
  
“ESPECIAL DIADA 2021” 

CAP DE SETMANA PER TERRES VALENCIANES 
 

Sortida:  10 de Setembre              Durada: 3 dies 
 
1er DIA:   MANRESA  – EL MUSEU DE L’ARRÒS I REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DEL PUIG 
Sortida al matí cap a terres de Tarragona, amb parada en ruta per esmorzar (no inclòs). Continuació del 
viatge fins al restaurant per tal de dinar. Després, anirem a visitar EL Monestir de Santa Maria del Puig, 
declarat Monument Històric Artístic el 1969. Es tracta d’un edifici religiós d’època Renaixentista amb 4 
torres com a elements defensius. L’any 1237, el Rei Jaume I El Conqueridor, va manar construir una 
església damunt el mateix puig quan en Pere Nolasc va trobar la imatge bizantina de la Mare de Déu dels 
Àngels. L’obra es va finalitzar l’any 1240, passant a pertànyer a l’Ordre dels Mercedaris. Al seu interior es 
pot visitar el Claustre, la Sala Reial, la Sala Gòtica d’en Jaume I on podem admirar una reproducció exacte 
de l’espasa del monarca, i també la Sala de les Ceràmiques, amb nombroses peces d’origen iber i romà, 
entre d’altres. La resta de la tarda, la dedicarem a visitar el curiós Museu de l’Arròs, ubicat a l’antic Molí de 
La Serra, un emblemàtic edifici dedicat a l’arròs, fet construir per la família Umbert a principis del segle XX. 
Finalitzada la visita, arribada al nostre hotel. Instal·lació, sopar i allotjament. 
 
2on DIA:  VALENCIA, EL PARC NATURAL DE L’ALBUFERA I EL PALMAR 
Esmorzar a l’hotel. Al matí, anirem a la Capital del Túria, la bonica ciutat de València, on, tot passejant, 
podrem veure la famosa Puerta de Serranos, la Basílica dels Desemparats, la Catedral, la Torre del 
Miquelet, l’edifici de la Llotja de La Seda, el Port, ... Després ens desplaçarem cap a L’Albufera, 
concretament al poblet de El Palmar, una de les localitats més conegudes i característiques del llac, a on 
encara es conserven algunes de les típiques barraques arrossaires valencianes. Aquí farem un Dinar típic 
de l’Albufera amb Paella. A la tarda, i després d’un bon dinar, visitarem El Parc Natural de l’Albufera, 
declarat així el 1986, en un atractiu passeig en barca tradicional, que aquí anomenen “albuferencs”. Aquest 
aiguamoll, és el més representatiu i valuós de tota la comunitat Valenciana i de la Mediterrània. Amb una 
superfície de més de 21.000 hectàrees, concentra una gran biodiversitat composta per flora i fauna 
espectacular, que cal protegir. En el recorregut, ens podrem acostar a les vores i zones de vegetació de la 
llacuna, des d’on és freqüent l’observació de la seva avifauna. Aquest indret va inspirar al genial escriptor 
valencià Vicent Blasco Ibáñez, que ens va deixar obres tan conegudes com “La Barraca” o “Cañas y Barro”.  
Acabades les vistes, retorn cap a l’hotel. Sopar i allotjament. 
 
3er DIA: L’ALQUERÍA VALENCIANA “MUSEU DE LA XUFA I L’ORXATA” – MANRESA  
Esmorzar a l’hotel. Al matí anirem a visitar una Alqueria, una altre de les vivendes tradicionals de les terres 
valencianes, on trobem el curiós Museu de la Xufa, un petit tubercle amb el que s’elabora una de les 
begudes més populars d’aquestes terres, “l’Orxata”, amb degustació d’aquesta saborosa beguda acabada 
de fer, al final de la visita. De tornada, dinarem en restaurant de la nostra ruta, amb  MENU ESPECIAL DE 
COMIAT, amb CAVA i CAFÈ.  A la tarda, continuació del viatge fins al nostre destí. 
 
Preu per Persona (habitació doble)   257,00 € 
Suplement Habitació Individual    44,00 € 
 
El preu inclou:  viatge en còmode autocar climatitzat amb acompanyant de l’agència. Hotel 4* Pensió 
completa amb vi i aigua als àpats. Excursions segons programa. Entrades als Museus de l’Arròs i de la Xufa 
amb degustació d’Orxata amb “fartons”. Entrada i visita d’una típica Alqueria. Passeig en barca per 
l’Albufera. Dinar típic albuferenc amb Paella. Entrada i visita guiada al Monestir de Santa Maria del Puig. 
Dinar de comiat l’últim dia. L’Iva i l’assegurança d’assistència en viatge. 
 
No Inclou: extres personals. Allò no especificat com a inclòs. 


