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· VIATGE al PAÍS VALENCIÀ · 
 “CAP d’ANY” 

 

PENÍSCOLA ·VALÈNCIA · GANDIA · ALCOI ·  
PARC NATURAL de l’ALBUFERA · SUECA·  

 
Del dijous 28 de desembre de 2017 al dimecres 3 de gener de 2018 

 
 
 

 DIJOUS   · 28 ·   BARCELONA – PENÍSCOLA – VALÈNCIA  
 

Matí:  sortida a les nou ( 9:00 h.) des de la Gran Via de les Corts 
Catalanes cantonada amb Passeig de Gràcia, sota l’edifici de 
GENERALI - HM . 

Esmorzar: a càrrec de cadascú, a l’àrea de servei de l’autopista. 
Seguidament: arribarem a PENÍSCOLA, on farem una visita, guiada i 

comentada, a la ciutat fortificada i a l’interior del Castell 
pontifici, una fortalesa d'origen templer, situada al punt més 
elevat del penyal d’aquesta ciutat costanera. 

Dinar:  en un restaurant, situat al mateix centre de PENÍSCOLA. 
Seguidament: continuarem la ruta, fins arribar a la ciutat de VALÈNCIA. 
 
 

NOTA: l’allotjament i sopar, de tots els dies, serà a l’hotel: 
 

AYRE HOTEL ASTORIA 4* 
Plaça de Rodrigo Botet, 5 

46002  CIUTAT de VALÈNCIA 
Tel: 96 3981000  - www.ayrehoteles.com/hoteles/ayre-hotel-astoria-palace  

 
 

 DIVENDRES   · 29 ·   MONESTIR de la VALLDIGNA – GANDIA  
 

Matí: visita a l’espectacular REIAL MONESTIR de SANTA MARIA de la 
VALLDIGNA, situat en plena Vall digna. El 15 de març de l’any 
1298 el rei Jaume II el Just dóna a l'abat Bononat de Vila-seca la vall 
de l'Alfàndec per tal de fundar un monestir de l'orde del Cister, filial 
del monestir de Santes Creus. Fou el primer monestir de gran 
importància aixecat a l'antic Regne de València, després de la 
conquesta cristiana i, recentment, s’ha recuperant el seu antic 
esplendor artístic i arquitectònic i també la seua funció com a 
epicentre cultural dels valencians. 
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Dinar: en un restaurant de la ciutat de GANDIA. 
Tarda: visita al centre històric de la ciutat de GANDIA i al fantàstic PALAU 

DUCAL dels BORJA, declarat Bé d'Interès Cultural des de 1964, un 
dels edificis civils més representatius del patrimoni històric valencià 
i, a més a més, la seva basílica de Santa Maria.   

 
 

 DISSABTE   · 30 ·   CIUTAT d’ALCOI 
 
Matí: visita a ALCOI, una ciutat plenament mediterrània, situada en un 

entorn natural incomparable. El seu patrimoni medieval i també 
modernista, juntament amb dels emblemàtics ponts que salven 
barrancs i rius, presenta una ciutat amable per passejar, tot gaudint 
del seu patrimoni històric.  

Dinar:  en un restaurant cèntric de la ciutat.  
Tarda: assistència a una de les representacions del BETLEM de TIRISITI 

que es celebren a la ciutat d'ALCOI des de fa més de cent anys i són 
hereves, potser quasi úniques, d'una llarga tradició mediterrània de 
teatre de titelles. Es representen en un format menut i són d’una 
temàtica farcida d’elements populars i religiosos.   

 
 

 DIUMENGE   ·  31 ·    CIUTAT de VALÈNCIA  
 
Matí: ruta per la VALENCIÀ del segle XV, tot un recorregut pels llocs més 

emblemàtics que fan referència, concretament, en aquest període de 
la història: les Torres de Serrans, l’Almodí reial, la Catedral i la 
Llotja. També tindrem ocasió, els que ho vulguin, de pujar al 
popular campanar de “el Miquelet”.  

Dinar: al restaurant de l’Hotel. 
Tarda: visita a l’extraordinària i espectacular església de SANT NICOLAU, 

recentment restaurada i considerada la Capella Sixtina d’aquesta 
ciutat.  

Sopar:  extraordinari i especial de CAP d’ANY, al mateix Hotel. 
 
 

 DILLUNS   · 1 ·  CIUTAT de les ARTS i les CIÈNCIES  
 
Matí: lliure fins a l’hora de dinar. 
Dinar: al restaurant de l’Hotel. 
Tarda: visita a la CIUTAT de les ARTS i les CIÈNCIES, situada al final del 

llit del riu Túria, convertit en jardí als anys 80 després del 
desviament del riu per la gran riuada de València. Tot un gran 
complex arquitectònic, cultural i d'entreteniment d’aquesta ciutat, 
construir a la dècada dels 90  i acabat als primers anys del segle XXI. 
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 DIMARTS  · 2 ·    L’ALBUFERA – EL PALMAR – SUECA  
 
Matí: ens aproparem a la DEHESA del SALER, on farem una visita en 

aquesta zona considerada el major pulmó verd de la ciutat de 
Valencia i que forma part d’aquest meravellós PARC NATURAL de 
l’ALBUFERA, Tot seguit realitzarem un preciós i agradable passeig 
en barca per l’estany del Pujol.  

Dinar:   en un restaurant de la població del PALMAR. 
Tarda:  visita a la CASA MUSEU JOAN FUSTER a SUECA.  El 1995 la 

Biblioteca i l’Arxiu Joan Fuster foren cedits a la Biblioteca 
Valenciana i reunits a SUECA. L’Espai Joan Fuster fou creat el 2003 
per la Càtedra Joan Fuster i el gener de 2017 obrí les seves portes 
l’actual Casa Museu. 

 
 

 DIMECRES  · 3 ·  VALENCIA – BARCELONA  
 
Matí:  després d’esmorzar, sortida amb destinació a BARCELONA. 
Dinar:  lliure en una àrea de servei de l’autopista.  
Tot seguit: seguirem la nostra ruta fins a BARCELONA. 
 

* * * 
NOTA: el guiatge anirà a càrrec de l’Entitat Cultural - FIL-PER-RANDA de València. 

* * * 
PREU:  1.390 € preu per persona en habitació doble – supl.ind.  380 € 

Per a inscripcions truqueu al 93-241.41.42 de dilluns a dijous de  9.00 a 18.00 h.  
i divendres de 9.00 a 15.00 h. – Tarda:  616.958.009  (Pere Costa) 

* * * 
o 1r TERMINI PAGAMENT INSCRIPCIÓ: DIJOUS 23 de novembre  650  € 

o 2n i ÚLTIM TERMINI PAGAMENT:  DIMARTS 12 de desembre 
 

CaixaBank “la Caixa” -  ES34 - 2100·3017·08·2200641565 
 

* * * 
 EL PREU INCLOU:  

 
 Autocar Cia. Plenacosta, durant tot el recorregut.   
 Allotjament i sopar, de tots els dies,  a l’AYRE HOTEL ASTORIA 4* 
 Dietes fora de l’hotel.  
 Refrescos, aigua, cervesa i cafè o infusions,  per dinar i sopar.  
 Sopar especial de CAP d’ANY.  
 Entrades a museus i recintes històrics de pagament.  
 Recorregut amb barca per l’Albufera. 
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 Guia professional de turisme de l’Entitat Cultural - FIL-PER-
RANDA del País Valencià.  

 Propines diverses.  
 Guia acompanyant de Pol Viatges, des de Barcelona.  
 Assegurança d’assistència i anul·lació.  

 
 EL PREU NO INCLOU:  

 
 Dinar del dia de tornada, 
 Qualsevol cosa no especificada.   

 
* * * 


