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Molt prompte s’iniciaran les vacances de Setmana Santa i milions de ciutadans es des-
plaçaran des de la seua vivenda habitual al lloc de descans o a eixe des� desconegut 
per descobrir unes noves cultures, altres maneres de viure. 
 
Tant si es tracta d’un viatge llarg o curt, llunyà o pròxim, cal coneixer on anirem i pre-
parar-lo amb antelació per a poder gaudir plenament de tot allò que anem a visitar. 
 
A la Biblioteca Pública tenim un fons de llibres i pel.licules que tracten el tema dels 
viatges: descripcions de països i ciutats, guies amb i*neraris i consells per a traure tot 
el profit al nostre viatge i després, quan retorne’m a casa, sigam més sabis. I si per 
qualsevol circumstància no anem a eixir de casa en estos dies, també podrem viatjar 
amb els llibres de la Biblioteca que ens mostraran nous mons i altres paisatges. 
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BERLÍN 

Al principi d’esta guia encontrareu tota 

la informació necessaria per a preparar 

el vostre viatge a Berlí i, una vegada allí, 

desplaçar-se per la ciutat: ambaixades, 

transports, documentació, sanitat, es-

deveniments culturals i festes, horaris, 

etc. 

CASAS RURALES PARA IR CON NIÑOS  

181 cases rurals de tota España que, per 

les seues caracterís*ques, instal.lacions i 

entorn resulten especialment adequades 

per a unes vacances amb els més menuts. 



 

LONDRES 

És molt el 

que es pot 

mirar i fer en 

Londres. Es 

tracte d’una 

estància de 

dies o d’unes 

hores, en 

esta gran 

ciutat és 

esencial 

aprofitar al 

màxim el 

temps. 

GUIA DE ARQUEOLOGÍA: TIERRA SANTA 

Fabio Bourbon y Enrico Lavagno 
La història de Terra Santa és tan an*ga com la de 

l'home mateix: No pot deixar de sorprendre'ns, 

no obstant, que sent una regió de rela*vament 

modesta grandària es*ga tan plena de ruïnes i 

monuments arqueològics d'incalculable valor 

històric. Esta guia és una ferramenta ú*l per a 

conéixer i explorar estos fascinants llocs. 

CONSTANTINOPLA Y EL BÓSFORO 
Eugène Flandin 
Eugèn Flandin, ar*sta, viatger, arqueòleg i 

home 

d’acció, 

va visitar 

Constan-

*noble 

per pri-

mera 

vegada 

en 1893. 

Este 

llibre 

cons*-

tueix un 

magnífic 

tes*mo-

ni de la que, per a molts, era la ciutat més 

bonica del món. 

PARQUES NACIONA-

LES Y RESERVAS NA-

TURALES DE EUROPA 

MERIDIONAL 

Francisco Santolalla 
Fragero 
Una detallada descrip-
ció dels hàbitats co-
rresponents a Europa 
meridional, amb una 
extraordinària selecció 
dels espais naturals 
protegits més repre-
senta*us. Els parcs i 
reserves naturals 
s’agrupen de manera 
sumament didàc*ca, 
per ecosistemes i 
països per a major 
comoditat i u*litat del 
viatger. 

GUIA DE LA CIUDAD DE VALENCIA 

Mª Ángeles González 
Gudino 
L’autora ha volgut aga-
far el visitant de la mà 
portant-lo per la ciutat, 
procurant que no dei-
xe de costat els llocs 
de major interés 
històric  donant a co-
neixer València com 
una ciutat dinàmica, 
capaç d’enamorar al 
que s’aproxima a visi-
tar-la i confiant en 
crear la curiositat per 
completar el coneixi-
ment en properes oca-
sions. 

EL CAMINO DE SANTIAGO: 

GUIA  PRÁCTICA DEL  

PEREGRINO 

José María Anguita Jaén 
Prompte es compliran 900 
anys des de que un pelegrí 
francés va consignar per 
escrit una descripció del 
“Camino de San*ago”, co-
neguda com a Liber pere-

grina�onis, notable prece-
dent de les guies turís*-
ques actuals. 


