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Les despulles dels nostres poetes, 
morts a l’exili, faran sentir-nos 
molt més a prop d’aquesta terra 
catalana tan pròxima i alhora des-
coneguda.  
 
1er dia: Perpinyà. Trasllat. 
Passejarem el nucli antic.  
 
2on dia: Pompeu Fabra 
St. Martí del Canigó, Vilafranca 
del Conflent i St. Miquel de Cuixà. 
A Prada, homenatge a Pompeu Fabra.  
 
3r dia: Homenatge a Machado. 
Passeig per Cotlliure. Matisse i Picasso,  
tributant el darrer homenatge sobre el  
mateix sepulcre d’Antonio Machado.  
 
4 dia. Perpinyà. Visita de Salses, imponent castell i an-
tiga guàrdia militar de frontera entre Catalunya i França. 
 

 
 

 Pressupost per a grups modificables, sense compromís. 

 Quadern–guia de la visita inclòs. 

 Podeu demanar pressupost d'autobús. 

Si tens alguna consulta que fer-nos, no ho dubtes contacta'ns i a la 
brevetat te respondrem.  

 
FIL-PER-RANDA                   Informació i gestió: 
Carrer d´Espinosa        JAUME VILANOVA 
despatx 106 
46008 València 
 
961 25 53 78 / 680 73 42 07 
grupsfilperanda@gmail.com 
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VIATGES FI DE CURS 

Alacant amb 3000 anys és una ciutat amerada de cultura, 
una història que ens compten els monuments, els museus, la 
singular Illa de Tabarca i el Castell de Santa Bárbara. Santa 
Pola, s'emmarca en un paisatge de gran riquesa mediambien-
tal, a la vora del mar Mediterrani, la costa ofereix al visitant 
excel·lents vistes a les salines, la serra i el cap. 
 

  1r dia, Alacant: visita del MARQ, el castell de      
 Santa Bàrbara i passeig pel centre històric. 
 

   2n dia, Santa Pola (visita al museu de  
      la sal, passeig per l’espai natural de les  
      salines i navegació a l’illa de Tabarca. 
 

  ALACANT, SANTA POLA  
  L’ILLA DE TABARCA 
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 1r dia: Trasllat a Benifallet,  
 a Tarragona. Visita a les Coves  
 de les Meravelles.  
 

 2n dia:  Aventura en caiac o 
canoa per l’Ebre en companyia  

    d’experts. Ruta en segway i  
    parc d’aventura amb tirolina. 
 

 3r dia:  Port Aventura. Tornada a casa.  
 
 

 

 1r dia: Trasllat  a Barcelona. Passeig  
    pel barri gòtic, les Rambles i el Port Vell.  
    Visita al Museu de la Ciència. 
 

 2n dia: Visita panoràmica. Passeig 
per     la ciutat modernista. Passeig de 
Gràcia, Sagrada Família... De vesprada 
visita de Montjuïc i Camp Nou. 

 

 3r dia: Port Aventura. Tornada a casa. 
 
 

MULTIAVENTURA AL RIU EBRE  
PORTAVENTURA 

BARCELONA 
PORT AVENTURA 

Gaudirem d'un paisatge increïble 
com és el delta de l'Ebre i les  
seues boniques poblacions pròxi-
mes a la ribera del riu.  

Capital de Catalunya és una de les ciu-
tats més importants d'Europa amb un 
patrimoni cultural i arquitectònic im-
pressionant.  
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 1r dia: La plaça monumental, Museu  
    del Teatre, patis... Representació adreçada a  
    Alumnes, al Corral de las Comedias d'Almagro. 
 

 2n dia: Parc nacional de Tablas de Daimiel. 
 
 

 
Parc Natural de La Garrotxa té una 
quarantena de cons volcànics i més 
de 20 colades de laves basàltiques. 
L’orografia, el sòl i el clima propor-
cionen una variada vegetació, so-
vint exuberant, amb alzinars, rou-
redes i fagedes d’excepcional valor 
paisatgístic.  
 
1er dia: Teatre-Museu Dalí.  
 
2on dia: Parc Natural La Garrotxa,  Besalú. 
 
3 dia: Cadaqués. Empúries grega i romana, 
el monestir romànic de Sant Pere de Rodes,  
el blanc i bonic poble mariner de Cadaqués i  
el conjunt arqueològic d’Empúries. 
 
4 dia: Port Aventura. Tornada a casa 

TEATRE A ALMAGRO 
LAS  TABLAS DE DAIMIEL 

GARROTXA i L’EMPORDA 
PORT AVENTURA 

Aquest territori resumeix el ca-
ràcter manxec... terra, aigua i 
vent. Una enorme comarca, on 
l´home conreà milers d’hectàre-
es de vinyes, al mateix temps 
que alçava esglésies, molins,  
castells, i grans monuments 
literaris, esdevenint l’epicentre 
del teatre clàssic en castellà.  


