FEBRER

MARÇ

Festa del Marisc i Jumilla

Londres

Gorges de Kakouetta i País de Béarn

País Basc Francés i Tren de Larrun

Ruta Vinícola de la Ribera del Duero

25€ · diumenge 3. Eixida 8:00h. (bus i guia)
Jornada gastronòmica per gaudir de la bona taula i el
bon vi varietat monastrell. Coneixerem la tradició de
les bodegues de D.O. Jumilla però abans visitarem
el Palau renaixentista del Concejo, i el museu
etnogràfic que ens encisarà amb la seua col·lecció.

Madrid i Billy Elliot

190€ · (entrada platea, hotel 4*,MP, bus i guia)
De dissabte 9 a diumenge 10
Visitarem l’Església de San Antonio de los Alemanes
i farem una passejada per conèixer els edificis més
emblemàtics de la Gran Vía, per acabar a l’expo de la
fundació Mapfre: De Chagall a Melèvich.

Madrid i West Side Story

190€ · (entrada platea, hotel 4*,MP, bus i guia)
De dissabte 16 a diumenge 17
Descobrirem el magnífic Parc del Capritxo fundat per
la Duquessa de Gandia. Diumenge ens sorprendrà la
visita al Museu de l’Aire on podrem admirar avions de
totes les èpoques.

El Médico i Bicentenari del Prado

190€ · (entrada platea, hotel 4*,MP, bus i guia)
De dissabte 16 a diumenge 17
Farem un recorregut pel Madrid de las Letras: on
coneixerem secrets dels escriptors i artistes que
el varen habitar. De nit gaudirem del musical amb
segell espanyol basat en la novel·la de Noah Gordon.

Madrid i el Rey León

195€ · (entrada, hotel 4*,MP, bus i guia)
De dissabte 23 a diumenge 24
Passejarem pel Madrid dels Àustria amb l’antiga
Casa de la Vila, la Plaça Major i el Mercat de San
Miguel. Anirem a la Casa Sorolla, al Palau Cibeles
i saludarem a la Dama d’Elx al Museu Arqueològic.

Ruta pel Montsant amb Calçotada

Preu 115€ · (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 23 a diumenge 24
Siurana ens sorprendrà, considerat el poble més bell
de Catalunya per les seues vistes i carrers empedrats.
Visitarem Escornalbou, monestir amb un entorn de
fades, i de nit gaudirem de l’ambient de Reus al
museu del Vermut.

descompte del 10% abans 31/01

Preu 895€ De divendres 15 a dimarts 19
(vol directe, taxes, 4 nits 3*, AD, bus i guia)
Passejarem per Piccadilly Circus, Covent Garden i
Trafalguar Square amb la National Gallery. Veurem
la Torre sobre el Tàmesis i el Palau de Buckingham.
Visitarem la Catedral de Sant Pau, la Tate Modern i
el Globe Theatre. Per últim recorrerem l’alternatiu
barri del Soho
Preu 295€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 16 a dimarts 19
A Hondarribia gaudirem d’un paisatge verd i
d’arquitectura autòctona. Ens encisaran SaintJean-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.

Vall del Jerte, els cirerers en flor!

Preu 315€ (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De dissabte 16 a dimarts 19 · 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. A més, tot el centre de Càceres ens mostrarà la
prosperitat dels descobridors.

Coves de Zugarramurdi i Vall de Baztan

Preu 295€ · (3 nits d’hotel 4*,MP, bus i guia)
De dissabte 16 a dimarts 19 · Eixida 7:00h
El nord de Navarra amaga tresors màgics com la
Cova de les Bruixes, els jardins del romàntic Senyoriu
de Bertiz, i el naixement d’aigües turqueses del riu
Urederra. També anirem a Artajona, a Estella i al
Monestir d’Iranzu.

Salamanca i los Arribes del Duero

Preu 295€ · (3 nits d’hotel 4*,MP, bus i guia)
De dissabte 16 a dimarts 19 · Eixida 7:00h
La ciutat universitària i patrimonial per excel·lència
sempre obri les portes als seus visitants per admirar
la Casa de las Conchas, la plaça Major, l’Hort de
Calixte i Melibea i les dos catedrals. Coneixerem en
creuer fluvial el Parc d’Arribes del Duero i visitarem
la portuguesa Miranda do Douro.

ABRIL (Setmana Santa)
Preu 335€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De divendres 19 a dilluns 22
Anirem fins al Pirineu Francés per endinsar-nos en
la regió occitana de Béarn on visitarem el Castell
de Pau, la Catedral d’Oloron de Sainte-Marie i per
descomptat les estretes Gorges de Kakouetta amb les
impressionants cascades que tanquen la ruta de les
passarel·les.
Preu 295€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De divendres 19 a dilluns 22
Un viatge per gaudir del vi a les Bodegues Protos
de Peñafiel, i les Bodegues Rueda. Anirem al
Monestir Cistercenc de Valbuena, a Palència, la gran
desconeguda i a Valladolid, on admirarem les millors
obres al Museu Nacional d’Escultura.

Màlaga i el Caminito del Rey

295€ · (3 nits d’hotel 3 *, MP, bus i guia)
De divendres 19 a dilluns 22
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 Màlaga visitarem
l’alcassaba, el teatre romà i un gran ventall de
museus com el Picasso.

Marroc, porta d’Orient
595€ · (7 nits d’hotel 4*,MP, ferry, bus i guies)
De diumenge 21 a diumenge 28
Comencem a Tànger on destaca la barreja de la
Medina i vestigis internacionals. Continuarem per
Tetuan, capital del protectorat. Xaouen ens recordarà
a Granada. Fez ens sorprendrà amb les mesquites i
el barri de curtidors. Entrarem a la ciutat imperial de
Meknés, les restes romanes de Volubilis i Ifrane, la
xicoteta Suïssa. A Rabat visitarem la Kasbah blava i
Helnan chellah.

Illes Gregues i Atenes

descompte
10% fins 28/2

995€ · (vol, taxes, 5 nits 3*,MP, bus i guia) · 2 dates:
De dimarts a 23 a diumenge 28, De dijous 25 a
dimarts 30
Descobrirem Atenes i els monuments més importants
del món clàssic. Farem en creuer Illes de somni pel mar
Egeu i visitarem l´obra d’enginyeria que va dividir a Grècia,
coneguda com la Canal de Corint. A més, ens endinsarem
per la porta dels lleons al bressol de la civilització micènica
i coneixerem el famós Oràculo de Delfos

Viena i Creuer pel Danubi

descompte
10% fins 28/2

Preu 945€ · De dijous 26 a dimecres 1/05
(vol directe, taxes,5 nits d’hotel 3*, 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 l’Òpera estatal, el barri dels
museus i la Catedral de St. Esteve. Farem un creuer
pel Danubi, entre les abadies de Melk i Krems, en
la Vall de Wachau. Per últim visitarem el Mtir. de
Klosterneuburg i Grinzing, on podrem menjar a un
tradicional heurigen.

Numància i la Laguna Negra

Preu 195€ (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 27 a dilluns 29
Visitarem la ciutat celtíbera símbol de la resistència
contra Roma. Des de la casa del Parc farem un camí
fàcil entres boscos fins la Laguna Negra. Quedarem
impressionats al poble medieval de Calatañazor i
amb l’ermita St Baudelio, vertadera joia preromànica
coneguda com la Capella Sixtina del mossàrab.

Ordesa i Monte Perdido

Hotel micasa 34€mp Preu 195€ (2nits d’hotel 3*,
MP, bus i guia) · De dissabte 27 a dilluns 29
Pujarem al Parc d’Ordesa on farem una ruta
senzilla gaudint de la natura en estat pur. Visitarem
Sabiñánigo, el Balneari de Panticosa, Torla i Broto,
dos dels municipis més bonics. A Osca coneixerem
la Catedral de Sta. Maria i el Mtir. de Sant Pere el Vell,
entre altres.

Creuer pels canons del sil trenet
per la Riberira Sacra

Preu 345€ (4 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 27 a dimecres 1/05
Navegarem en catamarà els canons del Sil fins
el Mtir. de Santo Estevo. Al Centre del vi, farem
un tast D.O. Ribeira Sacra per a després recòrrer
en tren les vinyes de la vora del Sil. Visitarem
Monforte de Lemos i la ciutat termal d’Ourense
on podrem banyar-nos a les termes d’Outariz

Costa de Cantàbria i Parc Cabárceno

Preu 335€ (4 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 27 a dimecres 1/05
A Laredo coneixerem la Pobla Vieja fins la platja
Salvé. Recorrerem en bus Cabárceno per admirar la
bellessa del seu paisatge. A Santander visitarem el
seu centre fins platja del Sardinero. Potes, Comillas
i Santillana del Mar seran les visites especialíssimes.
De tornada farem Castro Urdiales.

