EXCURSIONS · CIRCUITS TURISTICS
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.
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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

C REUER PEL
DANU
BI · BR
UG

RA I

US PODEM RECOLLIR A:

		

- SUECA: N332, davant Mercadona

		

- VALÈNCIA: Expo Hotel, Nuevo Centro

NIA

- TAVERNES DE VALLDIGNA: Davant Rte. Víctor

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

· PA R Í S
I

info@iniciativesculturals.net

www.iniciativesculturals.net
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Carrer Major 6, GANDIA
(Primer pis, Eix Centre)
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		- OLIVA: Passeig Joan Fuster, 3

JULIOL

Madrid i el Rey León
Preu 175€ · (1 nit hotel 4*, entrada, MP, bus i guia)
De dissabte 1 a diumenge 2
Passejarem pel Madrid dels Àustria amb l’antiga Casa
de la Vila, la Plaça Major i el mercat de Sant Miquel.
Anirem a la Casa Sorolla i visitarem la Dama d’Elx al
Museu arqueològic.

Tresors de la Hispanic Society
Preu 110€ · (1 nit hotel 4*, MP, bus i guia)
De dissabte 1 a diumenge 2
A més de visitar l’exposició del Prado aprofitarem per
visitar el Panteó dels Homes Il·lustres i les propostes de
Photo españa. Es aquest viatge tindrem l’oportunitat
de gaudir del musical de Broadway.

Pedraza Segòvia i la Noche de Velas
Preu 195€ · (2 nits hotel 3*, MP, bus i guia)
De divendres 7 a diumenge 9
Visitarem Segòvia, amb l’Aqüeducte, l’Alcàsser i el
Palau Reial de Riofrío. A Pedraza descobrirem una
vila medieval en l’ambient màgic dels Concerts de les
Veles que amb la seua flama il·luminen les nits d’estiu.
De tornada visitarem el Palau Reial de la Granja de
Sant Ildefons.

El Tirol, Innsbruck i Salzburg
Preu 995€(5 nits hotel 3*, MP, vol directe des de valència,
taxes, bus i guia) De dilluns 17 a dissabte 22
Visitarem lnnsbruck i els pobles més encantadors del
Tirol Austríac, com Kufstein, Rattenberg i Alpbach on
gaudirem d’un viatge en tren de vapor. A Salzburg
visitarem el Palau Hellbrunn, el barri de la Catedral
i assistirem a un concert de camèra de Mozart a
Sazburg.

Andorra i el Circ du Soleil
Preu 255€ · (3 nits hotel 4*, entrada, MP, bus i guia)
De dijous 20 a diumenge 23
D’anada visitarem l’impressionant conjunt arquitectònic
de La Seu d’Urgell. De nit gaudirem de l’espectacle
Stelar del Cirque du Soleil, disenyat per a l’entorn a

l’aire lliure on tindrà lloc. A Pal visitarem el C.I. del
Romànic i pujarem a La Massana en telecabina. De
tornada visitarem el magnífic Castell de Cardona.

Eslovènia, Trieste i Venècia

Preu 895€· ( vol de valència, taxes, 5 nits hotel 3*,
MP, bus i guia) · De dissabte 22 a dijous 27
Recorrerem Venècia fins a la plaça Sant Marc,
coneixerem el centre històric de Ljubljana amb el
triple pont i el parc Tivoli , a Bled trobarem l’única illa
del país al bell mig d’un llac. De tornada visitarem les
coves de Postjoma i Trieste, la gran desconeguda.

AGOSTdescompte del 10% fins el 17 de juny

Festa de l’Albariño i Rias Baixas
Preu 445€ · (5 nits hotel 3*, MP, bus i guia)
De dimecres 2 a dilluns 7
Gaudirem de la Festa de l’Albariño a Cambados,
visitarem Pontevedra i Vigo, des d’on anirem fins les
Illes Cíes i recorrerem la costa per descobrir O’Grove,
Combarro, el Castro de Baroña i Catoira on assistirem
a la Romeria Vikinga, festa d’Interés Internacional.

París i Versalles
Preu 895€ (5 nits hotel 3* cèntric, MP, vol directe
des de valència, taxes, bus i guia)
De dimecres 2 a dilluns 7
A l’Île de la Cité veurem la Catedral de Notre Dame i
la Sainte 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 Troimf i la
Torre Eiffel. Visita opcional a Disneyland per fer realitat
el somni dels més menuts.

Bruges, Gant i Anvers
Preu 945€ · (5 nits hotel 3*, MP,
vol directe des de València, taxes, bus i guia)
De divendres 4 a dimecres 9
Visitarem Anvers amb la Grote Markt, la màgica Bruges
coneguda com la Venècia del Nord pels seus canals,
Gant on es troba la Catedral de Sant Bavó i el retaule del
Corder Místic, obra dels germans Van Eyck. Brussel·les
ens sorprendrà amb el seu ambient cosmopolita.

Estrasburg i La Selva Negra

Nova York i Manhattan

Preu 595€ (6 nits hotel 3*, MP, bus i guia)
De dilluns 7 a diumenge 13
A Estrasburg descobrirem una ciutat de canals, amb el
barri de la Petite France i seu centre històric dominat
per la catedral gòtica. Visitarem la pintoresca Colmar, i a
la Selva Negra anirem a veure les cascades de Triberg,
les més altes d’Alemanya. A Friburg descobrirem una
ciutat universitària i ecologista. També visitarem el
passat romà i medieval de Vienne i Avinyó, ciutat clau
en el Cisma d’Occident.

Preu 1895€ · (6 nits d’hotel 3* cèntric, AD, vol des de
València, taxes, transfer i guia)
De dimarts 22 a dimarts 29
Recorrerem a peu la ciutat dels somnis, amb els edificis
més emblemàtics de Manhattan com l’Empire State, el
Rockefeller i l’Estàtua de la Llibertat. Passejarem pels
barris de Little Italy, Chinatown i el Soho, gaudirem del
Central Park i dels museus més prestigiosos, com el
Metropolitan, el MoMA i el Museu d’Història Natural.

Baviera i Creuer pel Danubi

SETEMBREdescompte 10% fins 30 de juny

Preu 995€ · (5 nits hotel 3*, MP, vol directe des de
València, taxes, bus i guia)
De dilluns 7 a dissabte 12
A Munic passejarem per Karlspatz i Marienplatz
i degustarem l’or líquid a l’antiga cervesseria
Hofbraehaus. Descobrirem les coves subterrànies
de Nuremberg, l’acolorit poble de Oberammergau i el
meravellós Castell de Neuschwanstein, el mateix que va
inspirar Walt Disney. Farem un creuer per les Gorges del
Danubi i per últilm visitarem Ratisbona.

Bretanya i els Castells del Loira
Preu 595€ · (6 nits hotel 3*, MP, bus i guia)
De dimecres 16 a dimarts 22
Un viatge per paisatges de penya-segats que ens portarà
fins Auray, a les màgiques alineacions megalítiques de
Carnac i a Vannes, lloc de soterrament de Sant Vicent
Ferrer. Visitarem els Castells de Nantes, Angers i Brissac
i per descomptat anirem a l’illot inexpugnable de Mont
Saint-Michel. D’anada visitarem Burdeus i de tornada
Pamplona.

Camí de Sant Jaume Portugués
Preu 495€ (6 nits hotel 3*, MP, bus durant tot el
recorregut i guia)
De dimecres 23 a dimarts 29
Començarem a O’Porriño per recòrrer els 100km
últims que ens portaran fins la capital gallega pel camí
que ve de Portugal creuant les Ries Baixes. Visitaem
Vigo i Pontevedra, anirem en creuer fins les Illes Cíes,
coneixerem la platja de la Lanzada i per descomptat
gaudirem de l’ambient del final del camí a Santiago de
Compostel·la.

Malta, de La Valletta a l’Illa de Gozo
Preu 845€ · (4 nits hotel 3*,MP,vol, taxes, bus i guia)
De dissabte 2 a dimecres 6
La Valletta ens sorprendrà amb el Gran Port, el més
bonic del món, la Concatedral de Sant Joan i el Palau del
Gran Mestre. Anirem a les històriques Medina i Rabat, al
Temple de Hagar Qim i a les Tres Ciutats de Cospicua,
Senglea i Vittoriosa. A l’Illa de Gozo passejarem per la
Ciutadella de Victòria. Per últim gaudirem dels penyasegats de Dingli i de la Cova Blava.

Fiords Noruegs, de Stavanger a Bergen
Preu 895€ · (5 nits hotel 3*, AD, vol directe des
d’Alacant, taxes, bus i guia) De dimecres 6 a dilluns 11
A Stavanger veurem l’impressionant Pulpit Rock
navegant pel Fiord de Lyse, passejarem pel moll i l’Øvre
Holmegate. A Bergen veurem el port de Bryggen, la
Catedral de Sant Olaf i el mercat del peix. A més, anirem
fins el Fiord de Hardanger i veurem impressionants
cascades com la de Vøringfossen, amb 180m de
caiguda d’aigua.

Tren d’Artouste
Preu 195€ · (2 nits hotel 3*, MP, bus i guia)
De divendres 15 a diumenge 17
Un viatge per gaudir de l’espectacular paissatge de
la Vall d’Osseau amb el Tren de l’Artouste, el més alt
d’Europa, en el qual farem un recorregut a més de
2000m d’altitud. També visitarem Laruntz, i la Serra
de Guara amb les Gorges de Sant Julià. De tornada
pararem a Bureta i Utebo, a les Terres de la Garnatxa
de l’Ebre.

Pont 9 d’octubre

Ruta del Cister Aragonés
Preu 185€ · (2 nits hotel 4*, MP, bus i guia)
De dissabte 7 a dilluns 9
Impressionant recorregut pels monestirs de Piedra
(amb el seu entorn únic), Mtir. de Veruela (seu i museu
D.O. Campo de Borja) i el Mtir. de Rueda (entre els
meandres de l’Ebre i hui Parador). Aprofitarem per
visitar el Castell de Mequinença i Tarazona.

Ruta vinícola pel Priorat
Preu 185€ · (2 nits hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 7 a dilluns 9
Visita teatralitzada a la cooperativa de Falset i el seu
castell medieval, coneixerem Porrera i Gratallops junt
amb les seus bodegues i aprendrem sobre la cultura
del vi. A més, visitarem les mines de Bellmunt i la
Cartoixa D’Escaladei, origen del Priorat.

Tren Cremallera a la Vall de Núria
Preu 195€ · (2 nits hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 7 a dilluns 9
A Vic visitarem les seues petjades romanes.
Coneixerem el Mtir. de Sant Joan de les Abadesses i
descobrirem la Vall de Núria amb el tren cremallera
que puja a través d’espectaculars paisatges. Per últim
anirem a Ripoll on veurem la portada del Mtir. de Santa
Maria, una autèntica bíblia en pedra.

Ruta del Quixot
Preu 185€ · (2 nits hotel 4*, MP, bus i guia)
De dissabte 7 a dilluns 9
Descobrirem els escenaris reals que inspiraren a
Cervantes: als molins de Consuegra i Campo de
Criptana veurem la mòlta del blat. Visitarem la Casa
de Dulcinea a El Toboso. Anirem a Tomelloso i a
Argamasilla de Alba on Cervantes va començar a
escriure la seua obra.

Límite Papel

Pont de la Hispanitat

NOVEMBRE

PONT DE LA CONSTITUCIÓ

Tren Roig del País Càtar

Tren Cremallera a Montserrat

Doñana, l’Algarve i Tren de Riotinto

Preu 320€ · (3 nits hotel 3*, MP, bus i guia)
De dijous 12 a diumenge 15
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 i l’Abadia de
Lagrasse, un dels més bells pobles de França.
A més, recordarem a Machado a Cotlliure.
		

La Costa del País Basc i Donosti

Preu 295€ · (3 nits hotel 3*, MP, bus i guia)
De dijous 12 a diumenge 15
Paisatges infinits, penya-segats, boscos, ries i
pobles amb encís com Guetaria, Bermeo, Lekeito
i Mundaka, amb una ria declarada reserva de la
biosfera. També visitarem l’espectacular ermita de San
Juan de Gaztelugatxe, ubicada damunt d’una roca.
A més, visitarem el museu de la Pau de Guernika.

Caminito del rey i Màlaga
Preu 285€ · (3 nits hotel 3*, MP, bus i guia)
De dijous 12 a diumenge 15
Recorrerem el Caminito del Rey, una impressionant via
de servici, oberta de manera quasi impossible a més
de 100m d’alçada al Paratge Natural del Desfiladero de
los Gaitanes. A més, a Màlaga visitarem l’alcassaba, el
teatre romà i un gran ventall de museus com el Picasso

Creuer pel Canal de castella
Preu 285€ · (3 nits hotel 4*, MP, bus i guia)
De dijous 12 a diumenge 15
Recorrerem en vaixell els trams més destacats d’un
dels projectes d’enginyeria civil més interessants
de la Il·lustració, passant per Dueñas, 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.

Creuer fluvial per l’ebre
Preu 110€(1 nit hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 28 a diumenge 29
A Horta de Sant Joan visitarem el museu Picasso. A
Gandesa veurem el Celler Cooperatiu, una de les 7
Meravelles de Catalunya. Per últim visitarem el Castell
Templer de Miravet i embarcarem en un creuer per
l’Ebre gaudint del paisatge de ribera entre muntanyes.

Preu 110€(1 nit hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte11 a diumenge 12
Pujarem a Montserrat amb el tren cremallera per
gaudir d’un entorn mític, i començar una ruta de tres
monestirs. Continuarem amb el Mtir. de Sant Cugat
del Vallès i per últim visitarem el Mtir. de Pedralbes,
fundat per Elisenda de Montcada, esposa de Jaume II.

Aranjuez Chinchón i Alcalà de
Henares

Preu 110€(1 nit hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 18 a diumenge 19
Recorregut “tres en ratlla”: Chinchón amb la seua plaça
medieval, Aranjuez amb el Palau Reial on gaudirem
dels seus monumentals jardins durant la tardor i
Alcalà de Henares, Ciutat Patrimoni de la Humanitat
on trobarem la casa de Cervantes i la Universitat del
Cardenal Cisneros fundada gràcies a Alexandre VI

Madrid i Rey Leon

Preu 195€(1 nit hotel 4 cèntric*,entrada en platea,
MP, bus i guia)
De dissabte 25 a dilluns 26
Passejarem pel Madrid dels Àustria amb l’antiga
Casa de la Vila, la Plaça Major i la Porta del Sol.
Anirem a la Casa Sorolla i saludarem a la Dama
d’Elx al Museu Arqueològic. Per descomptat
gaudirem del Rey León, el musical que ja ha
captivat a milers d’espectadors.

Cap d’any

Preu 335€ (4 nits hotel 3*, MP, bus i guia)
De dimecres 6 a diumenge 10
Descobrirem el sud de Portugal amb penya-segats,
platges verges i pobles pintorescs com Lagos i
Silves. Coneixerem la importància de les Mines de
Rio Tinto i el paisatge llunar que han deixat al seu
pas. Per arrodonir el viatge, ens endinsarem al
Parc Nacional de Doñana amb vehicles adaptats,
i coneixerem l’herència britànica de Huelva.

Asturies Paradís Natural

Preu 335€ (4 nits hotel 4*, MP, bus i guia)
De dimecres 6 a diumenge 10
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

PONT DE LA IMMACULADA

Tren dels llacs

Preu 185€ (2 nits hotel 3*, MP, bus i guia)
De divendres 8 a diumenge 10
A Lleida visitarem el Castell templer de Gardeny.
Anirem a la Vall de Boí en un tren que ens portarà
a través de paisatges esplèndids, creuant 4 llacs
d’aigües blaves i tranquil·les. Una vegada allí
visitarem les esglèsies romàniques mil·lenàries, com
Sant Clement i Santa Maria de Taüll. Per acabar
visitarem el Mtir. de Vallbona de les Monges.

Cap de Gata i les Alpujarres

Preu 185€ (2 nits hotel 3*, MP, bus i guia)
De divendres 8 a diumenge 10
Gaudirem de la costa del cap de Gata que presumeix
de ser la més bonica de tot el Mediterrani, on trobarem
a Cap d’Any!
poblets com La Isleta. Visitarem Níjar, Almeria, i per
últim anirem a l’Alpujarra Almeriense per descobrir els
info@iniciativesculturals.net
pobles més bonics, com Fondón i Láujar de Andarax,
on Boabdil va passar els seus últims dies

Informa’t per mail o a la nostra
agència de les propostes que

estem preparant per

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

