JULIOL
Pedraza i La Noche de Velas

AGOST
Praga i els Castells de Bohèmia

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.

Praga ens meravellarà amb el Pont de Sant Carles,
les 100 torres medievals i el barri del Castell amb
la Catedral de Sant Vito. Visitarem els castells de
Cesky Krumlov, Hlubokà i Karlstejn. Per últim
anirem a Pilsen, on podrem gaudir de la famosa
cervesa de Bohèmia.

225€ · (2 nits hotel 4*, MP, bus i guia)
De divendres 6 a diumenge 8

Madrid i Billy Elliot

190€ · (1 nit hotel 4*,MP,bus, guia i entrada platea)
De dissabte 7 a diumenge 8

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

Baviera i Creuer pel Danubi

995€ · (5 nits hotel 3*, MP, vol directe VLC, taxes, bus
i guia) · De diumenge 5 a divendres 10

1195€ · (5 nits hotel 3*,AD, vol directe ALC, taxes, bus,
guia i excursions als fiords) · De dimecres 22 a dilluns 27
Mateix recorregut que en Setembre. Últimes places!
Demana detalls a l’agència o per mail.

Camí de Sant Jaume Francès
495€ · (6 nits d’hotel 4*, MP, bus de recolzament i
guia) · De dissabte 25 a divendres 31
Gaudirem de l’experiència del camí en el que farem
un total de cinc etapes entre Sarria i Santiago de

Visitarem la impressionant Església de San Antonio
de los Alemanes. Coneixerem els edificis més
emblemàtics de la Gran Vía, i per descomptat
gaudirem del musical de Billy Elliot. Diumenge anirem
al Palau Gavira on veurem l’exposició: Duchamp,
Magritte i Dalí: Revolucionarios del siglo XX.

Visiterem Munic i Ratisbona. A Nuremberg veurem el
Castell Imperial i la tribuna Zepelin. Descobrirem l’acolorit
poble de Oberammergau i el meravellós Castell de
Neuschwanstein que va inspirar Walt Disney. Per últim
farem un creuer fins el Temple del Walhala.

El Tirol, Innsbruck i Salzburg

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

SETEMBRE

Suïssa i el tren de Lucerna a
Interlaken

Fiords Noruecs

995€ · (5 nits hotel 3*, MP, vol directe VLC, taxes, bus i guia)
De diumenge 15 a divendres 20
Últimes places! Demana detalls a l’agència o per mail.

Estiu a La Provença

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

Últimes places! Demana detalls a l’agència o per mail.

Andorra i El Cirque du Soleil

255€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, entrada, bus i guia)
De dijous 19 a diumenge 22

Visitarem el conjunt de La Seu d’Urgell. De nit
gaudirem de l’espectacle Diva del Cirque du Soleil,
que ret homenatge a les grans dives de la història. A
Pal visitarem el C.I. del Romànic i de tornada veurem
el Castell de Cardona.

Llac de Garda i Festival de Verona:
Turandot
995€ · (5 nits hotel SPA 4*, MP, vol
directe,entrada òpera, taxes, bus i guia)
De diumenge 22 a divendres 27

A Pàdua veuerem la Capella Scrovegni de Giotto.
Al Llac de Garda visitarem Sirmione i Peschiera, i
al Llac d’Iseo farem un recorregut en vaixell. Verona
ens sorprendrà amb la Casa de Julieta, el seu passat
romà i el Festival de Teatre a l’Arena on gaudirem del
Nessun dorma de l’òpera Turandot de Puccini.

Holanda, de Gouda a Amsterdam

Últimes places! Demana detalls a l’agència o per mail.

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

Visitarem Ginebra i Berna. A Vevey passejarem pels
racons preferits de 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€ · (7 nits hotel 3*,1 en nit en camarot
doble tren fletxa, MP, vol directe ALC, taxes, bus,
guia i entrades)· De divendres 17 a dissabte 25
Mateix recorregut que en Setembre. Últimes
places! Demana detalls a l’agència o per mail.

Estiu a la Toscana

945€ · (5 nits hotel 4*,MP, vol directe VLC, taxes, bus
i guia) · De dimarts 21 a diumenge 26

Visitarem la Torre de Pisa, Bolonya i Siena. 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. Anirem a Monteriggioni i a la
medieval San Gimignano.

Fira de Teatre de Tàrrega

Fiords Noruecs

Compostela caminant, i amb bus de recolzament.
Sense presses i sense la motxilla. Les vesprades les
aprofitarem per fer turisme cultural visitant Lugo i el
Monestir de Samos entre altres.
(DESCOMPTE 10%
FINS 30 DE JUNY)

1195€ · (5 nits hotel 3*, AD, vol directe ALC, taxes, bus,
guia i excursions als fiords) · De dimecres 5 a dilluns 10
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.

Rússia: Moscou i Sant Petersburg
1670€ · (7 nits hotel 3*,1 en nit en camarot doble

tren fletxa, MP, vol directe ALC, taxes, bus, guia i
entrades) · De divendres 7 a dissabte 15
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.

195€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De divendres 7 a diumenge 9

A Tàrrega gaudirem del teatre al carrer i també
descobrirem la seua part medieval, jueva i
modernista. Coneixerem la Universitat de Cervera i a
Sta. Coloma de Queralt, farem una visita per veure el
Castell dels Comtes i una antiga xocolateria reoberta
com a museu.

Tren de l’Artouste

195€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De divendres 14 a diumenge 16

Un viatge per admirar el paissatge de la Vall d’Osseau
amb el Tren més alt d’Europa, en el qual farem un
recorregut a més de 2000m. Visitarem Laruntz, i la
Serra de Guara amb les Gorges de Sant Julià. De
tornada pararem a Bureta per conèixer el Palau dels
Comtes

PONT 9 D’OCTUBRE
Toulouse, Albi i el Canal du Midi
325€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 6 a dimarts 9

Farem un creuer a través de les rescloses del Canal
du Midi a Toulouse. A Albi visitarem el Museu de
Toulouse-Lautrec, el pintor dels cartells del Moulin
Rouge. Anirem a Cordes-sur-Ciel, una de les viles
fortificades més antigues de la regió. De tornada
visitarem Carcassona.

Cabañeros i Minas de Almadén
265€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De dissabte 6 a dimarts 9

Al Parc Nacional de Cabañeros ens endinsarem amb
vehicles 4x4 per observar l’espectacle de la berrea
del cèrvol. Veurem el jaciment iber de Motilla de
Azuer, Alarcos i el Parc Miner d’Almadén que acull
les mines més antigues del món. De tornada anirem
al Castell de Calatrava.

La Costa del País Basc i Donosti
295€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 6 a dimarts 9

Viatge pels privilegiats miradors de la costa atlàntica
on l’aigua dolça s’uneix amb la salada. Visitarem
Lekeitio, Bermeo i Mundaka, amb la seua ria, reserva
de la Biosfera. També Gernika i per últim anirem a
l’espectacular Ermita de San Juan de Gaztelugatxe.

Bulgària i Sofia,
la porta dels Balcans

(DESCOMPTE 10%
FINS 31 DE JULIOL)

895€ (6 nits d’hotel 4*, vol directe, MP, bus i guia)
De dissabte 6 a divendres 12
A Sofia coneixerem la Cat. d’Alexandre Nevski,
la Mesquita i la Sinagoga, símbols de tolerància
religiosa. Visitarem el Monestir de Rila, la tomba
Tràcia de Kazanalak i la Cova Devetashka, una de
les més grans de Bulgària. També anirem a Lovech,
a la ciutat-museu de Koprivshtitsa i a Veliko Tarnovo,
antiga capital medieval.

PONT DEL PILAR
Vall del Roncal i Otsagabia

185€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De divendres 12 a diumenge 14
Als pobles de la Vall del Roncal descobrirem els
millors paisatges de Navarra: Otsagabia, Roncal
i Burgui que ens permetrà conèixer les tradicions
més ancestrals. També visitarem el Castillo de
Javier, la Foz de Lumbier i el Monestir de Leire.

Hayedo de Pueblos Negros

185€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De divendres 12 a diumenge 14
Descobrirem l’arquitectura dels pobles negres
de Guadalajara, amb Tamajón i la seua ciutat
encantada, Valverde de los Arroyos y Majaelrayo.
Farem una ruta fàcil per la Fageda de Tejera
Negra, un dels boscos de fajos més meridionals
d’Europa. També visitarem Cogolludo i el Monestir
de Monsalud.

Tren Groc de la Cerdanya

195€ · (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De divendres 12 a diumenge 14
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 Monestir 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.

PONT DE TOT SANTS
Selva d’Irati en tardor

285€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De dijous 1 a diumenge 4
Farem un recorregut fàcil vora el riu Irati entre fajos
de 40m. i admirant els rojos, grocs i ocres que
ofereix el bosc en tardor. Arribarem a l’embassament
d’Irabia, passant per la Cascada del Cubo. Visitarem
l’antiga fàbrica d’armes d’Orbaizeta i degustarem els
pintxos al centre de Pamplona. De tornada gaudirem
del monestir de Fitero.

Burgos, Silos i Atapuerca

285€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De dijous 1 a diumenge 4
Visitarem els cellers d’Aranda de Duero, el Mtir.
de las Huelgas (panteó dels reis de Castella) i
el Jaciment d’Atapuerca, junt amb el Museu de
l’Evolució Humana. Anirem a Covarrubias, a Lerma
i a Santo Domingo de Silos on gaudirem dels càntics
gregorians.

Tren Canfranero i Castell de Loarre
285€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De dijous 1 a diumenge 4

En la comarca de las Cinco Villas visitarem la vila
de Sos del Rey Católico, on Berlanga va rodar La
Vaquilla. Anirem en el tren Canfranero fins a l’Estació
Internacional de Canfrac, una joia arquitectònica.
Passarem per Jaca i descobrirem el conegut
“taqueado jaqués”.

Màlaga i el Caminito del Rey

285€ · (3 nits d’hotel 4 *, MP, bus i guia)
De dijous 1 a diumenge 4
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 ventall de museus
com el Picasso, Thyssen i Pompidou.

Límite Papel

NOVEMBRE
Aranjuez, Chinchón i
Alcalà de Henares

115€ · (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 17 a diumenge 18

Veurem la plaça medieval de Chinchón, el Palau
Reial d’Aranjuez amb els seus monumentals
jardins durant la tardor. A Alcalà de Henares, Ciutat
Patrimoni de la Humanitat, coneixerem la casa de
Cervantes i la Universitat del Cardenal Cisneros
fundada gràcies a Alexandre VI.

Madrid i el Rey León

195€ (1 nit d’hotel 4*, entrada platea, MP, bus i guia)
De dissabte 24 a diumenge 25

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.

Madrid i Billy Elliot

190€ (1 nit d’hotel 4*, entrada platea, MP, bus i guia)
De dissabte 24 a diumenge 25

Visitarem l’Església de San Antonio de los Alemanes
i farem un recorregut per conèixer els edificis
més emblemàtics de la Gran Vía. Per descomptat
gaudirem del musical de Billy Eliot.

PONT DE DESEMBRE
Sevilla, Itàlica i Écija

295€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De dijous 6 a diumenge 9

País Basc, Bilbo i Donosti
295€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dijous 6 a diumenge 9
A Bilbao gaudirem de les tapes dels 7 carrers i de la
renovada ria del Nervión amb el Museu Guggenheim
i el Pont Colgant. Passejarem per la Platja de la
Conxa a Sant Sebastià, i a Vitòria visitarem la catedral
que va inspirar Ken Follet.

CAP D’ANY
Cap d’any a Roma

(DESCOMPTE 10%
FINS 28 DE SETEMBRE)

895€ (4 nits d’hotel 3* cèntric, vol directe, taxes, MP, bus
i guia) Dissabte 29 - dimecres 2 de Gener
Ens acomiadarem del 2018 a la Piazza del Popolo
i gaudirem de la Ciutat Eterna transformada pels
esdeveniments i la decoració que l’engalana per a
rebre el nou any, com l’Exposició Internacional de
Betlems i el Concert d’Any Nou. Passejarem pel
Trastevere de nit i també visitarem els monuments
del passat romà i borgià.
MÉS DETALLS A LA WEB

Donyana, l’Algarve i Tren de Riotinto
325€ (4 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
Divendres 28 - dimarts 1 de Gener

Visitarem la Catedral, la Giralda, els Reials Alcàssers
i la Torre de l’Or. Coneixerem el barri de Santa Cruz
i el de Triana, cor flamenc de cases blanques i
balcons adornats amb flors. De nit gaudirem d’un
espectacle flamenc. Per últim visitarem Itàlica,
bressol de l’Emperador Adrià.

La Rioja, de Laguardia a Sto. Domingo

295€ · (3 nits d’hotel 4*, MP, bus i guia)
De dijous 6 a diumenge 9

295€ (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
Dissabte 29 - dimarts 1 de Gener

295€ (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
Dissabte 29 - dimarts 1 de Gener

Jérez i la Festa de las Zambombas

Carnestoltes a Pamplona

Passejarem per la Càdis de la Pepa amb l’Oratori
Sant Felip Neri i el teatre romà. Visitarem les
bodegues Gonzalez-Byass (Tio Pepe). I gaudirem
de la festa nadalenca de las Zambombas, que
celebra l’arribada del nadal per buleries. També
visitarem Arcos de la Frontera i Bornos.

Barcelona i Concert d’any nou
225€ (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
Diumenge 30 - dimarts 1 de Gener.

EXCURSIONS · CIRCUITS TURÍSTICS
Iniciatives Culturals és una agència de viatges especialitzada en
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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

		

- TAVERNES DE VALLDIGNA: Pàrquing Rest. Víctor

		

- SUECA: N332, davant Mercadona

		

- VALÈNCIA: Expo Hotel, Nuevo Centro

96 295 03 75 · 619 182 919
HORARI

2018/ ingenioh.com
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www.iniciativesculturals.net
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De dilluns a divendres
De 10:00h a 13:30h i de 17h a 20h
Dissabtes
De 11h a 13:30h

· F IO R D S

Carrer Major 6, GANDIA
(Primer pis, Eix Centre)

info@iniciativesculturals.net
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		- OLIVA: Passeig Joan Fuster, 3

I SANT PET
ERSBU

E S T IU A L A T
OSCANA

R Ú S S IA M
OSCO U

US PODEM RECOLLIR A:

