expo Hotel, Nuevo Centro
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Carrer Major 6, GANDIA
(Primer pis, Eix Centre)

96 295 03 75 · 619 182 919
HORARI
De dilluns a divendres
De 10:00h a 13:30h i de 17h a 20h
Dissabtes
De 11h a 13:30h

2017/ ingenioh.com
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info@iniciativesculturals.net
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