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ACTIVITATS PER A GRUPS 
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ACOSTA´T A LA VALENTIA 
La ciutat més valenta 

ITINERARI 
 

 
 
Després d’anys de treballs intermitents, els arqueòlegs 
han posat punt final a l’excavació del solar de 
l’Almoina de Va-lència. Situat al lloc on es considera 
que estigué el nucli funda-cional de la ciutat, aquests 
estudis han donat un munt de da-des sobre la història 
més desconeguda, fins ara, de la València romana. La 
basílica, les termes o el mercat romà, són algunes de 
les construccions documentades, a més de diverses 
restes d’altres èpoques, com ara la visigòtica o la 
islàmica.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Plaça de la Mare de Déu  
 

 Museu Arqueològic de l’Almoina  
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Les visites començaran a les 10:00 hores en el lloc on        
s’indicarà prèviament. 
  
La durada de cada visita serà de 3 hores 
aproximadament amb un descans de 30 minuts. 
 
Les visites es podran realitzar de dimarts a divendres. 
 
 
 
PRESSUPOST per a grups 

 5€ per persona.  (mím. 20 pax). 

 4€ per persona. (grups superiors a 40 places). 

 En les visites a Llíria hi haurà un increment de     
2,50 € de tiquets d’entrada als monuments. 

 
 
 
 
 
 
Cal confirmar Jaume Vilanova 
 
FIL-PER-RANDA 
Carrer d´Espinosa 
despatx 106 
46008 València 
 
961255378 
grupsfilperanda@gmail.com 
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Possibilitat d’anar en autobús o en avió.  
1r dia:  
 
Eixida des del centre. Viatge nocturn.  
 
2n dia:  
 
Visita a la Torre Eiffel amb accés al tercer pis i 
passeja-da pels Champs de Mars.  
Pujada a Montmartre, barri dels artistes, passejada 
pels seus carrers i visita a l’església del Sacre Coeur.  
 
3r dia:  
 
Visita guiada al museu del Louvre.  
Visita a la Catedral de Notre Dame i Centre Georges 
Pompidou.  
Passeig nocturn pel riu Sena amb els famosos 
Bateaux Mouches.  
 
4t dia:  
 
Visita al Museu d’Orsay i al Palau de l’Òpera de París. 
Visita al Palau de Versalles i els Camps Elisis.  
 
5é dia:  
Jornada completa al Parc d’Atraccions de Disneyland 
París.  
 

 ACOSTA´T A PARÍS 
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Passeig per la ciutat de València guiats pels versos dels 
poetes arabigo-valencians del segle XI. Ens deixarem 
dur per la dolçor del riu, encisats pel perfum finíssim de 
llessamí i murta del jardins coberts de rosada, acaronats 
pel soroll rialler de les fonts, envoltades d’arbres fruiters, 
travessarem amb serenor a l’esguard de la mitja lluna, la 
mateixa que inspirà els poetes valencians de l’Al-Andalus. 
Però també, com ells, lamentarem la pèrdua de tan 
magnífic paradís, en veure els monuments reduïts a runes, 
les arbredes verdejades seques i endurides, i molts dels 
amics, exiliats o morts. 

 
València és la maragda per on corre 
un riu de perles.  
És la bellíssima dama que Déu féu 
jove i eterna. 
València té els matins lluents,  
pel sol que juga amb la mar i corre 
per l’Albufera.  
 
Poeta andalusi Ar-Russafí  
 
 

 
 
 

 Plaça del Tossal 

 Museu arqueològic del Tossal 

 Muralla d’època islàmica 

 Portal de la Valldigna 

 El tribunal de les aigües 

 L’Almoina 

 Banys de l’Almirall 
 

ITINERARI 

ACOSTA´T A LA VALÈNCIA MORA 
Els versos de la mitja lluna 
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El regne independent de València que creà el rei Jaume I 

suposa una concepció nova per a la seua època. El rei no vol 
que València es convertisca en un apèndix senyorial i 
latifundista (una mena d’Andalusia de la Corona d’Aragó). 

9 d’octubre de 1238; des del 28 de setembre hi havia 
dins la ciutat escamots de cavallers cristians i havia    
estat hissada a la seua torre principal la senyera; un       
d’aquells cavallers, Pere Cornell, hi va posar el seu penó 
amb la cornella.  

 
MANUEL SANCHIS GUARNER. La ciutat de Valencia 
 
 
 
 

 Torre d’Alí Bufat junt el Palau del Temple 

 Porta del Palau de la Catedral 

 Capella del Rei Jaume I  

 Monument al rei Jaume I al Parterre  
 Museu Arxiu Municipal de València  

ITINERARI 

ACOSTA´T A LA VALÈNCIA DE LA CONQUESTA  
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  ACOSTA´T A ROMA I FLORÈNCIA 

 
 

 
1r dia, Roma:  
 
Trasllat a l’aeroport. Vol amb direcció a Roma.  
Passeig guiat per les places de Roma. Visita guiada al 
Coliseu, a les Termes de Caracalla, el Circ Màxim.  
 
2n dia, Roma:  
 
Visita guiada al Fòrum romà i al Palatí.  Visita a San 
Pietro in Vincoli i 
Santa Maria la Major.  
 
3r dia, Florència:  
 
Trasllat a Florència i 
visita a la Galeria 
Uffizi.  
Passeig per la zona 
de Ponte Vechio, 
visita a la Galleria 
dell’Academia (David 
de Miquelangelo), al Duommo i al Baptisteri.  
 
4t dia, Roma:  
 
Visita als Museus Vaticans, a la Capella Sixtina i a la 
Basílica de Sant Pere. Trastèvere.  
 
5é dia, Roma:  
 
Visita guiada als Museus Capitolins. A l’hora 
corresponent trasllat del grup a l’aeroport de Roma. 
Vol a l’aeroport de destí (València/Alacant) i trasllat al 
centre amb autobús.  
 

ITINERARI    
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 ACOSTA´T A LA MEDITERRANEA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 dies:  
 
1r dia, Delta de l’Ebre i Barcelona(Museu de la 
Ciència)  
 
2n dia, Barcelona: Barri Gòtic, Rambles, Plaça Cata-
lunya, Montjuic, Sagrada família, Casa Batlló, Parc Güell 

i entrada a la “Pedrera “.  
 
3r dia, Tarragona: Visitarem l’Amfiteatre romà, el 
Fòrum de la Colònia, el Circ romà i les muralles de la 
ciutat .  
 

 
 

 
3 dies:  
 
1r dia, Delta de l’Ebre i Barcelona (Museu de la 
Ciència)  
 
2n dia, Barcelona: Barri Gòtic, Rambles, Plaça Cata-
lunya, Montjuic, Sagrada familia, Casa Batlló, Parc Güell 
i entrada a la “Pedrera”.  
 
3r dia, Port Aventura.  

ITINERARI   A 

ITINERARI   B 
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ITINERARI 

ACOSTA´T A LA VALÈNCIA EN EL SEGLE XV 
Capital de la Corona d'Aragó 

 
A causa del gran auge comercial que va desenvolupar al 

llarg del segle XV la ciutat de València, la supremacia en la 
Corona Catalano-Aragonesa va passar de Barcelona a la 
nostra ciutat. 

 
En aquell temps València va ser una de les ciutats més 

potents de la Mediterrània, mantenia llaços comercials amb 
els països musulmans d'Àfrica, els francesos, les repúbliques 
italianes, Flandes i el centre d'Europa des d'on arribaven 
infinitat de comerciants. La vella llotja construïda en el segle 
XIII va ser insuficient per a una ciutat que iniciava una 
època de gran esplendor.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Porta de Serrans  

 Palau de la Generalitat  

 Palau de la Batlia 

 L’Almodí   

 Catedral  

 La Llotja dels Mercaders o de la Seda 
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En la darrera dècada del segle XIX el creixement demogràfic 

i el desenvolupament econòmic de la ciutat de València van ser 
extraordinaris a causa especialment de l’expansió agrícola, el 
comerç i l’exportació de la taronja comportaren canvis 
urbanístics importants.  

 
Una sèrie  d’arquitectes i de mestres d’obra van trobar un 

ambient social que afavoria les novetats, el desig de luxe i de 
cosmopolitisme. Les edificacions van configurar un nou centre 
urbà, els nous edificis intentaren canviar l’aire provincià que 
restava a la ciutat. 

 
L’arribada dels corrents modernistes a València va ser de la 

mà d’uns quants joves arquitectes titulats a l’Escola de 
Barcelona, on havien    conegut l’ambient i les   construccions 
del primer   modernisme. 

  
Les característiques fonamentals van ser tres   línies 

diverses: una d’expressió ondulant i vegetal a l’estil de l’art 
nouveau, una altra de 
medievalitzant de caràcter 
historicista i l’ultima, 
d’ascendència austríaca, la 
de la   sezession. 
 

 
 

 Casa dels Dracs 

 Mercat de Colom 

 Casa de  les Roses 

 Casa de les Taronges 

 Casa de Cortina 

 Estació del Nord 

ACOSTA´T A VALÈNCIA MODERNISTA 

ITINERARI 
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ITINERARI A    

  ACOSTA´T A LA NEU 

 
 
 3 dies ó 4 dies d’esquí en Espot (Pallars del 

Sobirà, Llei-da) amb allotjament en Hotel de 3 
estreles. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 3 ó 4 dies d’esquí en Port Ainé (Pallars del 
Sobirà, Lleida) amb allotjament en Alberg en 
Orri de Pallars.  

 
 
 

ITINERARI B   
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Disfruta de dos dies pura adrelina rodejat d'un 
paisatge increïble com és el delta de l'ebre i les 
seues boniques poblacions pròximes a la vora del 
riu.  

 
 

 
 

 1r dia:  
 
Trasllat amb autobús amb direcció a Benifallet, Tarra-
gona  
Visita a les coves de les meravelles o espeleología. 
 

 2n dia:  
 
Aventura en caiac o canoa per l’Ebre en companyia de 
experts  
Ruta en segway i parc d´aventura amb tirolina 
 

 3r dia:  
Trasllat amb autobús a Port Aventura.  
Tornada a casa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ACOSTA´T A LA AVENTURA 
DELTA DEL EBRE I PORT AVENTURA 

ITINERARI   
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ACOSTAT A LA VALÈNCIA DELS BORJA 

 
L’aclaparadora carrera de la família Borja comença amb 
Calixt III, qui va intervenir en la resolució del cisma 
d’Occi-dent. El primer Papa Borja portà una vida 
austera, plena d’in-quietuds culturals. El seu nebot, 
segon papa Borja (Alexandre VI) va ser una figura clau 
en la vida política de la seua època. El seu fill, Cèsar, 
segons conten, va suggerir a Maquiavel les reflexions 
que exposaria a la seua obra “El príncep”. Lucrècia va 
fer de Ferrara un dels centres més brillants del Renaixe-
ment italià. Finalment Francesc culminà la seua intensa 
vida a Roma després d’haver estat màxim responsable 
dels jesuïtes i ser canonitzat com a Sant.  
 
 
 

 
 
 

 Carrer dels Borja  

 Església de sant Nicolau  

 Museu i capella de sant 
Francesc  

 Palau Borja  

 Museu de Belles Arts  
 

ITINERARI 
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ITINERARI 

 
L'aqüeducte de la “Peña Cortada” és un dels més im-
portants a la península ibèrica, gran obra d’enginyeria 
hi-dràulica feta pels romans per aprofitar l’aigua i que 
encara avui conserva una part important del seu 
traçat original. També al poble de Xelva encara és 
conserva hui en dia un centre històric amb les 
petjades dels pobles que el van ha-bitar 
històricament. Els seus carrers estrets, el so de 
l’aigua en les seues innumerables fonts, les cases 
encallades....  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aqüeducte romà de la “Peña Cortada”.  
 

 “Ruta de l'Agua" que discorre per els quatre 
barris his-tòrics de la localitat i per paratges 
singulars del riu Xelva.  

 

 
  
 
 

ACOSTA´T A CHELVA I “PEÑA CORTADA” 
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ITINERARI     

 
Xàbia conserva el seu peculiar traçat medieval, un 
entramat de carrers estrets esguitats de façanes 
blanques, portals arquejats, finestrals gòtics i enreixats 
de forja, tot açò rematat per la característica “pedra 
tosca” de la zona. Passejar pels seus carrers ens permet 
retrocedir a temps passats.  
 
 
 
 
 
 
L’Església de Sant Bertomeu (S.XIV-XVI)  
 
Palau dels Sapena (S.XV)  
 
La Casa dels Bolufer (S.XVII-XIX)  
 
Museu Arqueològic i Etnogràfic Soler Blasco  
 

 
 

  ACOSTA´T A XÀBIA 



 

12 

  
 
La reserva de Valdeserrillas és un projecte experimental creat 
fa pocs anys per a potenciar el turisme rural i natural en la 
comarca dels Serrans en un meravellós espai protegit avocat 
a l’embassament de Benaixeve a la veure de les im-
pressionants gorges del riu Túria. Actualment podem trobar 
cérvols, muflons, cabres salvatges, cavalls i penya-segats 
rocosos on viuen el falcó pelegrí, el mussol reial i l’àguila 
marcenca.  

 

 
 

 Navegarem amb un vaixell ecològic (solar), seguint el 
riu Túria a munt entre els penya-segats que conformen 
“Los Cañones”.  

 

 Visitarem l’aula de natura, on observaren diferent es-
pecies d’amfibis instal·lats a l’embassament (Gallipato). 
Així com banyes dels diferents especies que hi ha al 
parc de Valdeserrillas.  

 

 Passeig rural per un dels últims pulmons verds valenci-
ans, des d’on es projectarà la futura reserva de la bi-
osfera de “ Los Cañones del río Túria”, on es possible 
albirar, entre altres: Cérvols, cabres salvatges, Bisó 
Europeu, falcó pelegrí, l’àguila marcenca.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ACOSTA´T A LA RESERVA  
DE VALDESERILLAS 

ITINERARI     
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ACOSTA´T A LLíRIA, CRUÏLLA DE CULTURES 

 
Llíria apareix plàcidament col·locada entre diversos 

turons al centre del “Camp de Túria”. Per les seues 
vessants s'entrellacen els antics barris amb empinats i 
estrets carrers de cases populars. La seua història, una de 
les més antigues del nostre país, va començar en l'edat del 
Bronze, la ibèrica Edeta era la capital d'un extens territori. 
Coneguda ciutat romana i després del període musulmà, 
amb la conquista del rei Jaume I, va passar definitivament 
al Regne de València. Aquesta ciutat, vertader encreuament 
de civilitzacions, manté un bagatge cultural extraordinari. 

 
 
 

 Termes Romanes 

 Banys Àrabs 

 Església de la Sang 

 Museu Arqueològic de Llíria 
 
 

Els poblats del Castell de Bernabé i del Puntal dels Llops 
situats dins el territori d’Edeta, es van construir durant el 
període del seu major esplendor, van estar ocupats durant 
els segles IV i III aC., fins el principi de la conquesta 
romana, quan Edeta perd el seu poder. Les excavacions 
fetes als jaciments han aconseguit recompondre’n l’hàbitat, 
el sistema defensiu i la seua trama urbana, que resta 
rodejada per un recinte murat amb reforços, contraforts i 
una torre. 

 
 
 

 Castell de Bernabé 

 Puntal dels Llops 

POBLATS IBÈRICS DEL CAMP DE TÚRIA 

ITINERARI     

ITINERARI     
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 Alacant amb 3000 anys a les seues esquenes, és una ciutat 
amerada de cultura, està plena d'història en cada racó, una 
història que compten els seus barris, els seus parcs i places, 
els monuments, els museus, la singular Illa de Tabarca, el 
Castillo de Santa Bárbara  
 
Santa Pola de profunda tradició marinera, s'emmarca en un 
paisatge de gran riquesa mediambiental, a la vora del mar 
Mediterrani. Este sector de la Costa Blanca oferix al visitant 
excel·lents platges amb vista a les salines, la serra i el cap 
de Santa Pola, tot un luxe per als amants de la naturalesa  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 dies: 
 
 
 

 1r dia, Alacant (visita al MARQ, castell de Santa 
Barbara i centre històric. 

 2n dia, Santa Pola (visita al museu de la sal, les 
salines i l´illa de Tabarca. 

 
 
 
 
 

 

ITINERARI     

ACOSTA´T ALACANT I SANTA POLA 
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ACOSTA´T ALACANT I SANTA POLA 
 

 
Es tracta del llac més gran d'Espanya i una de les zones 
humides més importants de la península ibèrica. Un 
paratge de gran interés ecològic en què hivernen 
espècies úniques d'aus aquàtiques. Les seues riques 
aigües han servit tradicionalment de suport a pescadors i 
cultivadors d'arròs, donant origen a una suculenta 
gastronomia. 
 

  
 

 Passejada per la Gola del Pujol  
 

 Visita al bosc de la Devesa (dunes mòbils, passeig 
vora mar, dunes fixes i bosc mediterrani)  

 

 Visita al Parc Natural Racó de l’Olla (museu i 
observació d’aus)  

 

 Visita al Palmar  
 

 Passeig en barca per l’Albufera (observació d’aus i 
coneixe-ments de l’ecosistema).  

 

ACOSTA´T A L´ALBUFERA 
El pulmó de València 

ITINERARI     


