
MARÇ  · FALLES
Londres (Abans del Brexit)
Preu 845€ De divendres 15 a dimarts 19
 (vol directe, taxes, 4 nits 3*cèntric, 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.

País Basc Francés i Tren de Larrun
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 Saint-Jean-
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
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
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
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 i Zamora.

SETMANA SANTA

Gorges de Kakouetta i País de Béarn
Preu 335€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De divendres 19 a dilluns 22 / 04
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. 

Ruta Vinícola de la Ribera del Duero
Preu 295€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De divendres 19 a dilluns 22 / 04
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 / 04
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 3* i  4*,MP, ferry, bus i guies)
De diumenge 21 a diumenge 28 / 04
Últimes Places, detalls de l’itinerari a la web!

Illes Gregues i Atenes
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 / 04
Descobrirem Atenes i els monuments més 
importants del món clàssic. Farem en creuer 
Illes de somni pel mar Sarònic i visitarem l´obra 
d’enginyeria que va dividir Grècia, coneguda com 
el 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.

 MAIG
Patis de Còrdova i Baños de la Encina
185€ · (2 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia) 2 dates:
De divendres 3 a diumenge 5. Eixida a 15:00 h
De divendres 10 a diumenge 12. Eixida a 7:00 h
Visitarem Còrdova en el moment que més llueixen els  
seus patis, sense oblidar-nos dels seus monuments 
més destacats. De tornada pararem al Parc Nacional 
de Despeñaperros, on veurem la Cascada de la 
Cimbarra.

Girona en Temps de Flors
185€ · (2 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De divendres 17 a diumenge 19. Eixida a 15:00 h
Recorrerem el call jueu engalanat amb el llenguatge de 
les flors. Destaquen els Banys Àrabs, les escales de la 
catedral, la pujada de Sant Domènech i Sant Pere de 
Galligants.  Anirem a Illes Medes amb vaixell que ens 
permetrà vore el fons marí i farem un senzill passeig pel 
pas de ronda de la Costa Brava.

Corral de Comèdies d’Almagro
115€ · (1 nit d’hotel 3*,MP, bus i guia) 
De dissabte 18 a diumenge 19
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.

 JUNY
Corral de Comèdies d’Almagro
115€ · (1 nit d’hotel 3*,MP, bus i guia) 
De dissabte 1  a diumenge 2
Itinerari com maig. Detalls a la web!

Madrid i West Side Story
185€ · (entrada platea, hotel 4*,MP, bus i guia)
De dissabte 15 a diumenge 16
Descobrirem el magnífic Parc del Capritx fundat per 
la Duquessa de Gandia. Diumenge ens sorprendrà la 
visita al Museu de l’Aire on podrem admirar avions 
des de principis S.XX.

El Medico i Bicentenari del Prado
185€ · (entrada platea, hotel 4*,MP, bus i guia)
De dissabte 15 a diumenge 16
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.
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PONT DE SANT VICENT i 1 de MAIG

Viena i Creuer pel Danubi
Preu 945€ · De divendres 26 a dimecres 1/05. Eixida 15 h. 
(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 i el barri dels museus. 
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 
tastarem 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 / 04
Visitarem la ciutat celtibera 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  
Preu 195€ (2nits d’hotel · 3*, MP, bus i guia) 
De dissabte 27 a dilluns 29 / 04
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 i Tren 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 bellesa del seu paisatge. A Santander visitarem el 
seu centre fins platja del Sardinero. Potes, Comillas 
i Santillana del Mar seran les visites estrel·la. De 
tornada farem Castro Urdiales



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

PONT DE SANT JOAN

Màlaga i Caminito del Rey
295€ · (3 nits d’hotel 3 *, MP, bus i guia)
De divendres 21  a dilluns 24. Eixida 15:00h
Itinerari com abril. Detalls a la web.

Vall d’Aran i Falles del Pirineu
295€ · (3 nits d’hotel 4 *, MP, bus i guia)
De divendres 21  a dilluns 24. Eixida 15:00h
Coneixerem  de primera ma la festa mil·lenària 
de les falles de Boí, junt amb la visita a les seues 
esglésies romàniques patrimoni de la humanitat. A 
més, visitarem a  la Vall D’Aran pobles com Arties i 
Salardú  i farem una senda fàcil vora el riu Garona 
de Viella.

Granada i l’Alhambra
195€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De dissabte 22 a dilluns 24
Recorrerem l’Albaicín d’origen àrab fins el 
mirador de St. Nicolau. Visitarem la Capella Reial i 
l’Alhambra, única a Europa. Anirem  a la Cartoixa,  
al Mtir. de Sant Jeroni i la casa  Zafra.

Sant Joan a l’Abadia de Montserrat
125€ · (1 nit a l’hospederia, MP, bus i guia)
De diumenge 23  a dilluns 24
Pujarem fins l’abadia en el Tren Cremallerra per 
gaudir de les magnífiques vistes, viurem la foguera 
de Sant Joan a Montserrat i diumenge coneixerem 
l’entorn natural en una ruta apta per a tots.

Madrid i Anastasia
190€ · (entrada platea, hotel 4*,MP, bus i guia)
De dissabte 29 a diumenge 30 
Visitarem el Palau Reial, considerat el més gran de 
l’Europa Occidental i diumenge visitarem L’Expo 
Velazquez,  Rembrant i Vermeer al Museu del 
Prado.

Madrid i el Rey León
195€ · (entrada platea, hotel 4*,MP, bus i guia)
De dissabte 29 a diumenge 30 
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.

JULIOL

Madrid i Billy Elliot (i expo Velàzquez)
190€ · (entrada platea, hotel 4*,MP, bus i guia)
De dissabte 6  a diumenge 7
Detalls de l’itinerari a la web!

Segovia Pedraza i Noche de las Velas
Preu 235€ · (2 nits hotel 4*, MP, bus i guia)
De divendres 12 a diumenge 14.
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 la nit d’estiu. De tornada visitarem el 
Palau de la Granja de Sant Ildefons.

Andorra i Cirque du Soleil
255 € · (entrada, hotel 4*,MP, bus i guia)
De dijous  18 a diumenge 21
Coneixerem el conjunt de La Seu d’Urgell. De nit 
gaudirem de l’espectacle Rebel del Cirque du 
Soleil que ret homenatge a les millors estrelles de 
la música. A Pal visitarem el C.I. del Romànic. De 
tornada entrarem al Castell de Cardona.  

L’Alcàrria i els Camps de Lavanda
195€ · (hotel 3*,MP, bus i guia)
De dijous  19 a diumenge 21
Visitarem el naixement del riu Cifuentes i les seues 
cascades a Trillo. Caminarem pels camps de Lavanda 
de Brihuega i entrarem al castell de Torija junt amb el 
museu: Viaje a  l’Alcarria.

Suïssa i el tren de Lucerna a Interlaken
795€ · (6 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dilluns 22 a diumenge 28
Visitarem Ginebra i Friburg. A Vevey passejarem 
pels racons preferits Hemingway. Descobrirem el 
Llac Léman i el Castell de Chillon, i per descomptat 
tindrem l’oportunitat de fer un trajecte en tren 
panoràmic entre Lucerna i Interlaken. A més, 
visitarem Annecy i Grenoble

Rússia: Moscou i Sant Petersburg
1670€ · De divendres 19 a dissabte 27
(7 nits hotel 3*-1 en nit en camarot doble tren fletxa- 
MP, vol directe, taxes,  bus, guia i entrades) 
A Moscou visitarem el Kremlin, la Plaça Roja, la 
Catedral de Sant Basili i les històriques estacions 
del Metro. Anirem fins a Sant Petersburg en el tren 
Fletxa Roja i visitarem la Fortalesa de Sant Pere i 
Sant Pau, el Museu de l’Hermitage al Palau d’Hivern, 
el Palau de Catalina a Pushkin amb el Saló Àmbar, i 
els jardins de Peterhof.

Descompte 10% 
abans 17/05 Límite Papel

AGOST 
Festa de l’Albariño  
Preu 495€ · (5 nits hotel 3*, MP, bus i guia)
De divendres  2 a dimecres 7
Gaudirem de la Festa de l’Albariño a Cambados, 
visitarem Pontevedra i Vigo, des d’on anirem  fins les 
Illes Cies. Recorrerem la costa per descobrir O’Grove, 
Combarro, el Castro de Baroña i Catoira on assistirem 
a la Romeria Vikinga, festa d’Interés Internacional. 

Paris i Versalles
Preu 895€ De divendres 2 a dimecres 7
(5 nits d’hotel 3*, vol directe, taxes, MP, bus i guia)
A l’Île de la Cité visitarem Notre Dame i la Sainte 
Chapelle. Passejarem per Montmartre amb el 
Sacré Coeur i Moulin Rouge, anirem a Versalles i 
per descomptat als monuments més icònics com 
l’Òpera Garnier, l’Arc del Troimf i la Torre Eiffel. Visita 
opcional a Disneyland.

Estrasburg i Selva Negra    
Preu 595€ (6 nits hotel 3*, MP, bus i guia)
De dilluns 5  a diumenge 11
A Estrasburg descobrirem una ciutat de canals, amb 
el barri la Petite France. A la Selva Negra veurem 
les cascades de Triberg, les més altes d’Alemanya. 
A Friburg descobrirem una ciutat universitària i 
ecologista. També visitarem Colmar, Vienne i el 
palau d’Avinyó de tornada.

Berlin, Potsdam i la Caiguda del Mur    
945€ · De dimarts  6  a diumenge 11
(5 nits d’hotel 3*, vol directe, taxes, MP, bus i guia)
Veurem la Porta de Bradenburg, la Berliner Dom, 
el Check Point Charlie i el Memorial dels Jueus 
Assassinats. Descobrirem el Parlament i l’Illa dels 
Museus, amb l’Altar de Pèrgam i el bust de Nefertiti. 
També tindrem l’oportunitat de visitar la ciutat 
històrica de Potsdam.

Flandes: Bruges, Gant i Anvers
945€ De dijous 8 a dimarts 13
(5 nits hotel 3*, MP, vol directe, taxes, bus i guia)
A Anvers coneixerem la casa museu de Rubens i 
i el Castell Steen. Visitarem els canals de  Bruges i 
la fàbrica de cervesa Dehalvemaan. A Gant veurem 
el famós Políptic i el mercat de les Flors. Acabarem 
amb la sorprenent Brussel·les i el seu ambient 
cosmopolita a la plaça Atomium.

Tren d’Artouste
Preu 295€ · (3 nits hotels 3*, MP, bus i guia)
De dijous 15 a diumenge 18
Detalls de l’itinerari a la web!

Rússia: Moscou i St Petersburg  
1770€ · De divendres 16  a dissabte 24
(8 nits hotel 3*-1 en nit en camarot doble tren fletxa- 
MP, vol directe , taxes,  bus, guia i entrades) 
Itinerari com juliol. Detalls a la web.

Bretanya i els Castells del Loira
Preu 595€ · (6 nits hotel 3*, MP, bus i guia)
De dilluns 19 a diumenge 25
Viatge que ens portarà fins Auray, a les alineacions 
megalítiques de Carnac i a Vannes, tomba de St. 
Vicent Ferrer. Visitarem els Castells de Nantes, Angers i 
Brissac i  anirem a l’illot de Mont Saint-Michel. D’anada 
visitarem Burdeus i de tornada Pamplona.

Fiords  Noruecs
1245€ · (5 nits hotel 3*,AD, vol directe, taxes, bus, 
guia i excursions) · De dilluns 26 a dissabte 31
A Stavanger veurem l’impressionant Pulpit Rock 
navegant pel Fiord de Lyse. A Bergen navegarem 
pel fiord Osterfjord i bordejarem en bus el Fiord de 
Hardanger per veure les impressionants cascades de 
Vøringfossen, amb 180m de caiguda d’aigua.

Nova York i Manhattan
Preu 1945€ · (6 nits d’hotel 3* cèntric, AD, vol des 
de València, taxes, transfer i guia)
De dimarts 20 a dimarts 27
Recorrerem els edificis més emblemàtics 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 i  el MoMA.

Cami Sant Jaume: de Santiago a Fisterra
Preu 545€ · (6 nits hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 24 a divendres 30
Caminarem del Pòrtic de la Glòria a la fi del món: a 
Negreira veurem el conjunt del Palau de Cotón, 
coneixerem els horreos més antics i el dolmen de 
Rogoelle, a Muxía descobrirem la història del Santuari 
de la Barca. I arribarem  a Fisterra entre boscos.

SETEMBRE
Fiords  Noruecs
1245€ · (5 nits hotel 3*,AD, vol directe, taxes, bus, 
guia i excursions) · De dilluns 2 a dissabte 7
Itinerari com agost. Detalls a la web.

Istambul la de les 1001 nits
Preu 895€ De dimarts 3 a diumenge 8
(5 nits d’hotel 3*, vol directe, taxes, MP, bus i guia)
Detalls de l’itinerari a la web!

Descompte 10% 
abans 31/05

Descompte 10% 
abans 30/06

* Descompte dels viatges d’estiu sols en viatges amb vol.


