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FEBRER - JULIOL
L’ÍNDIA, UNA CULTURA MIL·LENÀRIA

Del 14 al 28 de febrer de 2019

Un país ple d’espiritualitat, de vida i de color, on cada ciutat té un
patrimoni arquitectònic meravellós i una barreja religiosa i cultural insòlita. Així és l’Índia, i en aquest fabulós viatge et proposem
descobrir la regió del Rajasthan i gaudir de l’espectacle únic del
Festival del Desert, a més de visitar tres dels indrets més especials: el majestuós i romàntic Taj Mahal, el complex de temples
hindús Khajuraho i la ciutat sagrada de Benarés, on presenciarem la bonica cerimònia Aarti al Ganges. Preu aprox: 4.180 ¤.

CRETA, BRESSOL DE LA CULTURA MEDITERRÀNIA

Del 18 al 24 de març de 2019

En parlar de Creta, l’expressió viatge cultural pren una nova dimensió, ja que no tan sols farem una immersió en
les singularitats de l’illa més gran de Grècia, sinó que en aquesta illa de mar i muntanya, de gent amable i
gastronomia deliciosa, hi podrem experimentar l’essència mediterrània més pura. Aquest viatge començarà a
Iràklio, la capital cretenca. Al seu Museu Arqueòlogic, un dels més grans de tot Grècia, hi trobarem la millor
col·lecció d’art minoic de tot el món. Precisament, moltes de les peces procedeixen del Palau de Cnossos, que
serà una de les visites estrella del viatge. A l’altiplà de Lassithi descobrirem la Creta rural i el seu preciós
patrimoni. De la muntanya passarem a la costa, i tot resseguint el litoral cretenc cap a l’est descobrirem ciutats
com Malia, que destaca per les seves platges i els seus jaciments arqueològics, o l’encisadora Agios Nikolaos,
una ciutat costanera creada al voltant d’un llac volcànic amb unes vistes úniques. Una altre indret fascinant serà
l’illa d’Spinalonga, on els venecians van construir una espectacular ciutadella al segle XVII, que actualment és un
magnífic museu. Rumb cap a l’oest de Creta trobarem la ciutat universitària de Réthimno, amb un bonic
centre històric, i la Necròpoli d’Armeni, un cementiri postminoic on s’hi han fet grans troballes. Els monestirs
d’Arkadi i d’Agia Triada són dues visites obligades. Tot relat clàssic té el seu epíleg i el d’aquest enriquidor viatge
serà Canea, una ciutat plena de vida, multicultural i amb un centre històric molt ben conservat. Amb el seu
Museu Arqueològic, ubicat en una impressionant església veneciana, i el seu far, un dels més antics del món,
aquesta ciutat coneguda com el “diamant de Creta” ens enlluernarà amb la seva bellesa. Preu aprox.: 1.765 ¤.

JORDÀNIA, L’OASI D’ORIENT (primer viatge complet)

Del 21 al 28 de març de 2019

Amb una superfície que és gairebé tot desert, plena de ressonàncies bíbliques i un llegat cultural espectacular,
Jordània ens captivarà amb els seus tresors. Començant per la moderna Amman, que contrasta amb ciutats
històriques com Jerash i Madaba, seguint les passes de Lawrence d’Aràbia i Moisès al Wadi Rum i al mont
Nebo, gaudint de les propietats terapèutiques del mar Mort i, finalment, recorrent la fascinant ciutat perduda
de Petra. Apunta’t a aquest segon viatge a Jordània amb nosaltres! Preu aprox.: 2.195 ¤.

DE PRAGA A BERLÍN, EN UN CREUER FLUVIAL

Del 3 al 11 d’abril de 2019

Del meravellós centre històric de Praga a l’avantguardista Berlín, una ciutat que respira vida i història a cada
racó, s’hi pot arribar de moltes maneres. Però fer-ho a bord d’un creuer fluvial de màxima categoria per l’Elba
serà una experiència ben original i inoblidable. A bord del nostre vaixell de cinc àncores gaudirem de totes les
comoditats i de les atencions d’una tripulació excel·lent, d’un restaurant amb deliciosa cuina francesa i de sopars
de gal·la i nits d’animació que faran que les vetllades del nostre viatge siguin una festa. Praga és un punt d’inici

ideal per al nostre creuer. Els espessos boscos de
Bohèmia ens acompanyaran fins a Litomerice,
una ciutat reial amb un casc antic declarat monument històric. El curs del riu Elba ens portarà fins a
territori alemany, on els preciosos paisatges de la
regió de la Suïssa Saxona ens donaran la benvinguda. Aquí descobrirem les espectaculars muntanyes
rocoses de l’Elbasansdsteingebirge, amb la imponent fortalesa de Königstein com a icona. Tot
seguint el curs del riu arribarem a ciutats amb
singularitats úniques. Tindrem tot un matí a la
meravellosa Dresden per comprovar si l’anomenada “Florència de l’Elba” fa honor al seu nom. Visitarem Meissen, on es va crear la primera fàbrica de porcellana
de tot Europa. Aprofundirem en la figura històrica de Martí Luter visitant la seva casa-museu a Wittenberg, un
antic monestir Patrimoni de la Humanitat. I a Magdeburg hi trobarem una de les principals catedrals gòtiques
del país. Finalment, desembarcarem a Berlín, una ciutat que amb la seva creativitat ha fet caure tots els murs i
ha esdevingut un referent mundial. Visitar els monuments i els preciosos palaus de la veïna Potsdam, serà una
cloenda fantàstica per a un viatge ben diferent pel cor d’Europa. Preu aprox.: 3.065 ¤.

LLOMBARDIA, CULTURA I PAISATGES DEL NORD D’ITÀLIA

Del 24 al 28 d’abril de 2019

En aquest viatge cultural per la Llombardia gaudirem dels paisatges de postal i dels tresors culturals de les
ciutats d’una de les regions més pròsperes d’Itàlia. Al llarg dels segles, el seu potencial econòmic ha impregnat
les seves ciutats d’una bellesa arquitectònica i d’una riquesa artística incomparables. A Pavia hi visitarem el
preciós monestir gòtic de la Cartoixa de Pavia, un dels més grans d’Itàlia, i l’església de Sant Pietro in Ciel
d’Oro. La localitat de Bèrgam ens sorprendrà amb el seu preciós centre històric emmurallat i a Monza, a més
de visitar-hi la catedral i la magnífica Vil·la Reial, recorrerem en un trenet el parc de la ciutat, un dels més grans
i importants d’Europa. Una altra ciutat que respira cultura és Màntua, que va ser Capital Cultural Europea l’any
2016 i que ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat pel seu llegat renaixentista i edificis magnífics com el
Palau Ducal, l’església de sant Andreu o el manierista Palau del Te. Qui no ha somiat mai de navegar per les
aigües del llac de Como i meravellar-se amb les seves vistes? Pujarem al vaixell per gaudir de la brisa mentre ens
desplacem a la sumptuosa Vil·la Carlota i a l’encisador poblet de Bellagio. I per culminar l’experiència, anirem a
Milà, la capital de la Llombardia, per conèixer la seva Catedral, la galeria Vittorio Emmanuele II, el Museu del
Teatre de La Scala i les principals icones d’una de les capitals mundials de la moda. El filòsof sant Agustí deia: «El
món és com un llibre i aquells que no viatgen només en llegeixen una pàgina». I aquest viatge cultural per la
Llombardia, de ben segur, que serà un capítol apassionant. Preu aprox.: 1.675 ¤.

CORNUALLA, EL MISTERIÓS SUD D’ANGLATERRA

Del 5 al 10 de maig de 2019

Una aura de misteri envolta Cornualla, la terra del llegendari rei Artur. I és que la punta sud-oest d’Anglaterra
té personalitat pròpia. Els poblets mariners, les platges salvatges, i els abruptes penya-segats. Però abans
d’endinsar-nos en aquesta magnífica regió, visitarem dues ciutats emblemàtiques del sud d’Anglaterra: Bristol i
Bath. Amb un història convulsa, Bristol és famosa pel seu ambient bohemi i per la seva cultura pop, mentre que
Bath respira el classicisme de les novel·les de Jane Austen, qui va viure i es va inspirar en aquesta elegant ciutat
balneari declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Ja a Cornualla farem un exhaustiu recorregut que
ens durà a Fowey, poble pesquer i colorista, i a la localitat de Falmouth, on hi trobarem un dels ports naturals
més grans del món. Després de descobrir el vessant més mariner de Cornualla, la visita a la mansió de
Lanhydrock House i els seus cuidats jardins seran un fantàstic contrapunt victorià. Aquest escenari de conte és
un dels paratges idíl·lics de l’interior d’un territori on el mar és el veritable protagonista. Com en el cas del
Minnack Theatre, un teatre grec a l’aire lliure erigit dalt de penya-segats a tocar de l’oceà. Les seves vistes
fabuloses són segurament un dels millors telons de fons de tot el món. O el llegendari castell de Tintagel, on
tindrem el privilegi de passejar pels vestigis del castell on se situen els orígens del rei Artur. La cultura és
important a Cornualla, especialment a la localitat de St. Ives. A finals del segle XIV s’hi van començar a instal·lar
pintors, escultors i escriptors. Serà una delícia passejar pels seus carrers, visitant la sucursal de la cèlebre Tate
Gallery de Londres. Molt a prop de St. Ives hi ha el mont St. Michael, una fortalesa que la marea modela al seu
caprici, igual que el seu parent francès, el mont St. Michel. Els amants de la botànica gaudiran de valent tot
visitant l’Eden Project, un hivernacle gegant amb forma de bombolla on podrem contemplar la vida de diferents
ecosistemes naturals. Preu aprox.: 2.170 ¤.

XINA, L’ESSÈNCIA DEL GEGANT ASIÀTIC

Del 20 de maig al 4 de juny de 2019

Una civilització mil·lenària amb més de 5.000 anys
d’història que atresora una llarga llista de meravelles
naturals i culturals declarades Patrimoni de la Humanitat de la Unesco. Això és el que ens oferirà la
Xina en aquest viatge durant el qual descobrirem les
ciutats i indrets més interessants i emblemàtics.
Beijing, la capital, és el cor cultural, polític i social de
la Xina. El primer que ens sorprendrà és el contrast
entre les cases tradicionals que encara hi ha als hutongs (carrerons del casc antic) i els moderns gratacels. A Beijing visitarem la Ciutat Prohibida, fortalesa des de la qual van governar els emperadors
xinesos durant més de 500 anys; el Temple del Cel,
un dels majors recintes sagrats de la Xina; la Gran Muralla, una de les set meravelles del món; i la plaça
Tian’anmen, que amb el mausoleu a Mao Tse Tung evoca la gran era del comunisme. Quan visitem la ciutat
de Pingyao serà com retrocedir en el temps a l’època medieval en què l’explorador Marco Polo va arribar a la
Xina. Dins de les muralles de 6 km, custodiades per 72 torres de vigilància, hi trobarem carrers sense tràfic, cases
amb les teulades de ceràmica vidriada i façanes de fusta, fanalets vermells i artesans treballant a la vista dels
passejants. En un viatge a la Xina no hi pot faltar la visita al Museu dels Guerrers de Terracota de Xian. Tot un
espectacle visual que, per molt que l’hàgim vist en fotografies, ens omplirà d’emoció. A la bella Hangzhou ens hi
espera un bonic paisatge natural amb magnífics monuments, com ara el llac de l’Oest, l’encisador monestir de
les Ànimes Ocultes i la Pagoda de les Sis Harmonies. Mentre que a la pintoresca Suzhou, la Venècia de l’Est,
gaudirem del Jardí del Pescador, tota una obra paisatgística, i del místic Turó del Tigre. La silueta urbana de
Shanghai posarà punt i final a la ruta. Amb imponents gratacels i un caire cada cop més occidental, Shanghai
encara conserva edificis i monuments del seu passat més tradicional. Aquest viatge de descoberta de la Xina ens
regalarà experiències com viatjar en tren bala o degustar plats típics xinesos com l’ànec laquejat. Ens hi
acompanyes? Preu aprox.: 3.950 ¤.

ALBÀNIA I MACEDÒNIA, PATRIMONI DE LA HUMANITAT

Del 12 al 20 de juny 2019

De vegades ens sembla que a Europa ja ho hem vist tot, però hi ha països on encara podem gaudir de la sensació
de ser en un lloc autèntic, que no ha estat explotat pel turisme. Per això, és el moment de viatjar a Albània i
descobrir els tresors culturals de la regió, paisatges d’una bellesa única, i les localitats més boniques de la veïna
Macedònia. La capital Tirana serà l’inici d’aquest viatge sorprenent. En aquests nou dies de ruta, anirem
descobrint la història i el fascinant patrimoni cultural del país, amb tresors com Butrint, un jaciment arqueològic
amb vestigis que daten des de l’època grega fins a l’edat mitjana. O ciutats com Gjirokastër i Berat, que tenen
centres històrics plens de monuments i dos castells espectaculars de l’edat mitjana. A més d’aquestes tres
localitats declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, a Albània hi trobarem paisatges preciosos de
muntanya, fagedes primigènies dels Carpats, piscines termals naturals i indrets tan màgics com la deu de l’Ull
Blau, on les aigües que brollen del subsol tenen uns colors turquesa encisadors. L’espectacular llac Ohrid és la
frontera natural entre Albània i Macedònia. A la ciutat de Bitola visitarem el jaciment d’Heracleia Lincestis per
reviure els temps d’esplendor de l’antiga Grècia. I la ciutat d’Ohrid, coneguda com “la petita Jerusalem” perquè
va arribar a tenir 365 esglésies, ens fascinarà per la seva bellesa. La de sant Joan de Kaneo, situada dalt d’un
cingle i amb el llac Ohrid de fons, s’ha convertit en un dels símbols més emblemàtics del país i de ben segur que
també es convertirà en un dels records més bonics del nostre viatge. Preu aprox.: 1.725 ¤.

EL KAZAKHSTAN, UN VIATGE AL FUTUR

Del 2 al 10 de juliol de 2019

Tres, dos, u… Ignició! Preparem-nos per fer un viatge fascinant al Kazakhstan, acompanyats pel professor
Francesc Lozano. Evocarem les odissees espacials de Iuri Gagarin i dels temps en els quals l’URSS volia conquerir
l’espai, descobrirem paisatges espectaculars i visitarem Astanà i Almati, ciutats amb edificis ben innovadors que
reflecteixen la modernització del novè país més gran del món. El viatge començarà a Astanà, on quedarem
bocabadats pels seus edificis moderns i avantguardistes. L’arquitecte Norman Foster ha deixat la seva empremta
amb la Torre Baiterek, que ens recordarà una torre de control espacial, el Palau de la Pau i de la Reconciliació,
amb forma piramidal, o el centre comercial Jan Shatyr, un recinte únic al món inspirat en les iurtes tradicionals

d’Àsia Central. Recentment Astanà ha acollit l’Expo
2017, que ha llegat a la ciutat el Nur Alem, l’edifici
esfèric més gran del món, una altra meravella arquitectònica i tecnològica. Amb la visita al Cosmòdrom
de Baikonur, el centre espacial en actiu més gran del
món, viurem l’experiència inoblidable de trepitjar
l’escenari des d’on es van llançar els primers coets a
l’espai i de veure en directe un espectacular transbordador espacial. El vessant més tradicional del país
el descobrirem a l’antiga capital Almati, on visitarem la Catedral de l’Ascensió, tota de fusta, el
preciós parc dels 28 Guardes de Panfilov i el Museu dels Instruments Nacionals, amb una fabulosa col·lecció
d’instruments musicals folklòrics. I en un centre de falconeria aprendrem els secrets d’aquesta tradició ancestral
de l’estepa del Kazakhstan catalogada com a Patrimoni Cultural de la Humanitat per la Unesco. Serà explorant
els paisatges del Kazakhstan on realment tindrem la sensació d’haver arribat a la Lluna. El canyó de Xarín se sol
comparar per la seva bellesa al Gran Canyó del Colorado i hi descobrirem racons amb noms ben evocadors com
“el racó dels Castells” o el “canyó Lunar”. I tot i que no pujarem dalt d’un coet, farem ascensions en telefèric a
l’estació d’esquí Shymbulak i al pic de Talgar per contemplar glaceres de ben a prop i gaudir de vistes increïbles.
Preu aprox.: 3.650 ¤.

ALTRES EXCURSIONS PROGRAMADES
· TARRAGONA ROMANA i CALÇOTADA - 28 de febrer de 2019
· 2 DIES AL PARADOR DE TORTOSA - Maig de 2019
· CASTELL DE CARDONA i MINES DE SAL - Maig de 2019
Les persones interessades en participar en els viatges es posaran en contacte telefònic amb
l’agència Mitic Viatges —tel. 93.217.17.39— 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

ÍNDIA

pagament total

14/01/2019

CRETA

350 ¤

25/01/2019

JORDÀNIA

700 ¤

31/12/2018

CREUER FLUVIAL PER EUROPA

800 ¤

25/01/2019

LLOMBARDIA

300 ¤

25/01/2019

CORNUALLA

450 ¤

25/01/2019

XINA

1200 ¤

25/01/2019

ALBÀNIA I MACEDÒNIA

450 ¤

25/01/2019

KAZAKHSTAN

550 ¤

25/01/2019

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)
Via Laietana, 15, 4t 4a - 08003 Barcelona
Tel. 93.217.17.39
Horari d’atenció telefònica: de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 19:00.
Horari de visites: concerteu cita prèvia per telèfon.

