RUTA DELS BORJA
RUTA HISTÒRICA PEL REGNE DE VALÈNCIA
SEGUINT LES PASSES DE LA FAMÍLIA BORJA
PATRIMONI I ESPAIS NATURALS DE LLEVANT

Del 25 al 27 d´Octubre del 2022
AULA DE SABADELL
En aquest viatge ens endinsarem en terres valencianes per a conèixer el ric patrimoni i els indrets històrics on van néixer i
viure els notables personatges del llinatge dels Borgia. Aquesta família, originalment anomenada Borja, ja que procedia
de la vila aragonesa de Borja, posteriorment va establir-se a la comarca valenciana de La Costera i a Xàtiva, des d’on,
amb el pas dels anys i segles, arribarien a governar el món cristià des del Papat de Roma, essent coneguts a partir de
llavors com els Borgia. Així, d’aquesta manera, Alfons de Borja, conegut com el Papa Calixte III i Roderic de Borja,
anomenat el Papa Alexandre VI, representen els prototips dels autèntics prínceps renaixentistes de l’església romana que
tant assoliren, amb el seu peculiar tarannà i ambició, una notable glòria com una merescuda llegenda negra. Les
petjades històriques d’aquesta singular família encara romanen avui en dia en les singulars ciutats de València, Gandia,
Xàtiva i el Monestir de Santa Maria de la Valldigna.

DIA: 25 Octubre 2022

LLOC: Pl de les Dones del Tèxtil, Sabadell

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE:

395 €

HORA: 07h00

25/10 Sabadell - Gandia i Tavernes de Valldigna
26/10 Gandia i Xàtiva

SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:

80 €

27/10 Gandia - València - Sabadell

Suplement No Socis Acompanyants: +50€
EL PREU INCLOU:
Trasllats amb modern Autopullman privat
Assegurança d’Assistència i Cancel.lació
Hotel Senator Spa 4**** a Gandia Platja
Viatge amb règim de Pensió Completa
Begudes incloses als àpats (Vi i Aigua)
Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari
Guia Acompanyant des de Sabadell
Propines Guia Acompanyant i Xòfer
Grup mínim 30 participants

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:

Visita guiada al patrimoni i al casc antic de la
Vila de Gandia · Visita guiada al centre històric i
monumental de la Vila de Xàtiva · Visita al Reial
Monestir de Santa Maria de la Valldigna · Visita
guiada al centre històric de València amb la seva
Catedral i la Torre del Miquelet

EL PREU NO INCLOU:
Tot tipus d’Extres
Tot allò No Indicat

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova, 49 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67
www.kulturalia.es

info@kulturalia.es

Del 25 al 27 d´Octubre del 2022

LA RUTA BORJA

Aula de Sabadell
25/10 SABADELL - GANDIA I TAVERNES DE VALLDIGNA
Sortida des del nostre punt d´origen direcció a Tarragona. Parada per al desdejuni (lliure, no inclòs).
Posterior continuació del trajecte cap a terres valencianes fins a la ciutat de Gandia, capital de la Comarca
de la Safor. Arribada a l´hotel i acomodament, i tot seguit es durà a terme el Dinar. A la tarda, sortida per
anar a visitar un monument excepcional com és el Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna que fou
fundat pel Rei Jaume II el Just en època de reconquesta de les terres d´Alacant i Murcia. Tretze monjos del
monestir català de Santes Creus foren els fundadors de la nova comunitat. Un dels seus mes notables
abats fou en Rodèric de Borja, que posteriorment esdevindria el futur Papa Alexandre VI. Aquest
impressionant conjunt monumental s´estructura en base a la seva gran Portalada Reial o Nova, el gran
recinte emmurallat, l´església Monacal, el Claustre del Silenci, la Sala Capitular, el Refectori i el Palau
Abacial. Acabada la visita, retorn a Gandia. Sopar i Allotjament a l´hotel
26/10 GANDIA I XÀTIVA
Esmorzar a l’hotel. Posterior sortida en direcció a la comarca de La Costera, per a fer una extensa visita a
la seva capital, la ciutat de Xàtiva, que ofereix al visitant un extens ventall històric i monumental i que va
ser bressol de naixement del famós Papa Alexandre VI de la família del Borja, on encara es conserva la
façana de la porta d´ample dovellatge de la seva casa natal. A destacar així mateix l´excepcional
Col.legiata i Basílica de Santa Maria coneguda amb el nom de “La Seu” d´estil manierista que començà a
erigir-se a l´any 1596 on hi trobem la Porta dels Escalons i la Façana Nord i l´excepcional altar de Natzaré,
al creuer sud, així com el Museu Col.legial amb peces singulars de la Família dels Borja. Altres monuments
notables són també el Reial Monestir de Santa Clara, fundat per la vídua de l´Almirall Roger de Llúria,
l´Hospital Reial, el Museu de l´Almodí, situat en el antic Palau de la Llotja renaixentista amb el famós
retrat de Felip V –penjat cap per avall – i per acabar el sumptuós Castell, autèntica fortalesa que s´albira
pel damunt de la vila amb unes excepcionals vistes de la comarca i que antigament fou la presó d´Estat
dels Reis de la Confederació catalano-aragonesa. Al migdia durem a terme el servei de Dinar. A la tarda,
farem una visita a la històrica vila de Gandia, lligada a la història de la família del Borja. La ciutat compta
amb un ric i extens patrimoni històric-monumental on hi destaca molt especialment l´antic Palau Ducal
dels Borja. Es tracta d´un edifici entorn a un gran pati central amb la seva magnífica gran escala adossada
de dos trams i on hi destaquen el Saló de les Corones, la Sala Daurada i la cel.la oratori de Sant Francesc
de Borja. Continuarem la visita pel centre històric de la ciutat on podrem conèixer l´Antiga Universitat
creada a l´any 1549, així com el notable edific de l´Ajuntament amb una original façana neoclàssica i la
magnífica Col.legiata de Santa Maria que constitueix un clar exemple de l´antiga arquitectura gòtica
catalano-aragonesa dels segles XIV i XV i que l´any 1931 va ser declarada monument històric artístic
nacional, sense oblidant-nos d´altres singulars edificis com l´antiga Casa-palau dels Marquesos de
Gonzalez de Quirós, els convents de Sant Roc i Santa Clara i l´antic Hospital de Sant Marc. Acabada la
visita, retorn a l´hotel pel Sopar i Allotjament

27/10 GANDIA - VALÈNCIA - SABADELL
Esmorzar a l´hotel. Avuí deixarem la ciutat de Gandia i sortirem cap a la capital del País Valencià, per a
descobrir la ciutat de València, on durem a terme una visita inèdita i profunda del millor patrimoni
històric-artístic de la ciutat on hi destaca de manera molt especial els antics edificis que vàren pertanyer
a la família del Borja. El millor entre ells es l´antic Palau dels Borja, actualment seu de les “Corts
Valencianes” , situat a la Plaça de Sant Llorenç i que fou adquitrit per aquesta família a l´any 1485 al ser
declarats ducs de Gandia. Així mateix hem de destacar el Palau dels Centelles que passà a mans dels Borja
a l´any 1595 i que es troba a l´antic carrer dels Cavallers, i també és motiu de menció l´antic Palau de
l´Almirall, notable edifici gòtic que va pertanyer als Borja i que actualment és la Seu de la Conselleria
d´Hisenda valenciana. Així mateix, ja situats en el barri vell visitarem la Torre del Miquelet, la sumptuosa
Catedral gòtica de València on la influència dels Borja es reflecteix en diverses capelles de l´edifici, degut al
poder papal que va exercir la família. Al migdia Dinar de comiat. A la tarda, després d´una agradable
sobretaula, retorn cap a les nostres llars. Final del viatge i dels nostres serveis esperant que hagueu gaudit
d´aquest viatge.

* L’ORDRE I EL CONTINGUT DE LES VISITES ÉS SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIÓ EN FUNCIÓ DE LA
DISPONIBILITAT, PER RAONS OPERATIVES, LOGÍSTIQUES O SANITÀRIES
Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 / Telèfon: 93 496 14 67
www.kulturalia.es info@kulturalia.es

Del 25 al 27 d´Octubre de 2022

L’AULA DE SABADELL

RUTA BORJA

CONDICIONS DE RESERVA
INSCRIPCIONS:

Del 29 d´Agost al 2 de Setembre de 2022 a KULTURALIA VIATGES
Tel 93 496 14 67 o bé al correu info@kulturalia.es
De dilluns a divendres de 9h30 a 13h i de 16h a 18h.

INFORMACIÓ ADDICIONAL:
- Les habitacions individuals són molt limitades.
- Preguem facilitar el número de soci en el moment de formalitzar la reserva.
- Aforament limitat (en el cas d´excés de participants, obrirem un segon torn d´aula itinerant)

RESERVES I PAGAMENTS:
Caldrà abonar la totalitat del pagament entre el 5 i el 9 de Setembre de 2022. (*)
La reserva de plaça no quedarà confirmada fins a rebre el pagament total del viatge(*)

Els NO Socis Acompanyants hauran d´abonar un suplement de 50€ sobre el preu del viatge.

DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:

“La Caixa”: ES10 2100 3208 5822 0035 6748
* Cal indicar NOM + COGNOM + “RUTA BORJA AULA”

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:
(per desestiment voluntari o bé per causa No coberta per l’assegurança opcional de cancel·lació):
25% de despeses de cancel.lació entre 45 i 30 dies abans de la data del viatge.
50% de despeses de cancel·lació entre 29 i 15 dies abans de la data del viatge.
75% de despeses de cancel·lació entre 14 i 7 dies abans de la data del viatge.
100% de despeses de cancel·lació entre 6 dies abans de la data del viatge i la mateixa data del viatge.

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta - 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67
www.kulturalia.es

info@kulturalia.es

