
FEBRER 
Madrid, Billy Elliot i Expo de Miró
190€ (entrada platea, hotel 3*,MP,bus i guia). 
De dissabte 15 a diumenge 16 
Visitarem l’església de San Antonio de los Alemanes, 
i en acabar farem un recorregut pels edificis més 
emblemàtics de la Gran Vía. Gaudirem del musical 
de Billy Elliot i admirarem  l’expo de Miró en Mapfre 
fundació

Ruta del Císter amb calçotada i Tàrraco
125€ (1 nit d’hotel 3*, MP, bus i guia) 
De dissabte 15  a diumenge 16 
Coneixerem els dos centres cistercencs més importants 
a l’edat mitjana: el Mtir. de Poblet i el de Santes Creus on 
estan soterrats els reis de la Corona d’Aragó. Visitarem 
la Tàrraco romana i el Pont del Diable.

Club de la Comèdia i Malasaña
De dissabte 22  a diumenge 23 
150€ (entrada platea, hotel 3*,MP,bus i guia)
Gaudirem del Madrid de la Moguda amb el Penta, 
visitarem el Reina Sofia amb obres de Dalí i Picasso  
com el Gernika. I ens acomiadarem amb les vistes del 
funicular de la Casa de Campo.

Teruel i Bodas de Isabel 
25€ (bus, guia i assegurança) · diumenge 23
Viurem el soterrar dels Amantes de Teruel en una 
comitiva medieval emocionant. Visitarem el seu 
mausoleu junt amb el claustre de San Pedro.

Madrid,  Flashdance i Tutankamon
De dissabte 29  a diumenge 1/03 
175€ (entrada platea, hotel 3*,MP,bus i guia)
Visitarem l’expo de Tutankamon, la tomba i els tresors 
trobats en ella, tal com van ser descoberts per Carter. 
Anirem al musical de Flashdance. I diumenge visitarem 
el museu de l’aire amb espectacle aeri.

Carnaval d’Àguilas, 
Lorca i Parc Miner de la Union
De dissabte 29  a diumenge 1/03
125€ (1 nit d’hotel 3*, MP,bus i guia)
Recorrerem les galeries del parc miner per entendre el 
procés de la indústria del S:XIX i XX. De nit gaudirem del 
Carnaval d’Àguilas, festa d’interés turístic internacional. 
Diumenge recorrerem el conjunt artístic de Lorca. 

FALLES-MARÇ
Bulgària i Sofia, la porta dels Balcans  
995€ (7 nits d’hotel 4*, vol directe des de valència 
amb maleta i taxes, MP, bus i guia) 
De dissabte 14  a dissabte 21
A Sofia coneixerem la Cat. d’Alexandre Nevski, la 
Mesquita i la Sinagoga, símbols de tolerància religiosa. 
Visitarem el Mtir. de Rila amb un entorn únic. També la 
ciutat-museu de Koprivshtitsa, a Veliko Tarnovo, antiga 
capital medieval i Plodiv Capital Cultural Europea 2019.

Budapest i Creuer pel Danubi
845€(vol directe desde valència amb maleta i taxes, 
4 nits d’hotel 3* cèntric, MP, bus i guia) 
De diumenge  15 a dijous 19
La capital  hongaresa, herència de la senyorial Buda, 
ens encisarà amb el Pont de les Cadenes que la uneix 
a Pest, on gaudirem dels banys termals. Visitarem la 
Sinagoga Dohány, l’Òpera, i el monumental parlament.  

Capadòcia Alavesa i Treviño
295€ · (3 nits d’hotel 3 *, MP, bus i guia
De dilluns  16 a dijous 19
Detalls de l’itinerari a la web!

Màlaga i el Caminito del Rey
295€ · (3 nits d’hotel 3 *, MP, bus i guia). Dos dates:
De dilluns 16 a dijous 19 / De dijous 19 a diumenge 22 
Recorrerem el Caminito del Rey, impressionant via de 
servei a més de 100m d’alçada. A Màlaga visitarem 
l’alcassaba, el teatre romà i un gran ventall de museus 
com el Picasso i Thyssen.

La Costa del País Basc i Donosti
295€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dijous 19 a diumenge 22 
Viatge pels miradors de la costa atlàntica: Lekeitio, Bermeo 
i Mundaka, amb la seua ria, reserva de la Biosfera. També 
Gernika i l’espectacular Ermita de Gaztelugatxe

Vall del Jerte, els cirerers en flor!
315€ (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dijous 19 a diumenge 22
Farem una caminada entre cirerers en flor, de Navaconcejos 
a Jerte passant per la Garganta de las Nogaledas. A Trujillo 
visitarem el Palau dels carvajal, a Plasència les dues 
catedrals junt amb el Mtir. de Yuste i Càceres. 

Salamanca l’Alberca i Ciudad Rodrigo
295€ · (3 nits d’hotel 3* cèntric,MP, bus i guia)
De dijous 19 a diumenge 22
Detalls de l’itinerari a la Web!

SETMANA SANTA- ABRIL 
Tren Groc de la Cerdanya
295€ · (3 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
De divendres 10 a dilluns 13 
Detalls de l’itinerari a la web!

Gibraltar, Màlaga i Dolmen d’Antequera
295€ · (3 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia)
 De divendres 10 a dilluns 13 
Detalls de l’itinerari a la web!

Salto del Nervión, Frias i Puentedey
315€  (3 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia) 
De divendres 10 a dilluns 13 
Veurem l’espectacular cascada de 270 m. que es 
considera el naixement del Nervión. A Ojo Guareña 
trobarem el major conjunt de coves on destaquen les 
pintures de S. Tirso i S. Bernabé. A més, a Frias trobarem 
les cases penjades i a Oña el magnífic Mtir. del Salvador

País Basc Francés i Tren de Larrún 
315€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De divendres 10 a dilluns 13 
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, i també anirem a Baiona, ciutat dels canals. A la 
regió de Bearn visitarem Ainhoa i Sara.

Marroc, porta d’Orient
595€ · (7 nits d’hotel 3 i 4*,MP, ferry, bus i guies)
De diumenge 12 a diumenge 19
Començarem a Tànger i Tetuan, capital de l’antic 
protectorat. El caràcter mediterrani de Xaouen ens 
recordarà a Granada. Fes ens sorprendrà amb els 
palaus de la medina i el barri de curtidors. Visitarem 
la ciutat imperial de Meknés, les restes romanes de 
Volubilis i Ifrane, la xicoteta Suïssa. Finalment anirem a 
Rabat per visitar la Kasbah blava.

Sicília, de Catània a Palerm
995€ (7 nits d’hotel 3 i 4*, vol directe des de 
valència amb maleta i taxes, MP, bus i guia) 
De dissabte 11  a dissabte 18 
A Catània visitarem el teatre romà  enginyeria construïda 
amb pedra de l’Etna, pujarem al volcà en telefèric. A 
més, visitarem Taormina i Siracusa. Passarem per 
Agrigent per admirar la Vall dels Temples, coneguda 
com la magna Grècia. I a Palerm entrarem a la capella 
Palatina del palau dels Normands i farem una eixida 
a l’Escala dels Turcs, penya segat  de colors blancs. 

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

PONT DE SANT VICENT – ABRIL 
Còrdova, Úbeda i Baeza 
215€ (2 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia) 
De dissabte 18 a dilluns 20
Visitarem Úbeda i Baeza, joies del renaixement. A 
Còrdova passejarem pels carrers jueus i musulmans, 
entrarem a l’Alcàsser dels Reis Cristians i a la Mesquita 
més gran d’Occident.

Ruta del Císter Aragonés
195€ · (2 nits hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 18 a dilluns 20
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). 

Tren Canfranero i Castell de Loarre
195€ · (3 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia)
De dissabte 18 a dilluns 20
A la comarca de las Cinco Villas visitarem Sos del Rey Católico. 
Anirem en el tren  Canfranero fins a l’Estació Internacional de 
Canfranc, una joia arquitectònica. Dormiem a Jaca.

PONT DE 1 DE MAIG 
Islàndia, Reykjavik i el Cercle Daurat
995€ (4 nits d’hotel 3*, vol directe,amb maleta i taxes, 
AD, bus i guia). De dimecres 28 a diumenge 1 
Visitarem Reykjavik amb el seu passeig marítim, farem el 
recorregut del Cercle Daurat (Parc Nacional de Thingvellir, 
la cascada de Gullfoss, i el Geysir). De nit anirem a la caça 
de l’Aurora Boreal. Després de visitar la Península de 
Reykjanes, tindrem opció de banyar-nos a Bue Lagoon.

Granada i l’Alhambra
215€ (2 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia) 
De divendres 1 a diumenge 3
Recorrerem l’Albaicín d’origen musulmà. Visitarem la 
Catedral, la Capella Reial i l’Alhambra, única a tota 
Europa. Anirem al la Cartoixa i al Mtir. de Sant Jeroni 
De nit gaudirem d’un espectacle flamenc.

Gorges de la Fou i Mtir de Rodes
195€ (2 nits d’hotel 3*,MP, bus i guia) 
De divendres 1 a diumenge 3
Detalls de l’itinerari a la web!

La Barcelona modernista
 215 € (2 nits d’hotel 3*, MP, bus i guia) 
 De divendres 1 a diumenge 3
Detalls de l’itinerari a la web!
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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

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. 

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
 
US PODEM RECOLLIR A: 

  - OLIVA: Passeig Joan Fuster, 3 

  - GANDIA: Estació d’autobusos RENFE

  - TAVERNES DE VALLDIGNA: Davant Rte. Víctor 

  - SUECA: N332, davant Mercadona

  - VALÈNCIA: Expo Hotel, Nuevo Centro

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

96 295 03 75 · 619 182 919

info@iniciativesculturals.net www.iniciativesculturals.net


