
Paisatges de Moldàvia 
Monestirs de Bucovina

En aquesta desconeguda regió trobarem un dels últims indrets d'Europa on la vida rural pa-
reix detinguda en l’edat Mitjana. Els llauradors viuen de la terra en un idíl·lic marc d’ondulats
tossals amb xicotets pobles que mantenen costums ancestrals. Passejarem pel camp, degusta-
rem la bona gastronomia local i descobrirem aquesta part del món on una muralla de munta-
nyes va deixar-la aïllada. FPR vol mostrar-vos les seues antigues esglésies artesanals de fusta
i els increïbles monestirs ortodoxos medievals. És com viatjar en el temps, història viva
realment impressionant.

I T I N E R A R I
17 juliol. Cluj Napoca
Concentració a les 19:00h a l’aeroport de
Manises. Vol directe a Cluj-Napoca.
Sopar lliure en vol. Hotel a Cluj.

18 juliol. Maramures
És una regió plena de particularitats lligades
a antigues tradicions, als mercats, haurem
d’obrir-nos pas entre un trasbals de dones
amb faldes de flors i mocadors de colors en el
cap, i homes amb barrets de palla. Visitarem
el cementeri alegre de Sapanta, amb lloses
sepulcrals realment curioses, d’ornamentació
floral amb retrats del difunt en escenes talla-
des i pintades de vius colors que el represen-
ten en la seua activitat quotidiana. Dinar
lliure. Arribada al poble de Viseu. Sopar i
allotjament en pensió turística. Casa
local i gent acollidora.

19 juliol. Esglésies antigues de fusta 
Travessarem una regió on la arquitectura amb
cases de fusta decorades amb motius tradicio-
nals és diferent. Ens aturarem al monestir de
Barsana i en pobles amb esglésies de fusta ta-
llada i coronada per un alt pinacle, rodejat de
quatre torretes. Estan realitzades pels propis
habitants de la zona. Dinar lliure. Creuarem els
Carpats per Prislop i entrarem a Bucovina.
Sopar. Hotel a Gura Humorului 2 nits.

20 juliol. Monestirs de Bucovina
Bucovina acull entre els seus majestuosos i sil-
vestres tossals la major concentració de mo-
nestirs decorats amb pintures del món, tot açò
al bell mig d’un esplèndid escenari de valls
boirines i boscos d’avets. Dinar lliure. Visita-
rem el monestir de Putna; el poble de Margi-
nea, famós per la seua ceràmica negra, amb
tallers on es poden veure els artesans treba-
llant, i tancarem el dia amb el  monestir de
Sucevita. Sopar a l’hotel.



17 al 24
juliol

21 juliol. Moldovita, Vama, Humor
Visita del monestir de Moldovita i el d'Humor.
Dinar lliure a Voronet. Tot seguit travessant la
Bucovina meridional entrarem a Moldàvia.
Sopar i hotel a Piatra Neamt 2 nits.

22 juliol. Piatra Neamt
Pujarem en telefèric als tossals que envolten la
ciutat. Passeig Rural: per la rodalia amb
vistes de la ciutat. Dinar i vesprada lliure en
Piatra Neamt. Sopar a l’hotel.

23 juliol. Els tancats de Bicaz, Lacu Rosu
Creuarem els Carpats per Bicaz, el passatge
més estret i espectacular. Rodarem el Llac
Roig, originat per l’afonament d’una munta-
nya, amb un paisatge de gran impacte per als
amants de la natura. Dinar lliure de camp. En
acabant Targu Mures, al segle XIV florent ciu-
tat lliure governada pels gremis, amb una

forta presència de llauradors hongaresos de
confessió evangèlica unitària, una església
que nega la Trinitat. Sopar i hotel a Targu
Mures.

24 juliol. Targu Mures – Cluj 
De matí passeig per la ciutat, destaquem el
Palau de Cultura bastit en estil modernista,
(una curiosa interpretació hongaresa de la Se-
cessió vienesa), i la Biblioteca del comte Sa-
muel Teleki, reunida en el curs dels seus llargs
viatges per Europa. Trasllat a Cluj Napoca.
Dinar lliure. Visita de la Plaça de la Unió, l’an-
tiga farmàcia i la catedral catòlica, (l’església
gòtica més bella de Romania), que segueix els
cànons de l’estil bohemi alemany. Trasllat a
l’aeroport i vol directe a València. Arri-
bada cap a les 20:00h.

Ens acompanyarà Joan V. Candel,
guia de FPR.

INSCRIPCIÓ
OBERTA

reunió informativa
2 juliol

PREU DEL TIQUET
920 euros

+ 100 de taxes
d’aeroport

MP
Hotel

Avió
Minibús



17 juliol. Cluj Napoca
Concentració a les 19:00h a l’aeroport de
Manises. Vol directe a Cluj-Napoca,
(Transilvània). Sopar lliure. Hotel a Cluj.

18 juliol. Alba Iulia, d’Hunedoara
Trasllat i visita de l’encantadora ciutat d’Alba
Iulia, antiga capital de Transilvània. Dinar
lliure. Tot seguit visita del imponent castell d’Hu-
nedoara. Sopar. Hotel a Sibiu 2 nits.

19 juliol. Sibiu
Ciutat Saxona, de tall alemany medieval, amb
cases sòbries però pintades en colors càlids
que ofereixen una complicitat encreuada amb
les teulades proveïdes d’ulls. Destaquem el
pont de les mentides, el passatge de les es-
cales i dues acollidores places centrals,...
Dinar lliure. Sopar a l’hotel.

20 juliol. Brasov, Castell de Bran  
Aquesta ciutat és el centre fonamental de Tran-
silvània, amb la seua impressionant església
Negra, que dibuixa una lúgubre silueta sobre
el fons boirós de les muntanyes. Dinar a
l’hotel. De vesprada la silueta del castell de
Bran, de tall medieval imposa la seua ubica-
ció dalt d’un turó. Sopar lliure. Hotel a Bra-
sov 3 nits.

21 juliol. Sinaia-Busteni
Excursió per Muntii Bucegi. Ascendirem i bai-
xarem en telefèric. Ruta verda: 3h dificul-
tat mitja-baixa. Des de Busteni a Sinaia.
Dinar lliure de camp. des de Busteni
OPCIÓ CULTURAL: Visitarem Busteni i la
ciutat de Sinaia amb el palau de Peles, edi-
fici renaixentista i classicista alemany amb
altes torres, columnes i galeries, envoltat de
magnífics jardins guarnits d’estàtues. Dinar
lliure. Sopar a l’hotel.

I T I N E R A R I

INSCRIPCIÓ
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Transilvània. El jardí dels Càrpats

Muntanyes de llegenda
Amb la foscor que la història ha descrit dels habitants d’aquests cas-
tells medievals i les llegendes fantàstiques que ens espantaren de
menuts quan anàvem al cine, però amb el toc càlid que li dóna la
fantasia quasi oriental dels seus nombrosos edificis religiosos, aquest
país, alhora trist i somrient, caòtic però amable i divertit, manté l’en-
cant de les ciutats de l’antic imperi austrohongarès del qual va ser
una part important i les muntanyes més imponents i verges d’Europa
oriental. Amigues i amics de Fil-Per-Randa prepareu-vos que aviat
arribarem als Carpats, el país del comte Dràcula.

17 al 24
juliol



22 juliol. Poiana Brasov
Ruta verda: 3h dificultat mitja-baixa. Per
la rodalia del massís Postavaru la més espec-
tacular muntanya dels Carpats Meridionals
amb una important elevació i rodejat per qua-
tre muntanyes. Dinar lliure de camp. OPCIÓ
CULTURAL: La xicoteta i encantadora Poiana
Brasov, situada al bell mig de la serralada dels
Carpats. Dinar lliure. Sopar a l’hotel.

23 juliol. Sighisoara
Ruta verda: 2h dificultat baixa. Vorejant
una de les meravelles naturals dels Carpats, el
llac de Santa Anna. Ocupa el cràter d’un volcà
i està rodejat de boscos conformant una co-
rona, d’allò més teatral. Dinar lliure de camp.
OPCIÓ CULTURAL: Visitarem Sighisoara.
Aquest territori viu entorn del sanguinari assassí
de turcs, convertit tres segles després per l’ir-
landès Bram Stoker en vampir de llegenda.
Sopar. Hotel 1 nit a Sighisoara.

24 juliol. Sighisoara
De matí passejarem la Ciutadella de Sighi-
soara, que sembla el prototip per a les il·lus-
tracions dels contes de fades. Des de la torre
del rellotge hi ha una vista espectacular. Xi-
coteta ciutat medieval de carrerons tortuosos i
empinats. Una senzilla llosa indica la mansió
en què va viure el príncep Vlad Dracul. Dinar
lliure. Trasllat a l’aeroport i vol directe
a València. Arribada cap a les 19:00h. 

Ens acompanyarà Pau Marquès,
professor de literatura.

La llegenda del 
comte Dràcula
El castell de Bran va ser construït en el segle
XIV pels marxants de Brasov en el lloc on res-
tava una fortificació dels cavallers teutons, tot
just en un punt estratègic de l'antiga via trans-
carpàtica. La història diu que la muller d’un
príncep de Transilvana es va llevar la vida per-
què creia que el seu espòs havia mort en la
lluita contra els turcs, però la llegenda conta
que en arribar-hi, furiós amb la divinitat, el prí-
cep va fer un pacte amb el diable i es va con-
vertir en un vampir immortal, (en l’eterna
recerca d'una dona semblant a la seua es-
posa suicidada). Aquest s'inspira en la figura
històrica del príncep de Valàquia, Vlad Tepes,
el  fictici comte Drácula de Bram Stoker, és el
resultat de la descripció del personatge real.
La veritat és que el príncep només passà pel
castell de Bran una sola vegada.



Alsàcia i la Selva Negra

Bosc d’Europa
La Selva Negra sobreïx dels camps de vinyes de la vall de l’alt Rin.
En aquest indret, reposen plàcidament llacs allotjats en un primitiu i
variat paisatge de muntanyes, planes i barrancs, entre xicotets po-
bles, monestirs barrocs i enormes cases de camp rehabilitades en
tranquil·les hostatgeries rurals. El paisatge de somni, està entrecre-
uat per una excel·lent xarxa de camins que ha convertit aquestes
rodalies naturals en un espai perfecte per a descansar, defugir de
l’estrès i convertir-se en un paradís per als excursionistes.

I T I N E R A R I
3 agost. Selva Negra-Titisee
Concentració a les 12:30h a l’aeroport de
Manises. Vol directe a Zuric. Trasllat a la
Selva Negra, Dinar lliure. A la vesprada visita
de la ciutat balneària de Titisee-Neustadt. Tras-
llat a Breitnam. Sopar. Hotel rural 5 nits.

4 agost: Mont Kandel
Ruta verda: 4h amb dificultat baixa.
Baixarem des del cim del Mont Kandel fins al
poble de Sant Peter, Dinar lliure. A la ves-
prada visita del magnífic monestir que dona
nom a la població, exemple del Rococó Ale-
many. Cal destacar-hi l’església i la extraor-
dinària biblioteca. Sopar a l’hotel.

5 agost. Constança i les Rheinfall
Alimentat amb les aigües del Rin el Bodensee
és el segon gran llac alpí. Visita de la ciutat
de Constança situada a l’extrem d’una xico-

teta península, passejarem el casc antic i gau-
direm dels vells vapors amarrats al port. Tot
seguit embarcarem recorrent una part del llac.
Dinar lliure. A la vesprada visita de Schaff-
hausen, en acabant... Passeig rural: seguint
la vora del riu fins a les mateixes Cataractes
del Rin. Sopar a l’hotel.

6 agost. Feldsee-Sant Blasien
Dia d’excursió, Ruta verda: 4h amb  difi-
cultat baixa. El llac Feldsee és un dels es-
pais més bonics de la Selva Negra, tot
envoltat d’una exuberant vegetació. Dinar
lliure.  A la vesprada visita del poble i la ba-
sílica de Sant Blasien. Sopar a l’hotel.

7 agost. Triberg, Donauquelle i les
cascades d’Allerheilingen
Després d’una passejada per la població de
Triberg, la ciutat dels rellotges de cuc que pre-

3 al 10
agost
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sumeix de tindre el més gran del món. 
Passeig rural: anirem a visitar el naixement del
Danubi, on no és més que un xorret d’aigua,
per a finalitzar el dia amb la visita a les cata-
rates d’Allerheilingen, un bonic i misteriós iti-
nerari que comença a les ruïnes de l’abadia
del mateix nom. Sopar a l’hotel.

8 agost. Freiburg - Estrasburg
Eixida de Breitnam i visita de la capital de la
Selva Negra, Freiburg, farem una deliciosa
passejada per les seues places i carrers porxats
dels quals sobreïx d’altíssima torre de la cate-
dral dominant la ciutat. Dinar i Sopar lliure.
Hotel a Estrasburg 2 nits de viatge.

9 agost. Estrasburg
Visitarem el parlament Europeu. Majestuós
edifici que ha convertit la ciutat d’Estrasburg
en un dels centres culturals més importants
d’Europa. Dinar i sopar lliure. Vesprada lliure
a la ciutat que ens sedueix amb l’encant dels
bulevards, els parcs i especialment les places
amb les cerveseries, i els cafès a l’aire lliure...
destaquem la petite France, barri medieval
amb la característica arquitectura popular de
cases entramades en fusta entre canals plens
de barques a colors. 

10 agost. Colmar
Eixida i visita de la xicoteta ciutat de Colmar
característica ciutat alsaciana que manté al
nucli antic un admirable conjunt d’edificis
d’arquitectura popular. Dinar lliure. Trasllat
a l’aeroport de Zuric. Vol directe a Va-
lència. Arribada a Manises cap a les
19:00h.

Ens acompanyarà Joan V. Grifoll,
guia de muntanya.

Estrasburg
Situada en la vall del Rin, aquesta bellíssima
ciutat ha estat al llarg de la història terra de dis-
puta entre dos grans nuclis de poder, Alema-
nya i França. És per això que és la seu del
Parlament Europeu, perquè avui simbolitza la
trobada d'Europa. És doncs, hereva de tradi-
cions culturals pròpies, amb reminiscències fran-
ceses i alemanyes, a Estrasburg se la sintetitza
com la visió de l'Europa moderna, culta, d’ele-
vat nivell de vida, respectuosa amb la tradició
i la natura, nexe d’unió entre el continent ger-
mànic i el llatí.



Noruega. Fiords i ciutats 

El límit de la imaginació
En els contes de Hans Christian Andersen el sol sempre lluent ex-
trau tots els colors clars i frescs d’aquestes nòrdiques terres. En aca-
bant, el resplendor espectral de les nits blanques ens traslladarà
darrere de les muntanyes vikingues on les ones de la mar pugen
sobre les dunes d’arena fina. I a l’alba, quan miraculosament el sol
alça una misteriosa boira marina, es pot veure dibuixat un pai-
satge amb milers de reflexos de llum. Un instant després, nosaltres
potser també, creurem haver vist joguinejar les sirenes.

4 al 11 
agost

4 agost. Oslo
Eixida a les 11:30h de Nuevo Centro.
Trasllat a l’aeroport del Prat. Vol directe a
Oslo. Dinar i Sopar lliure. Trasllat. Hotel a
Oslo 2 nits.

5 agost. Oslo
Situada en la boca del fiord del mateix nom,
al bell mig del bosc, cal destacar-hi el parc
Frogner amb centenars d’escultures de granit
i bronze treballades per l’escultor Gustav Vi-
geland; el Museu d’Eduard Munch, el més im-
portant de Noruega; i l’ajuntament, edifici de
difícil catalogació... Dinar i vesprada lliure.
Sopar a l’hotel.

6 agost. Oslo-Fåvang
De matí visitarem la península de Bygdoy, es
tracta d’un espai natural a la vora d’Oslo
amb un contenidor de museus a l’aire lliure;
els més interessants de la ciutat són: el Víking
i el Kon-tiki/Ra. Dinar lliure. Tot seguit trasllat.
Sopar. Hotel a Favang.

7 agost. Fåvang, Ålesund
Travessant valls i fiords fins la xicoteta pobla-
ció de Lom. Dinar lliure. Visitarem les cases i
l’església, exemple de la típica arquitectura
rural de fusta. Trajecte en ferry d’Eidsdal
a Linge. (inclòs). Trasllat a Alesund i pas-
seig per aquesta nòrdica ciutat reconstruïda

I T I N E R A R I
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després de l’incendi de 1904 amb nombro-
sos edificis d’estil modernista norueg. Sopar.
Hotel a Alesund.

8 agost. Ålesund, Førde
Travessarem en ferry (inclòs) des de
Magerholm a Ørsneset Trasllat al fiord de
Geiranger, pel qual realitzarem un minicre-
uer (inclòs), Paisatge que talla l’alé. Ge-
irangerfjord: des de Hellesylt a
Geiranger,  entre muntanyes de gran altura
amb la visió de la gran gran catarata de Ge-
iranger. Dinar lliure. Sopar. Hotel a Førde.

9 agost. Førde, Voss
Navegarem en creuer, (inclòs), des de
Kaupanger a Gudvangen pel famós fiord
Sognefjord conformat per un estret entre
muntanyes de més de 2000 metres. Dinar
lliure. Continuació per la regió dels fiords.
Sopar. Hotel a Voss.

10 agost. Voss- Bergen
Trasllat a Bergen i passeig per l’antiga capital
de Noruega, caminarem el vell port, amb les
antigues construccions de fusta. Pujarem en fu-
nicular al mont Floyfjellet des d’on gaudirem
d’un magnífic panorama de la ciutat i el fiord.
Dinar lliure al mercat del peix del port de Ber-
gen on podrem comprar i consumir allà ma-
teix. De vesprada visita de la casa-museu
d’Eduard Grieg, ubicada en un indret mera-
vellós. Sopar. Hotel a Bergen.

11 agost. Bergen
Temps lliure fins l’hora del trasllat a l’aeroport.
Dinar lliure. Vol a Oslo - Barcelona. Arri-
bada a València cap a mitja nit.

Ens acompanyarà Ximo Corts, 
professor.

El Parc de les escultures
El Parc de Vigeland, és el més famós de No-
ruega i el recurs turístic més important de la ciu-
tat d’Oslo. Creat per l’escultor noruec Gustav
Vigeland entre els anys 1907 i 1942, es tracta
d’una exposició permanent dels seus treballs.
El conjunt d’escultures i baixos relleus de bronze
s’inspira en esdeveniments de la vida quoti-
diana, evocant moments com el naixement, la
infància, l’adolescència, el primer amor, la ma-
duresa, els fills, la família, la vellesa i la mort. 
La major atracció del parc és el Monòlit, un
bloc únic de granit de 17 metres d’altura que
està esculpit amb 121 figures humanes nues i
entrellaçades. Una de les escultures més cone-
gudes del recinte, és la del xiquet enfadat que
ha arribat a identificar-se com a símbol d’Oslo. 
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Transpirinenca. 
Fites del Pirineu francès

Des de la Vall de Tena, a les fites dels Pirineus francesos. Els ha-
bitants del pobles d’aquesta part de França  diuen que ells arri-
baren primer i es quedaren amb la vessant més bonica dels
Pirineus. Nosaltres tindrem l’oportunitat de descobrir-ho.  Circs gla-
ciars, valls abruptes, grans muntanyes, llacs idíl·lics,...Tot açò ens
espera amb la... Transpirinenca de FPR.

9 al 16
agost

9 agost. Els pobles de la Vall de Tena
Eixida a les 07:00h de Nuevo Centro i a
les 07:30h de Sagunt. Trasllat. Dinar lliure
en ruta. De vesprada visitarem la Vall de
Tena, una de les valls més extenses dels Piri-
neus, fent un recorregut pels seus embassa-
ments i pobles, amb casones de forts murs i
empinades teulades de pissarra. Sopar.
Hotel a Sallent de Gàllego 3 nits.

10 agost. Pic Pazino, Lacuniacha
Ruta verda: 4h dificultat mitjana. Des
de Sallent de Gàllego, emprendrem el camí
que ens portarà a unes de les millors vistes
panoràmiques de la vall, contemplant les
muntanyes més espectaculars dels Pirineus
aragonesos. OPCIÓ CULTURAL: Lacu-
niacha. A Piedrafita de Jaca i des d’un balcó
natural a la vall, trobarem un parc faunístic si-
tuat en un entorn privilegiat en el qual gaudi-
rem de la fauna autòctona, des de cabres
ibèriques i isards pirenaics fins al reintroduït
ós bru. Dinar lliure. Sopar a l’hotel.

11 agost. Banys de Panticosa, 
Ibons de Bachimanya
Ruta verda: 4h dificultat mitja. Des dels
Banys de Panticosa, seguint el sender fins als
Ibons de Bachimanya. Un dels indrets més
bells i inhòspits. Repararem forces al nou re-
fugi de Bachimanya. OPCIÓ CULTURAL: Vi-
sita del balneari i passeig rural pel sender,
aconseguit lleugera altura en unes suaus lla-
çades per observar el massís de l’Argualas i
el complex termal des d’altra perspectiva.
Dinar lliure. Sopar a l’hotel.

12 agost. Laruns, 
Eaux Bonnes-Gourette
Creuarem a la vessant francesa a traves del
Portalet i farem un recorregut per una zona de
gran bellesa des d’on tindrem una de les mi-
llors vistes de les muntanyes.  Per la vesprada,
passejarem per Gourette, on ja podrem ado-
nar-nos del canvi de vegetació respecte a la
vessant sud. Dinar i sopar lliure. Hotel a
Gourette.

I T I N E R A R I

NOVETAT



13 agost. Gavarnie
Passeig rural: 1h dificultat baixa. El “Co-
liseu de la Natura”, així va nomenar Victor
Hugo al circ de Gavarnie. Declarat patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO, Gavarnie és
la fita més destacada de la vessant francesa.
Ens deixarem encisar pels seus pobles, i pel
major salt d’aigua d’Europa. Passejarem fins
als peus del circ per admirar els més de
1500m d’alçada de la seua imponent muralla
natural. Dinar i sopar lliure.

14 agost. Cauterets. Llac de Gaube
Ruta verda: 2h dificultat baixa. Ens in-
ternarem al Parc Nacional dels Pirineus pel
Pont d’Espagne, caminant arribarem a un dels
llacs amb més encant on tindrem una bella
panoràmica del massís del Vignemale. 
OPCIÓ CULTURAL: També tindrem l’opció
de fer aquest recorregut amb un tele-cadira.
Per la vesprada recorrerem Cauterets, una co-
muna francesa famosa per les seues fonts ter-
mals. Dinar i sopar lliure.

15 agost. Pic du Midi de Bigorre
Passarem per les 21 corbes més famoses del
ciclisme mundial, el Col del Tourmalet, per ar-
ribar a La Mongie, des d’on, amb l’ajuda d’un
telefèric, pujarem al cim del Pic du Midi de Bi-
gorre. Amb una gran prominència sobre les
demés muntanyes, tindrem una vista de més
de 300 km de territori. Visitarem l’observatori
astronòmic amb la panoràmica dels Pirineus
als nostres peus. Dinar lliure. Sopar. Hotel a
Ainsa.

16 agost. Ainsa
Vigilats de prop per la Penya Muntanyesa,
passejarem els carrers d’Ainsa, des d’aquesta
població tenim una de les millors vistes del
massís del “Mont Perdut”. Visitarem el castell i
la seua encantadora plaça. Tot seguit comen-
çarem el retorn. Dinar lliure en ruta. Arribada
cap a les 22:00h.

Ens acompanyarà Vicent Martínez,
guia de muntanya.



Torí - Piemont
Grans llacs del nord d’Itàlia

Piemont, regió de la Itàlia continental amb majestuosos paisatges
on es combinen pics alpins, boscos verds, lluents llacs, tossals co-
berts de vinyes i riques valls agrícoles esguitades de pobles i al-
dees carregades d’història. Al voltant de les seues valls hi ha tot un
seguit de disseminats castells i monestirs on els vins fan d’aquesta
regió una de les més destacades zones gastronòmiques d'Europa.
I en el cor del Piemont, trobarem Torí, una arravatadora capital
barroca, la seua espenta i la seua aposta per les noves tecnologies
l’han convertit en temps recents, en la ciutat més dinàmica i amb
més futur d’Itàlia.

15 agost. Novara
Eixida a les 09:00h de Nuevo Centro.
Trasllat a l’aeroport de Barajas. Dinar lliure.
Vol directe a Milà. Sopar. Hotel a No-
vara quatre nits. Passeig de contacte per
aquesta bonica ciutat Llombarda.

17 agost. La Plana Padana
Visitarem la famosa Cartoixa de Pavia, envol-
tada pels característics camps d’arròs, un dels
edificis més importants de l’arquitectura religiosa
italiana. Dinar lliure. Tot seguit passejarem la
ciutat de Pavia reconeguda per la seua univer-
sitat una de les més importants d’Itàlia, desta-
quem la catedral i el famós pont reconstruit
despreés dels bombardeig de la segona guerra
mundial. Sopar a l’hotel.

18 agost. Varallo, lago d’Orta
Matí lliure per a visitar la ciutat de Novara.
Tot seguit excursió a Varallo impressionant
santuari ornamentat per l’impressionant con-
junt de quaranta-quatre capelles amb cente-
nars d’estàtues d’escala natural. Dinar lliure.
Al vespre el llac d’Orta, de forma estreta i
allargada, espenta els Alps fent-se lloc entre
les muntanyes. Sopar a l’hotel.

19 agost. Lago di Como
Ens endinsarem navegant pel llac de Como,
on la serralada Alpina, cada vegada amb
més alçària, es desenvolupa entre la bellesa
dels indrets i de l’exuberant vegetació del pai-
satge. Dinar i vesprada lliure a la ciutat de
Como. Sopar a l’hotel.
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20 agost. Lago Maggiore. Torí  
Stresa, situada a la vora del llac Major. Els xi-
cotets pobles trets de la “Bélle Èpoque” com-
pleten junt el llac un paisatge idíl·lic. Podrem
navegar en barca i visitar l'isola Bella i l'isola
dei pescatori. Si voleu aprofitarem per a tas-
tar l’aigua del llac. (No oblideu el banyador,
aquells que l’useu). Dinar lliure. De vesprada
passeig pel centre de la gran ciutat, noble i
discreta, més centreeuropea que mediterrània
amb grans edificis monumentals però seguint
sempre un criteri urbanístic d’uniformitat, ele-
gància i rigor en les formes. Sopar. Hotel a
Torí ciutat tres nits.

21 agost. Torí
De matí visitarem els indrets més interessants
de la capital alpina italiana, com ara, la Mole
Antonelliana, la catedral, els jardins del Palau
Reial i el magnífic Museu Egipci. Dinar, ves-
prada i sopar lliure.

22 agost. Susa-Sacra di San Michele
Susa és un dels pobles més bonics del Piemont,
amb estrets carrers i bonics edificis antics que
ens ofereix encantadores vistes sobre  els verds
tossals i els nevats cims dels Alps. Dinar lliure.
La impressionant abadia Sacra de Sant Mi-
quel, el monestir amb la ubicació més espec-
tacular del nord d’Itàlia. Sopar lliure.

23 agost. Superga
Ascendirem a Superga per a visitar la impo-
nent basílica que s’alça en una magnífica po-
sició panoràmica i és una de les obres
arquitectòniques més belles i representatives
del barroc italià. Vol directe a Barajas.
Arribada a València cap a les 23:00h.

Ens acompanyarà Enric Català,
belles arts.

Sacra de Sant Michele
Es tracta d’un complex arquitectònic erigit en el
cim de la muntanya Pirchiriano a vora 1000
d’altura. És el monument símbol de la regió del
Piemont.  En la Sacra de sant Michele s’inicia el
conegut «sentiero dei Franchi» (senda dels
francs), un recorregut de fama històrica que la
uneix amb la part alta de la vall i que suposa-
dament hauria recorregut Carlemany.
També per la Sacra passa una important ruta
de pelegrinatge, la via Francigena que la uneix
amb Mont Saint-Michel a Normandia (França),
i el Santuari de Sant Miquel de Foggia, (La Pu-
glia, Itàlia). Els tres llocs sacres dedicats al Sant
Arcàngel es troben a uns 1000 km de distàn-
cia un de l’altre, alineats al llarg d’una línia
recta, que idealment prolongada també en
línia recta, condueix a Jerusalem,  Això sí,
sense passar per Llíria.



6 setembre. Praga
Eixida a les 08:00h de Nuevo Centro i a
les 08:30h de Sagunt. Trasllat a l’aeroport
del Prat. Vol directe a Praga. Farem un
passeig de contacte pels indrets més caracte-
rístics de la ciutat. la plaça de la ciutat vella,
fins la torre de la Pólvora, el pont de Carles,
etc. Sopar. Hotel a Praga 4 nits.

7 setembre. La ciutat antiga
Staré Mesto. Passejarem la Paritska, visitarem
el call jueu de la ciutat, el seu espectacular ce-
menteri, la sinagoga espanyola... Dinar i
sopar lliure. De vesprada representació de
l’espectacle en cartell del Teatre Negre de
Praga (inclòs). Un dels més prestigiosos
del món en el seu gènere. 

8 setembre. Praga Modernista
Dedicarem el matí a recórrer la Nové Mesto
(Ciutat nova), amb gran profusió d’edificis
modernistes de tendència geomètrica carac-
terístic de l'Europa dels Habsburg i visitarem
la Sala de concerts Smetana decorades en
estil Sezession i ornades amb els frescos del
famós pintor pragués-parisenc Alfons Mucha.
Dinar de restaurant. Sopar lliure. Con-
cert al Palau de la Música clàssica de
Praga. (inclòs). La sala Smetana és el re-
ferent de la Música clàssica en Centre Europa.

9 setembre.  Karlovy Vary
Trasllat en autobús a la ciutat de les ter-
mes de Carles, balneari des del 1358, amb
80 fonts d’aigua temperada i calenta. A la
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Praga. Teatre, música i dansa.
Txèquia recòndita

Per la seua posició geogràfica, per la seua bellesa arquitectònica
i per tantes altres coses, durant segles rendiren homenatge a Praga
destacades personalitats del món nomenant-la “Corona del Món,
Ciutat Daurada, i fins i tot, Cor d’Europa”. Visqué períodes de glò-
ria i poder quan foren alçades moltes de les obres i monuments
que fins avui en dia representen l’orgull d’aquest país, però, també
períodes d’humiliació de derrotes i d’invasions estrangeres. 
Seguirem el rastre de Kafka contemplant els decadents edificis gò-
tics i les bellíssimes façanes modernistes i es que Praga sense l’es-
plendor del barroc seria una de les ciutats més impressionants
d’Europa però amb les torres, campanars, cúpules, palaus i mo-
nestirs barrocs que sobreixen dels teulats i del verd dels jardins, és
simplement la Mare de totes les ciutats.

6 al 12
setembre



darreria del segle XIX es va convertir en el bal-
neari més celebrat del món. Passejarem els
seus carrers amb edificis de la "Belle epoque"
que li donen un aire decadent. Cal esmentar-
hi la Columnata del Molí, l’església ruso-orto-
doxa, el Gran Hotel Pupp. Dinar lliure. Sopar
de restaurant.

10 setembre. La ciutat barroca
Trasllat en autobús al castell de
Praga. Dedicarem el dia a Mala Strana,
passejarem els seus carrers i visitarem el Cas-
tell, l’esplèndida Catedral i el santuari de la
Loreta, fantàstica basílica que conserva una
còpia de la casa de la Mare de déu, coronant
el barri barroc de la ciutat. Dinar lliure. Tras-
llat en autobús als Sudets, pernoctarem a la
ciutat més bonica de Txèquia. Sopar. Hotel
a Ceský Krumlov 2 nits. 

11 setembre. Ceský Krumlov, Ceské
Budejovice   
Visitarem el castell de Krumlov, magní-
fic edifici barroc encaixat magistralment en un
meandre del riu Vltava, les seues sales són una
font continuada de sorpreses i les seues torres
defineixen el perfil del casc antic d’aquesta in-
creïble ciutat declarada patrimoni de tota la hu-
manitat per la UNESCO. Dinar a l’hotel. De
vesprada, Ceské Budejovice, té algun matís pa-
triòtic. Famosa per la fàbrica de Cervesa Bud-
weiser, el nucli històric està conformat per
l'enorme plaça principal. Sopar lliure.

12 setembre. 
Trasllat a l’aeroport. Dinar lliure. Vol directe
al Prat. Arribada a València cap a les
21:30h.
Ens acompanyarà Joan V. Candel,

guia de FPR.

El teatre negre de Praga
Aquest és un tipus de representació escènica
muda que es remunta al segle XVII i que es ca-
racteritza per dur-se a terme en un escenari
negre a les fosques amb una il·luminació estra-
tègica, que dóna lloc a un fantàstic joc de llum
i d’ombres. A pesar d’estar present en altres
punts del planeta, el teatre negre és principal-
ment dut a terme a la ciutat de Praga, que li
dóna el seu nom.
En la tècnica empleada s’utilitzen cortines ne-
gres, un escenari de color fosc, llanternes i ves-
tits fosforescents. La dansa, les representacions
mímiques i les acrobàcies tenen igualment una
gran importància. A més les funcions són no-
verbals, és a dir, no hi ha diàleg, fent que siga
adequat per a qualsevol espectador, esdeve-
nint una experiència fantàstica i acolorida, d’un
veritable esdeveniment teatral.
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