
Roma, Florència i La Toscana (de divendres 17 a dijous 23) 595€    

Un recorregut per les ciutats humanistes per excel·lència on ens endinsarem en la història 
dels Borja, juntament amb la dels humanistes com Miquel Àngel i Leonardo da Vinci. 

Cirque du Soleil a Andorra (de dijous 23 a diumenge 26) 275€      
Una oportunitat per gaudir d’un espectacle únic, dissenyat especialment per a l’entorn 
natural d’Andorra la Vella, ciutat de paratges i patrimoni romànic que també descobrirem. 

Praga i Castells de Bohèmia (de dilluns 27 a divendres 31) 745€      
Un viatge al cor d’Europa, de la història i dels secrets de l’antic Regne de Bohèmia que ens 
permetrà descobrir ciutats i racons, castells i tradicions.  

Estrasburg i La Selva Negra (de dilluns 3 a diumenge 9)  595€      
Una regió fundada sobre els pilars de dues nacions, dues cultures enfrontades que tenen tantes 
diferències com coses en comú, i al bell mig el dens bosc de la Selva Negra.  

Dublín i l’Illa Maragda (de dilluns 3 a dissabte 8) 965€ 
Descobrirem l’illa irlandesa amb la seua capital cosmopolita, els bucòlics paisatges verds i les 
costes retallades d’espectaculars panoràmiques sobre l’atlàntic que ens deixaran sense paraula.  

Bretanya i els Castells del Loira (de dilluns 10 a dissabte 16) 575€ 
Un recorregut per paisatges d’imponents penya-segats, castells i patrimoni, història i llegendes 
que van encisar Joanot Martorell, inspirant-lo en la creació del personatge de Tirant lo Blanc.  

Cracòvia i Varsòvia (de dimecres 5 a dimarts 11) 895€ 
Dues ciutats que ens meravellaran amb el seu patrimoni recuperat, testimonis de la història més 
recent Europea i punt d’encontre entre la cultura i els pobles de l’est i l’oest europeu.   

Astúries Paradís Natural (de dilluns 17 a dissabte 22) 375€ 
Una combinació per gaudir d’encisadors pobles costaners, el primer romànic peninsular i els 
espectaculars Pics d’Europa, junt amb la bona gastronomia.  

Camí de Santiago per Astúries (de dilluns 17 a diumenge 23) 445€                
Una experiència inoblidable a través de verdes terres asturianes que ens portarà pel camí 
que el rei Alfons II el Cast va fer com a primer peregrí a la tomba de l’apòstol Santiago.  

Nàpols, Pompeia i Costa Amalfitana (de dilluns 24 a dissabte 29) 895€ 
Un recorregut per la Campania italiana, una costa de perles urbanes penjades 
d’espectaculars penya-segats i un volcà que va marcar la seua història per sempre.  

Lisboa, Sintra i Cascais (de dimecres 2 a diumenge 6) 375€ 
La capital portuguesa ens encisarà amb carrerons pintorescs, melancòlica música de fado, 
tramvies i miradors al Tajo. A més descobrirem la romàntica Sintra i l'evocadora Cascais. 

Sardenya i l’Alguer (de dissabte 7 a diumenge 12) 565€ 
Descobrirem els pobles dels Centelles, amb construccions medievals i vestigis lingüístics de la 

llengua catalana, al temps que coneixerem les antigues cultures que marcaren la història de la illa.  

Suïssa, de Berna a Ginebra (de dimecres 16 a dimarts 22) 685€ 
Un itinerari per les principals ciutats del país dels Alps, encreuaments dels grans països del 
centre d’Europa que han influït en la formació de la seua cultura i les diferents llengües. 
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