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MARÇ - JUNY
DESCOBREIX LA VALÈNCIA DELS BORJA

Del 9 al 11 de març de 2022

És molt possible que ja hagis estat a València i el País Valencià, però tant si ja coneixes la ciutat com si és el primer
cop que hi vas, segur que gaudiràs d’aquesta escapada cultural en grup a València. Els protagonistes del viatge
seran la història i el patrimoni arquitectònic relacionat amb la fascinant nissaga dels Borja, una de les famílies
més influents i poderoses d’Europa als segles XV i XVI. Les intrigues del seus membres més famosos, com
Lucrècia Borja i els papes de Roma Roderic i Alfons de Borja, s’han documentant en infinitat de llibres i sèries,
però ara tindràs l’oportunitat de conèixer la seva història als llocs on va passar. Després d’un còmode trajecte en
autocar fins a València, descobrirem alguns dels edificis més emblemàtics de la ciutat, com la Catedral i la Llotja
de la Seda, que va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la seva bellesa i valor històric. Xàtiva és la ciutat
on es van establir els Borja, i aquí podrem contemplar la façana de la casa natal del papa Alexandre VI. A més,
visitarem el monestir de santa Clara, un edifici que combina l’arquitectura gòtica i barroca, en el qual van ingressar
algunes de les dones de la família Borja. A Simat de la Valldigna hi trobem un altre monestir espectacular, el de
Santa Maria de la Valldigna. Aquest monumental complex cistercenc destaca per la seva bellesa arquitectònica i
tres dels membres de la família Borja en van ser abats. Per acabar, no pot faltar una visita a Gandia per anar al
Palau Ducal dels Borja, un dels edificis més bonics del patrimoni valencià, que destaca per la seva barreja d’estils
arquitectònics i per la sumptuositat de les seves sales i cambres. Preu aprox.: 550 ¤.

SARDENYA, ESSÈNCIA MEDITERRÀNIA

Del 26 de març a l’1 d’abril de 2022

L’illa de Sardenya ha esdevingut una de les icones turístiques d’Itàlia. Ja des de la finestreta de l’avió, l’intens color
de les aigües turqueses que envolten l’illa et captivarà des del primer moment, però aquesta illa és plena de tresors
culturals i patrimonials i els volem descobrir amb tu en aquest viatge cultural en grup a Sardenya. La ciutat
d’Olbia, al nord de l’illa, ens donarà la benvinguda. Aquesta ciutat té molts segles d’història i farem una visita
panoràmica a peu pels seus agradables carrers i places per conèixer edificis com l’Ajuntament o l’església de sant
Paolo, que destaca per la seva bonica cúpula de colors. Dedicarem els primers dies als llocs més emblemàtics del nord
de Sardenya. Les illes de la Maddalena i de Caprera formen part de l’arxipèlag de la Maddalena, un conjunt de
set illes que et fascinaran per la
seva bellesa i per les seves aigües
cristal·lines. Serà un petit tast
del que ens espera a la Costa
Maragda, on el luxe de debò és
poder gaudir de les meravelloses
vistes dels seus paisatges i d’uns
colors que fan honor al seu nom.
A la costa del nord-oest hi trobarem Castelsardo, un poblet
encisador que s’enfila des de la
costa cap a la muntanya i que
alguns consideren un dels pobles més bonics de tot Itàlia.
Més al sud, el poblet de Bosa,
amb les pintoresques cases
amb façanes de colors i els
ponts sobre el riu Temo, intenta

fer-li la competència. A l’Alguer hi trobarem l’empremta catalana de la ciutat, però també un patrimoni arquitectònic que ens captivarà, i a Sassari, l’antiga capital de l’illa, descobrirem la font de Rosello, el símbol d’aquesta
ciutat universitària de gran importància per a la identitat sarda. Sardenya té una llarga història que es remunta a
mil·lenis d’antiguitat, quan la civilització nuràgica poblava l’illa. D’aquells temps se’n conserven jaciments fascinants i enigmàtics, com les “tombes de gegants” de Coddu Vecchiu, un jaciment funerari amb més de 5.000 anys
d’història. L’espectacular jaciment de Su Nuraxi, format per un conjunt de construccions circulars annexades, ha
estat catalogat com a Patrimoni de la Humanitat pel seu valor històric. De l’època romana i fenícia podrem
admirar les restes del jaciment de Nora, amb bonics mosaics i un teatre molt ben conservat. També hi ha
imponents esglésies romàniques, com la basílica de sant Gavino, la més gran i antiga de l’illa, i la basílica de santa
Giusta. L’església de la Santíssima Trinitat de Saccargia, amb la seva bonica façana que combina basalt blanc i
negre, ens recordarà la tradició arquitectònica genovesa. Al sud de Sardenya, l’illa de sant Antioco és un racó
sorprenent. Està unida a l’illa per un istme artificial i les magnífiques platges i els penya-segats abruptes formen un
paisatge únic. Aquesta serà una de les darreres visites d’aquest viatge, que acabarà a Càller, la capital de l’illa. Des
del seu castell i des del baluard de sant Remy tindrem unes magnífiques vistes per acomiadar-nos d’aquesta illa
tan especial. Preu aprox.: 2.095 ¤.

LES MARQUES, EL BRESSOL DEL RENAIXEMENT ITALIÀ

Del 19 al 24 d’abril de 2022

Al centre d’Itàlia, flanquejada entre
les aigües del mar Adriàtic i la serralada dels Apenins, hi trobem la regió de Les Marques. Potser els
noms de les seves localitats no et
sonin gaire, perquè és una zona encara força desconeguda per al turisme, però aquí hi trobaràs el bo i millor de l’essència d’Itàlia i una
gastronomia exquisida. El port d’Ancona és un dels més grans de
l’Adriàtic, fet que va convertir la ciutat en un nucli comercial ja a l’època
romana. Precisament l’Arc de Trajà,
que data d’aquesta època, és el monument més emblemàtic de la capital de Les Marques. Més al nord es
troba Pessaro, una agradable ciutat
costanera coneguda com “la ciutat
de les quatre M”, pel mar, les muntanyes, la música i la majòlica, ja que aquí va néixer el compositor Rossini i el seu
centre històric és ple d’edificis modernistes. Quan pensem en Renaixement, pensem en Florència, però va ser la
ciutat d’Urbino el bressol d’aquest moviment artístic que va marcar tota una època i que impregna tota l’arquitectura de la ciutat. El seu magnífic centre històric va ser declarat Patrimoni de la Humanitat i és l’element més
representatiu de la “capital cultural de Les Marques”. Artistes de tant de renom com Rafael, Bramante o Piero
della Francesca van començar aquí les seves carreres. Ben a prop d’aquí, visitarem la fotogènica localitat d’Urbania,
que el duc d’Urbino va adquirir a l’Edat Mitjana i de la que el Palau Ducal és un dels edificis més imponents del seu
patrimoni. Una altra ciutat que destaca per la seva bellesa i la seva tradició cultural és Macerata. Situada dalt d’un
turó, Macerata és la seu d’una de les universitats més antigues del món i també és famosa pel seu teatre d’òpera
a l’aire lliure, que acull cada any un prestigiós festival. L’espectacular piazza de la Libertà i el rellotge planetari
que hi ha en una de les torres son dues de les icones de la localitat. La seva veïna Tolentino també té una preciosa
ciutadella medieval i una torre del rellotge ben curiosa i pintoresca. En les nostres excursions també visitarem
Ascoli Piceno, on tots els edificis del centre històric es van construir íntegrament amb pedra de travertí, fet que els
dona una claror especial i els fa lluir com veritables joies. Entre els seus monuments, destaquen les cinquanta torres
medievals que es conserven a la localitat. Una de les vistes més boniques de la regió és la de Fermo. Aquesta localitat
està situada dalt del mont Sabulo i la imatge del poble amb els Apenins de fons és una de les més emblemàtiques
de Les Marques. El centre històric medieval de Fermo està magníficament conservat i les cisternes romanes són
el seu patrimoni més antic. I encara tindrem temps fins i tot per visitar un altre país, ja que anirem a San Marino
per descobrir aquest microestat envoltat de territori italià. Ens sorprendrà pels seus bonics paisatges de muntanya i
per les seves singularitats culturals. Preu aprox.: 1.785 ¤.

HAMBURG, LA JOIA DEL NORD D’ALEMANYA

Del 27 d’abril al 2 de maig de 2022

La seva privilegiada ubicació a la desembocadura del riu Elba ha definit
l’essència i la història d’Hamburg
des de fa segles. Tot i trobar-se a
l’interior, el port d’Hamburg és un
dels més grans del món i la seva activitat comercial ha convertit la ciutat
en un dels centres culturals i
econòmics d’Alemanya. Amb fama
d’alternativa i d’avantguardista, la
bellesa arquitectònica d’Hamburg i
el seu encant decadent i bohemi fan
que sigui una ciutat molt especial
que volem descobrir amb tu en
aquest viatge cultural en grup a
Hamburg. Al voltant de l’estany
Binnenalster s’articula el centre històric d’una ciutat que va viure la seva
esplendor en els temps de la Lliga Hanseàtica. Amb més canals que Venècia i que qualsevol altra ciutat del món,
passejar per Hamburg és una delícia. Dedicarem les primeres hores a la ciutat per conèixer el seu centre històric i
monumental. L’imponent Ajuntament, amb les característiques cúpules blaves de coure, l’esvelta torre de l’església de sant Nicolau i l’església de santa Caterina, coneguda com “l’església dels mariners”, són alguns dels
monuments més emblemàtics. No hi pot faltar la Michaeliskirche, de la qual en visitarem també l’interior. La
cultura també és molt present a Hamburg, que destaca per la seva escena artística i de teatre musical. En la nostra
estada visitarem un dels seus museus més destacats, Kunsthalle, on hi trobarem el bo i millor de la pintura
alemanya, com algunes obres destacades de C.W. Friedrich. El port d’Hamburg és com una ciutat dins de la ciutat
i farem un passeig en vaixell per poder gaudir de la seva magnitud. A més de veure’l des de les aigües de l’Elba,
visitarem els barris més emblemàtics que l’envolten. La Speicherstat, amb els seus antics magatzems d’obra vista,
és un dels conjunts de magatzems portuaris més grans del món. Ben a prop hi trobarem el Kontorhaus Distrikt,
que destaca pels edificis d’oficines d’estètica modernista que s’hi van fer a principis del segle xx, amb la Chilehaus
com a edifici més emblemàtic. Tot aquest conjunt va ser declarat Patrimoni de la Humanitat l’any 2015 i és un dels
tresors arquitectònics d’Hamburg. La moderna Hafen City és la cara més moderna del port i l’espectacular
Filharmònica de l’Elba n’és l’edifici més icònic. Les seves formes, que imiten les ones del mar, són una meravella de
l’arquitectura. I per explorar el passat hanseàtic de la regió, també farem una excursió a Lübeck per visitar la que va
ser capital de la Lliga Hanseàtica. Famosa per les seves portes monumentals, l’arquitectura gòtica de maó encara
conserva l’esplendor del seu passat medieval. Segur que la ciutat natal de Thomas Mann ens captivarà amb la
bellesa del seu centre històric. Preu aprox.: 1.850 ¤.

GEÒRGIA, LA BELLESA DEL CAUCAS

Del 7 al 14 de maig de 2022

Els georgians tenen molts motius per presumir. Aquest país al llindar entre Europa i Àsia té una capital com Tbilissi
que enamora tothom qui la visita amb la seva bellesa. Els paisatges de muntanya del Caucas, amb cims colossals
que superen els 5.000 metres, són una meravella de la natura. I el vi georgià està reconegut internacionalment per
la seva qualitat i per tots els valors culturals lligats a una cultura vitivinícola amb segles de tradició. Començarem
aquest viatge cultural en grup a Geòrgia descobrint els encants de Tbilissi. Aquesta ciutat dividida pel riu Kura
és plena de carrerons encisadors i de boniques construccions d’origen medieval. L’església ortodoxa de Meteji del
segle XII serà l’inici d’un itinerari per la Ciutat Vella de Tbilissi, que també inclourà la fortalesa Narikala, una
fortificació que domina la ciutat amb unes vistes espectaculars, i els històrics banys de sofre, que daten de temps
immemorials i que van fascinar fins i tot Aleksandr Puixkin. Segons la llegenda, Geòrgia és el territori on es trobava
el Velló d’or que buscaven Jàson i els Argonautes. Al Museu d’Història de la ciutat no hi trobarem aquest objecte
mitològic, però quedarem ben sorpresos per la seva impressionant col·lecció.La localitat de Mtshketa va ser el centre
religiós del país a l’època medieval i aquí podrem visitar dos monuments Patrimoni de la Humanitat: el monestir
Jvari, un monestir del segle VI envoltat d’un paisatge preciós, i la catedral Svetitskhoveli, una meravella de
l’arquitectura medieval ortodoxa on es diu que està enterrada la túnica de Jesús. Precisament també durant
l’època medieval, al segle XII, es va construir la ciutat rupestre de Vardzia, un dels indrets més turístics del país. En
aquest gran complex de coves i túnels excavats a la roca hi van arribar a viure fins a 50.000 persones. En una altra

jornada, també visitarem
Uplistsikhe, una ciutat rupestre que és un veritable
tresor arqueològic on hi
havia temples, cellers i, fins
i tot, teatres. Amb uns orígens que es remunten al
segle I a. C., aquesta ciutat
integrada completament
al paisatge va tenir un paper molt destacat en els
temps de la Ruta de la
Seda. I a la vall de Kajetia,
una regió de gran tradició
vitivinícola, visitarem la
preciosa ciutat de Signaghi, coneguda com “la ciutat del vi i de l’amor”. A més dels vins, no podem marxar de
Geòrgia sense fer un tast de les muntanyes del Caucas. A Kazbegui ens espera l’església de la Trinitat de
Gergeti, una de les més emblemàtiques del país. Situada a més de 2.000 metres d’alçada i amb la glacera del mont
Kazbegui (5.000 m) de fons, aquesta serà, sens dubte, una de les millors fotografies d’un viatge que ens captivarà.
Preu aprox.: 1.995 ¤.

MADEIRA, EL PARADÍS TROPICAL DE PORTUGAL

Del 24 al 29 de maig

Alguna cosa deu tenir Madeira perquè els experts del sector turístic l’hagin guardonat com la millor destinació
insular d’Europa del 2021. Serà per la bellesa dels paisatges de l’illa i la seva vegetació subtropical? O pels encants
de Funchal, la seva pintoresca capital? Sigui pel motiu que sigui, en aquest viatge cultural en grup a Madeira,
volem que gaudeixis d’uns bonics i relaxats dies descobrint els fascinants racons d’aquesta illa i el seu singular
patrimoni cultural. Madeira és l’illa principal d’aquest arxipèlag que pertany a Portugal i que es troba a l’oest de
les costes del Marroc i al nord de les illes Canàries. En la nostra estada, ens allotjarem a Funchal, una ciutat que
ens captivarà amb les boniques portes pintades que decoren els carrers, el Mercado dos Lavradores, ple de color
i de gustoses fruites tropicals i uns jardins botànics espectaculars. Per anar coneixent els productes locals, farem
un tast en un celler de vins de Madeira, on descobrirem els secrets dels deliciosos vins de l’illa. També pujarem
en telefèric fins a la Nostra Senyora del Mont per gaudir de les vistes d’aquest santuari amb una bonica façana
decorada amb pedra volcànica. Per baixar al centre, ho farem d’una manera ben especial, a bord d’un carro de
cistell que conduiran dos experts “cesteiros”. En el nostre itinerari pel nord de Madeira, pujarem al mirador del
pico do Areiro, una de les muntanyes més altes de l’illa. I ens endinsarem al Parc Natural de Ribeiro per gaudir
de la màgia dels seus boscos tot resseguint les levadas, uns canals d’irrigació que recullen l’aigua i formen fonts i
cascades precioses. També visitarem Santana, que amb les seves cases tradicionals amb sostre de palla i de colors
ben vius, ens faran pensar en la Polinèsia. A l’extrem oest de l’illa, ens hi espera Porto Moniz que, a més de tenir
un interessant patrimoni arquitectònic, té unes espectaculars i fotogèniques piscines naturals a tocar de l’Atlàntic.
De camí, ens aturarem a Cámara
de Lobos per anar fins a l’impressionant Cabo Girao, el segon
penya-segat més alt del món.
Per acomiadar-nos de Funchal, visitarem el museu Quinta das Cruzes, una sumptuosa mansió del segle XVIII que era l’antiga residència
dels capitans donataris que governaven l’illa. Aquí hi trobarem una
magnífica col·lecció d’art i de mobles antics. I als sorprenents Monte Palace Tropical Gardens gaudiràs de la seva col·lecció de plantes
d’arreu del món i del seu jardí japonès en un entorn espectacular.
Preu aprox.: 1.785 ¤.

ELS FIORDS NORUECS, UNA MERAVELLA DE LA NATURA

Del 4 al 12 de juny de 2022

Poques paraules fan falta davant la
bellesa dels fiords de Noruega.
Les seves aigües tranquil·les són un
mirall perfecte per a les muntanyes
que els envolten i ens regalaran
unes fotografies inoblidables. A
pocs llocs d’Europa podràs trobar
un paisatges tan espectaculars i
bonics com a Noruega. Començarem l’itinerari a l’encisadora Bergen, una ciutat plena de vida i de
cultura. La ciutat va assolir la seva
esplendor gràcies a la lliga hanseàtica. Les cases de fusta del
Bryggen i el Mercat del Peix són
el pintoresc testimoni d’aquesta
època. A més, agafarem el funicular per pujar dalt del mont Floyen i
sopar amb unes magnífiques vistes de la ciutat i dels bonics paisatges que l’envolten. Els fiords de l’oest de
Noruega ens fascinaran amb les seves vistes i la màgia dels seus paisatges. El primer que recorrerem és el fiord de
Hardanger. La serralada Hardangervidda i la glacera Folgefonna són els espectaculars colossos que envolten
aquest bonic fiord, que és el tercer més llarg del món. El poblet de Lofthus, al cor de la regió, és un dels principals
centres agrícoles del país i a la primavera s’omplen de vida i de color amb les flors dels arbres fruiters. A Flam
tindrem l’oportunitat de fer una de les rutes panoràmiques en tren més famoses del món. Mentre fem el
recorregut entre Flam i Myrdal, tindrem unes vistes de muntanya espectaculars, amb la banda sonora de la remor
de les cascades. A Flam, ens embarcarem per navegar pel fiord d’Aurland i pel Sognefjord fins arribar a
Balestrand, un poblet que ha captivat molts artistes per la seva bellesa. A l’interior de Noruega, les glaceres són
les protagonistes. Farem una excursió al parc Nacional Jostedal per veure-hi la glacera Briksdal, la més gran de
l’Europa continental i també anirem fins a Geiranger per descobrir la bellesa d’un fiord que ha estat declarat
patrimoni de la Humanitat. Des de la passarel·la elevada de Dalsnibba podrem admirar la majestuositat del
fiord més alt d’Europa des del seu punt més elevat. Després ens embarcarem en un creuer pel fiord de
Geiranger per contemplar des de la coberta, i amb la càmera de fotos a punt, algunes de les cascades més
boniques i espectaculars de Noruega. A més de la natura, Noruega té un patrimoni cultural sorprenent on
destaquen les antigues esglésies de fusta. A la localitat de Lom visitarem una de les més grans i boniques del país.
Oslo, la capital del país, serà la cloenda d’aquest viatge que ens ha portat per alguns dels paisatges més bonics
de Noruega. Preu aprox.: 3.250 ¤.

UN CREUER EXCEPCIONAL PEL DANUBI
Al segle XIX, Viena era la capital
d’un gran imperi que abastava gairebé tot el curs del riu Danubi. Els
bonics palaus rococó i la seva aristocràtica cort, amb l’emperadriu
Sissi com a principal icona, eren
una referència per a tot Europa. Els
millors compositors escrivien obres
mestres inoblidables a la Ciutat de
la Música, i del llibret de Johan
Strauss va sortir la melodia universal que ha convertit el riu Danubi
en el més musical del continent. A
bord d’un vaixell de cinc àncores
equipat amb totes les comoditats,
tindrem l’oportunitat de fer un
creuer fluvial pel Danubi, amb

Del 25 de juny al 2 de juliol de 2022

inici i final a Viena, que ens permetrà descobrir algunes de les joies de la cultura austrohongaresa i gaudir d’una
magnífica experiència cultural. La tripulació ens farà sentir com a casa des del moment en què ens embarquem i
s’encarregarà que gaudim d’un viatge ben relaxat. Salparem des de Viena, en un itinerari que alternarà la navegació
amb visites culturals i paisatgístiques. Ens aturarem a l’abadia de Melk, la més famosa d’Àustria, per descobrir una
de les biblioteques barroques més boniques del món. Tot navegant per la regió de Wachau, gaudirem dels
paisatges Patrimoni de la Humanitat d’una regió plena de vinyes i poblets encisadors com Dürnstein, amb un
castell gòtic en ruïnes on es diu que va ser presoner el rei anglès Ricard Cor de Lleó. En la nostra parada a Bratislava,
la capital d’Eslovàquia, passejarem pel seu centre històric. Les planúries d’aspecte infinit de la regió de la Pustza ens
donaran la benvinguda a Hongria, on dedicarem una jornada sencera a Budapest i als seus llocs més emblemàtics.
Al seu pas per la capital del país, el Danubi hi té un paper protagonista, ja que separa la zona de Buda, on hi havia
l’antic palau reial, amb la de Pest, la zona moderna de la ciutat. Dels impressionants edificis que veurem a les ribes
del Danubi, de ben segur que el que més ens sorprendrà és l’emblemàtic Parlament de Budapest, un dels més grans
del món. Coneguda també com la ciutat dels balnearis. Abans d’iniciar la tornada cap a Viena, visitarem Esztergom, la capital medieval d’Hongria i seu de la basílica més gran del país. La monumental Viena i els seus llocs més
emblemàtics seran el punt i final d’aquest magnífic creuer. Preu aprox.: 2.850 ¤.

NOTA INFORMATIVA COVID-19
DES DE MÍTIC VIATGES ESTEM SEMPRE PENDENTS DE TOTS ELS PROTOCOLS DE SEGURETAT ESPECÍFICS PER PREVENIR LA TRANSMISSIÓ DE LA COVID-19. US INFORMAREM DE QUALSEVOL GESTIÓ
NECESSÀRIA, TANT DE PROVES COM DE DOCUMENTS REQUERITS D’ENTRADA A LES DESTINACIONS
QUE VISITAREM.
Les persones interessades en participar en els viatges es posaran en contacte telefònic amb
l’agència Mitic Viatges —tel. 93.217.17.39— o bé al correu andrea@mitic.es per inscriure’s. INSCRIPCIONS OBERTES. Recordem que les places son limitades i se seguirà un rigorós ordre
d’inscripció.
Dipòsits i temps límit de pagament:
Viatge

Import dipòsit

Data límit pagament

LA VALÈNCIA DELS BORJA

150 ¤

25/01/2022

SARDENYA

600 ¤

25/01/2022

ITÀLIA: LES MARQUES

300 ¤

25/01/2022

HAMBURG

400 ¤

25/01/2022

GEÒRGIA

500 ¤

25/01/2022

MADEIRA

450 ¤

25/01/2022

FIORDS DE NORUEGA

800 ¤

25/01/2022

CREUER PEL DANUBI

700 ¤

25/01/2022

El compte de CaixaBank on s’ha de fer l’ingrés del dipòsit és el següent (MOLT IMPORTANT, cal indicar
nom i cognom de l’interessat/da i viatge escollit):
MITIC VIATGES - ES20 2100 2837 2102 1008 6699
Organització tècnica:
MITIC VIATGES S.L. (GC1042)
Tel. 93.217.17.39

