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NOTES IMPORTANTS:
1.   Per les excursions de menys de 24 hores que no incloguin pernocta caldrà fer dipòsit de 10 € per persona 

en el moment de la inscripció. En aquest moment quedarà assignat el vostre seient a l’autocar. La resta 
de l’import de l’excursió haurà d’estar abonat màxim 3 dies abans a la sortida. Si el client, 3 dies abans 
a la sortida, no fa la resta del pagament, s’entendrà que desisteix de l’excursió i perdrà l’import deixat 
en dipòsit com a penalització. Aquesta mateixa penalització s’aplicarà en cas de que el client desisteixi 
de l’excursió un cop feta la inscripció fins a 3 dies abans de la sortida. Si el desistiment es produeix 
dintre de les 72 hores abans de la sortida, la penalització serà del 75% de l’import de l’excursió. La no 
presentació a l’hora i lloc de sortida per part del client sense previ avís, donarà lloc a una penalització 
del 100% de l’import de l’excursió.

2.   No es considerarà feta cap reserva mentre l’agència no hagi rebut el dipòsit corresponent. Pels circuits 
de viatge combinat serà necessari el 40% de l’import, a menys que en la informació prèvia s’indiqui un 
percentatge diferent.

3.   En cas d’anul·lació de sortida per part de l’agència (per no arribar al mínim de viatgers previst), l’agència 
retornarà al client els imports dipositats. Pels circuits de viatge combinat es notificarà l’anul·lació amb 
una antelació de 20 dies abans de l’inici del viatge en viatges de més de 6 dies de durada, de 7 dies en 
viatges d’entre 2 i 6 dies i de 48 hores en viatges de menys de 2 dies. En les excursions de menys de 24 
hores sense pernocta l’anul·lació es podrà notificarà amb una antelació de 48 hores.

4.   Els preus dels viatges combinats d’aquest catàleg estan calculats per persona i inclouen tots els serveis 
(transport, entrades a recintes, visites, dinars, etc.) descrits com a inclosos al programa de viatge. 
L’agència no reemborsarà cap import per serveis inclosos al preu del viatge que el client no hagi utilitzat 
durant el viatge de manera voluntària.

5.   Totes les sortides d’aquest catàleg estan garantides amb un mínim de 25 persones.

6.   Recordem que en tots els viatges i excursions heu d’anar degudament documentats amb el vostre DNI 
original (en cas de ser necessaris altres documents com passaports o visats s’indicarà en la informació 
prèvia del viatge). Us recomanem també que dugueu la targeta sanitària.    

7.   Us recomanem la contractació d’assegurances d’assistència en viatge i/o d’anul·lació

8.   Per la sortida i arribada en autocar hem assignat aquestes parades fixes a MANRESA:
    Pça Valldaura   (parada bus davant Viatges Minorisa)
    Ctra. de Vic   (parada bus Vins Roqueta - Bonavista)
   Mercat de la Sgda. Família  (parada bus)
   Plaça de la Creu   (parada bus davant Bar Ros)

9. 1. Com bé sabeu, per la bona marxa del viatge són importants els horaris. Us agrairem la presentació 
a la parada 10 minuts abans de la sortida.

11. TAXA TURÍSTICA CATALANA: inclosa als preus publicats.

13.  RECONFIRMEU HORA I LLOC DE SORTIDA 48 HRS ABANS DEL VIATGE TRUCANT A L’AGÈNCIA

Núm. Compte BBVA de VIATGES MINORISA, S.L.
ES52-0182-8618-9602-0023-5012
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EXCURSIONS RADIALS 
Febrer - Agost 2019

Febrer
Dia 2  DIA DEL CLIENT      PREU: 38 € 
Inclou: esmorzar, dinar, viatge i guia acompanyant.
Com ja sabeu es tracta d’una sortida diferent a la resta. Creiem que passarem un bon dia tots 
plegats. Bon esmorzar, alguna visita interessant... complet dinar,  ball de tarda i retorn 
a hora prudencial.

Dia 9  BAGÀ MEDIEVAL I LA RUTA DELS CÀTARS      PREU: 42 € 
Inclou:  viatge, esmorzar, visites guiades a Bagà, dinar i ball.
Sortirem al matí, cap al restaurant per tal d’esmorzar:  Pa de pagès amb tomàquet, Em-
botits variats, vi, aigua i cafè. Continuarem viatge fins a Bagà, per fer visita guiada al 
Centre Medieval dels Càtars, on podrem conèixer una miqueta més a fons la història dels 
Bons Homes, al seu pas per Bagà, així com La Llegenda del Rescat de les Cent Donzelles.  
Completarem el matí amb la visita guiada al bonic centre antic de la població, construït sota 
el Palau dels Pinós i resguardat per les antigues muralles, la Plaça Galceran de Pinós amb 
edificis de notable antiguitat, acabant l’itinerari a l’església de St. Esteve. Després de les 
visites, anirem cap al restaurant per tal de dinar:  Amanida variada, Escudella de l’Àvia, 
Vedella guisada amb Verduretes de l’horta, Postres, pa, vi, aigua, copa de cava i 
cafè. Tindrem una estoneta de ball, i a hora prudencial, retorn cap a casa.

Dia 17  MUSEU DEL TURISME 
I CALÇOTADA AL MARESME      PREU: 43 € 
Inclou:  esmorzar, viatge, dinar de calçotada i ball.
Sortirem al matí, en direcció cap al Maresme, on tindrà lloc l’esmorzar amb: Pa amb tomà-
quet i Embotits de la zona, Vi, aigua i cafè. Més tard, ens acostarem a la vila de Calella, 
on visitarem le Museu dedicat al Turisme, únic en el món en la seva temàtica, i que ens 
mostra de manera atractiva i divertida, la història, quins van ser els primers tursites, com 
viatjaven, així com tot un seguit d’objectes que ens recordaran una mica, el nostre esdevenir 
com a turistes, les càmeres de fotos, les maletes, els bitllets d’autobus, de tren,... Després 
d’aquesta divertida visita, anirem a acabar de passar el matí al Mercat de Tordera, on po-
drem voltar per la gran quantitat de parades, amb tot tipus de productes. A l’hora de dinar, 
tornarem de nou al nostre restaurant, per tal de gaudir d’una bona “Calçotada”:  Escudella 
Barrejada, Calçots amb salsa romesco, Combinat de Carns a la brasa amb patates 
al caliu, Crema Catalana, Pa, vi, aigua, cava, cafè i raig. Finalitzarem el dia, amb ball 
de tarda per a tots.

oferta!
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Dia 24  ANDORRA I PERAMOLA      PREU: 39 € 
Inclou:  viatge i dinar.
Sortida al matí direcció Andorra amb  parada per esmorzar (no inclòs). Arribats al Principat, 
parada a uns grans magatzems, i més tard al centre d’Andorra per tal de fer les compres. 
Cap a migdia sortida cap a Peramola on farem aquest suculent menú: Escudella de l’àvia, 
Amanida catalana, Mitja parrillada de carns amb guarnició, postres, pa, vi, aigua, 
cava i cafè. Després d’una tranquil·la sobretaula, retorn a casa

Març
Dia 2  PALAMÓS I GRAN RUA DE CARNAVAL A PLATJA D’ARO      PREU: 39 € 
Inclou:  viatge, esmorzar i dinar (tarda a la Rua de Carnaval).
Sortida no massa d’hora cap a la comarca d’Osona, amb aturada per esmorzar, al nostre 
restaurant:  Pa amb tomàquet i Embotits de la comarca, vi, aigua i cafè. Continua-
rem viatge fins arribar a la bonica vila costanera de Palamós, on passarem la resta del 
matí amb temps lliure per passejar vora el mar, visitar el seu centre històric, etc. Arribat el 
moment, anirem a dinar: 3 Plats Complets, Postres, pa, vi, aigua, cava, cafè i raig. 
I després d’una tranquil.la sobretaula, ens traslladarem a Platja d’Aro per poder gaudir de 
l’espectacular desfilada de carrosses i comparses de Carnaval, acompanyades de música i 
moltíssima animació. Més de 30 colles carnavaleres i a prop de 1.200 figurants, desfilaran 
durant la tarda amb els seus vistosos i colorits vestits. Cap a les 7 del vespre, iniciarem 
el retorn cap a casa.

Dia 3  GRAN FESTA DE CARNAVAL AL CASTELL DE TORDERA      PREU: 45 € 
Inclou:  viatge, esmorzar, matí de Carnaval a Lloret de Mar, dinar, show-espec-
tacle i ball.
Sortida al matí cap al Castell de Tordera, on ja ens esperaran per esmorzar: Pa de Pagès 
amb tomàquet, Embotits i Tastet de Botifarra a la brasa, Vi, Aigua i Cafè. Arribada a 
Lloret de Mar per gaudir durant bona part del matí dels actes del carnaval amb una especta-
cular desfilada de colles i comparses, amb ritme i molt color. A hora concertada represa del 
viatge cap al restaurant on passarem una tarda ben divertida i animada, començant per un 
saborós menú: La sopa del Bufó, l’Arròs de Carnaval, el Garró de Pernil cuinat a baixa 
temperatura, Profiterols amb xocolata, pa, vi, aigua, cava i cafè,... Per continuar, gau-
direm del Show Espectacle, i per acabar, bon ball de tarda fins l’hora de retornar cap a casa.

Dia 9  DIA DEL CLIENT      PREU: 40 € 
Inclou:  esmorzar, dinar, viatge i guia acompanyant.
Com ja sabeu es tracta d’una sortida diferent a la resta. Creiem que passarem un bon dia tots 
plegats. Bon esmorzar, alguna visita interessant... complet dinar, ball de tarda i retorn a 
hora prudencial.
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Dia 16  LA RUTA DE LA FLOR ROSA DEL PRESSEGUER       PREU: 48 € 
Inclou:  viatge, visita guiada de la Ruta de La Flor Rosa i dinar
Passat l’hivern els presseguers comencen l’etapa de floració. És el primer gran esdeveniment 
en les etapes de la fruita. Tots els camps s’inunden d’un impressionant color rosa. Un esclat 
de color, únic a la nostra terra. Descobrir aquest espectacle natural i entendre l’agricultura de 
regadiu, tot passejant entremig dels arbres, de la mà d’un expert, com és el propi pagès, serà 
tota una gran experiència. Ens explicarà els aspectes més importants per entendre aquest 
tipus de cultiu de regadiu, així com la primera etapa de la fruita. També ens aturarem en 
punts estratègics, per tal de poder gaudir i contemplar el gran espectacle de color, i d’aromes 
que ens regala la natura. A més, ens explicarà el procés de manipulació dels préssecs, abans 
d’enviar-los als mercats nacionals i internacionals. També veurem una exposició fotogràfica 
sobre les flors al Japó, ubicada en un entorn molt especial, una capella que data del segle 
XVI. I arribat el migdia, anirem a cercar el nostre restaurant, on gaudirem d’un bon àpat: 
Degustació de Coca de Recapte amb Préssec, Amanida amb Bacallà Esqueixat, fruits 
secs i salsa romesco, Fricandó de Vedella amb bolets, Postres, pa, vi, aigua, copa de 
cava i cafè. A la tarda, a hora prudencial, retorn cap a les nostres llars.
Nota molt important: Aquesta visita, estarà supeditada en funció de la climatologia.

Dia 24  SORTIDA SORPRESA “A OMPLIR EL CISTELL!!”      PREU: 65 € 
Inclou:  viatge, esmorzar, divertida excursió i recollida de productes típics de la 
comarca, bon dinar i ball.
Primer de tot serà esmorzar: Pa amb tomàquet i Pernil del País, vi, aigua i cafè. Un cop 
amb la panxa plena, anirem per feina, que avui n’hi ha molta, doncs haurem d’omplir el cistell 
amb tot de productes típics d’aquesta bonica comarca... Què arreplegarem?... Ah, i de pas, 
farem turisme, que també va bé. Anirem visitant i admirant bonics racons, com algun museu, 
que ens mostra un dels oficis antics que es realitzaven en la zona, viles medievals ben impor-
tants... I anant omplint el cistell a cada parada!!... Després de tot el tràfeg del matí, anirem 
a dinar a un bon restaurant, que ens haurà preparat un dinar ben adequat a aquesta diada: 
Entremesos Variats, Escudella de Pagès, Rodó de Vedella amb Bolets, Postres, pa, 
vi, aigua, copa de cava, cafè i raig!!... Acabarem el dia amb música per ballar, retornarem 
ben contents... i AMB EL CISTELL PLE!!

Dia 31  MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL I SITGES      PREU: 43 € 
Inclou:  viatge, esmorzar, entrada i visita guiada al museu romàntic, dinar i ball.
Sortida al matí cap al nostre restaurant per esmorzar: Pa amb tomàquet i Embotit, Vi, 
Aigua i Cafè. Després ens traslladarem a Vilanova i La Geltrú, on visitarem el Museu Romàn-
tic Can Papiol, situat en una antiga casa que evoca la vida quotidiana d’una família benestant 
del segle XIX a través de l’ambient de les seves estances, decorades amb mobiliari i orna-
ments de l’època. Fou la casa pairal dels Papiol, una de les famílies més influents i importants 
de la vila, amb un gran patrimoni que havien adquirit a través de la compra de béns i enllaços 
matrimonials. En el nostre recorregut, també veurem el bonic jardí. Després, anirem fins a 
Sitges, on acabarem de passar el matí, passejant pel seu centre històric i comercial. A mig-
dia, anirem a dinar al restaurant, on ens hauran preparat un bon àpat, compost de 3 Plats, 
Postres, pa, vi, aigua, cava i cafè. Finalitzarem amb ball de tarda.

NOVETAT

RECOMANADA
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Abril
Dia 7  UN PASSEIG PER LA COSTA DAURADA      PREU: 44 € 
Inclou:  viatge, esmorzar, visites, dinar i ball.
Sortirem al matí cap a terres de Tarragona i de camí, farem la parada oportuna per esmor-
zar amb: pa amb tomàquet, embotit, vi, aigua i cafè. Tot seguit, continuarem la nostra 
ruta passejant per diferents indrets de La Costa Daurada, fent parada aquí i allà, gaudint 
de l’entorn, del mar i del sol, així com dels seus pobles. Serà un matí per descobrir!!!... Fet 
i fet, haurà arribat el moment de tornar a seure a taula, per degustar un bon àpat compost 
de: 3 Plats, postres, pa, vi, aigua, cava, cafè i gotes. Ball de tarda, i a hora prudencial, 
retorn cap a casa.

Dia 13  TRADICIONAL MERCAT DEL RAM A VIC      PREU: 40 € 
Inclou:  viatge, esmorzar, matí al mercat, dinar i ball.
Sortida cap a terres d’Osona per esmorzar: pa amb tomàquet, embotits de la Plana i 
Truita de patates casolana, vi, aigua i cafè. Trasllat fins a Vic que avui celebra el tra-
dicional Mercat del Ram. Hi trobarem palmes, palmons, productes artesans, exposicions de 
maquinària industrial i agrícola, etc. A migdia retorn al restaurant per dinar: Amanida Cata-
lana, Fideuà de la casa, Bacallà amb allioli, postres, pa, vi, aigua, cava, cafè i gotes. 
Animat ball de tarda. A hora prudencial retorn cap a casa.

Dia 13  LA PASSIÓ D’ESPARRAGUERA (funció tarda-vespre)      PREU: 30 € 
Inclou: viatge i entrada a platea.
Sortida a primera hora de la tarda cap a Esparraguera, on gaudirem de l’espectacle de la 
Passió. Es tracta d’una posada en escena de 300 actors, amb orquestra i cors en directe. La 
Passió d’Esparreguera és un espectacle amb una gran complexitat dramàtica i tècnica, que 
aconsegueix transmetre a l’espectador actual l’essència d’uns personatges amb dos mil anys 
d’història. La grandiositat del teatre (1.700 localitats), la gran quantitat d’actors en escena, 
els vertiginosos canvis escenogràfics, la perfecta unió del text, i la música original interpre-
tada en directe per una orquestra i una coral... converteixen La Passió d’Esparreguera en una 
producció teatral de característiques úniques. Finalitzada la funció retorn cap a casa.

Dia 27  DIADA DE MONTSERRAT AMB CARGOLADA A ANGLESOLA      PREU: 47 € 
Inclou:  viatge, Mati al Monestir de Montserrat, gran dinar de cargolada i ball
Després de la parada oportuna per esmorzar, farem camí cap al Monestir de la Mare de Déu 
de Montserrat. Avui celebrem la seva diada, i ens acostarem per passar el matí assistint als 
diferents actes festius d’aquesta jornada; Missa solemne, el Cant del Virolai, ballada de Sar-
danes a la Plaça del Monestir, visita al museu... Cap a migdia, i ja amb una mica de gana, ens 
traslladarem al nostre  restaurant per tal de fer el dinar especial de cargolada: Amanida 
catalana, Escudella de l’àvia, Cassola de pagès amb Cargols, Postres, pa, vi, aigua, 
cava, cafè i raig. Farem ball de tarda, i a hora prudencial, retorn cap a casa.
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Dia 28  ANDORRA I BON DINAR A OS DE CIVÍS      PREU: 39 € 
Inclou: viatge i bon dinar de muntanya.
Sortida al matí cap a Andorra amb aturada per esmorzar (no inclòs). Dedicarem el matí a 
fer les nostres compres, els diversos centres comercials i a l’hora de dinar, ho farem a la 
població d’Os de Civís amb BON MENÚ MUNTANYENC: Amanida variada amb embotits 
artesans i pernil, Escudella Casolana, Xai, Xoriç i botifarra negre a la brasa amb 
patates al caliu, postres, pa, vi, aigua, cafè i xupito. A la tarda, continuarem viatge fins 
als nostres destins.

 

Maig
Dia 4  PER TERRES DEL PRIORAT I LA CARTOIXA D’ESCALADEI      PREU: 50 € 
Inclou:  viatge, entrada amb visita guiada a La Cartoixa i dinar.  
Sortirem al matí, cap a terres de Tarragona, amb parada en ruta per esmorzar (no inclòs). Re-
presa del viatge fins a la Cartoixa d’Escaladei. “Un país petit, que fou habitat des d’antic, 
un món de poblets que cap plaga, ni gelada, ni conquesta ni aiguat, n’han minvat la 
força,  d’homes i dones que han conreat l’amor a la terra i la vida al camp, un lloc 
on els àngels pugen escales i la sang té gust de vi”. De la Provença, vingueren  al segle 
XII els monjos de l’Ordre de la Cartoixa a construir un monestir i fundaren així la primera 
cartoixa de la Península Ibèrica. Escolliren un paratge singular, protegit per la Serra Major 
de Montsant, on un pastor hi havia somiat àngels pujant al cel per una escala repenjada a la 
soca d’un pi, d’aquí el nom Escaladei o “escala de Déu”. Farem una visita guiada ben interes-
sant, i podrem observar aquest edifici, amb el seu claustre, les capelles, l’església dedicada 
a Santa Maria, l’Hostatgeria,... Després, anirem a cercar el nostre restaurant, on gaudirem 
d’un bon àpat amb bons plats de la nostra gastronomia, Postres, pa, vi, aigua, copa 
de cava i cafè. A hora prudencial, retorn cap a casa.

Cartoixa d’Escaladei
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Dia 11  DIA DEL CLIENT      PREU: 40 € 
Inclou: esmorzar, dinar, viatge i guia acompanyant.
Com ja sabeu es tracta d’una sortida diferent a la resta. Creiem que passarem un bon dia tots 
plegats. Bon esmorzar, alguna visita interessant... complet dinar, ball de tarda i retorn a hora 
prudencial

Dia 18  RIUDOMS, ELS ORIGENS D’UN GENI  I PEIXETADA A ALCOVER      PREU: 50 € 
Inclou:  viatge, esmorzar, entrada i visita guiada a la Casa Pairal d’Antoni Gaudí, bon 
dinar de peixetada i ball.
Sortirem al matí cap a terres tarragonines, fent aturada pel camí per esmorzar: Pa amb Tomà-
quet i Pernil del País, Vi, Aigua i Cafè. Una part del matí, el passarem a Riudoms, localitat 
natal del genial arquitecte Antoni Gaudí. Visitarem la seva Casa Pairal, i entendrem com va influir 
tot aquest entorn rural en la seva carrera arquitectònica. A la Casa Gaudí, s’hi trobava ubicat el 
taller de caldereria que ocupà tota la vida el seu avi patern i que després utilitzà com a taller el 
seu pare, conjuntament amb el de Reus. La casa era i és coneguda al poble com “ca la Calderera”, 
i diuen que d’aquí  l’Antoni va adquirir la seva percepció respecte el volum i les figures dels cossos. 
Finalitzades les nostres visites, anirem a fer un bon dinar de peix, doncs el dia hi convida, i estarà 
compost de: Entremesos de Marisc (gamba, escamarlà, musclos, cargols de mar i ama-
nida de marisc), Fideuà Marinera al centre de la taula, Freginat de Peix, Pernil rostit al 
forn, postres, pa, vi, aigua, cava, cafè i gotes. Per acabar amb un bon ball de tarda, i retorn 
cap a casa a hora prudencial.

Dia 25  FIRA I FESTA DE LA CIRERA A CERET      PREU: 45 € 
Inclou:  viatge, matí a la fira de la cirera i dinar de buffet lliure amb més de 200 plats!!!
Avui farem ruta cap a terres del Vallespir, en concret fins la seva capital Ceret, que celebra en 
aquesta jornada la festa de la cirera. Durant  el matí gaudirem de l’ambient del mercat de cireres 
més important de la zona, que omple carrers i places de parades d’aquest fruit i d’altres productes. 
Cap a migdia represa del viatge fins a la Jonquera, on tindrà lloc el dinar a un acreditat restaurant, 
amb un magnífic BUFFET LLIURE amb més de 200 Plats per triar, amb les begudes, el 
cava, el cafè i el raig. Tranquil·la sobretaula i retorn a hora prudencial.

Juny
Dia 2  SARDINADA A LLANÇÀ      PREU: 50 € 
Inclou:  viatge, esmorzar de sardinada, excursió per la zona, dinar i ball.
Sortida al matí cap a l’Alt Empordà. Arribada a Llançà per esmorzar: Sardines a la brasa 
amb típica salsa, pa, vi, aigua, porrons de garnatxa i cafè. El matí, el dedicarem a 
recórrer el territori de l’Alt Empordà, ple d’indrets ben interessants. Al seu moment retorn 
al restaurant on dinarem: Amanida amb entremès, Freginat de peix (rodanxa lluç, ca-
lamars romana i gamba), Vedella amb xampinyons i patates, postres, pa, vi, aigua, 
cava, cafè i raig. Possibilitat de ball i després d’una tranquil·la sobretaula retorn cap a casa.
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Dia 8  DIA DEL CLIENT      PREU: 40 € 
Inclou: esmorzar, dinar, viatge i guia acompanyant.
Com ja sabeu es tracta d’una sortida diferent a la resta. Creiem que passarem un bon dia tots 
plegats. Bon esmorzar, alguna visita interessant... complet dinar,  ball de tarda i retorn a hora 
prudencial

Dia 9  TARRAGONA DES DEL MAR      PREU: 63 € 
Inclou:  viatge, excursió en vaixell per la costa de Tarragona amb aperitiu, i dinar de 
mariscada.
Sortirem al matí en direcció a terres tarragonines, amb parada en ruta per esmorzar i continuació 
del viatge fins al Port de Tarragona. Allà agafarem un vaixell per fer una visita turística diferent 
que ens permetrà contemplar la ciutat de Tarragona des del mar. Navegarem amb el “Tarragona 
Blau” i mentre gaudim de les vistes degustarem un vermut ben mariner: musclos, patates xips 
i olives, acompanyat d’una copa de vi blanc. De tornada cap al port, tindrem temps lliure 
per passejar pel bonic i característic “Barri del Serrallo”. Ja cap a migdia, anirem cap el nostre 
restaurant, per gaudir d’un dinar de peix especial: Musclos al Vapor, Cloïses a la Marinera, 
Escamarlans, Gambes, Llagostins, Cargols de Mar, Delícies de Cranc, Boca, Suquet de 
Peix amb Lluç, Cueta de Rap, Calamars i Sèpia, Postres amb Lioneses amb Xocolata, Pa, 
vi, aigua, cava i cafè. Despres d’una tranquil·la sobretaula, farem via cap a casa.

Dia 15  EL CASTELL DE SANT FERRAN, 
LA FORTALESA MÉS GRAN D’EUROPA      PREU: 46 € 
Inclou:  Viatge, entrada amb visita guiada al Castell i dinar. 
Sortirem al matí cap a l’Alt Empordà, fent una aturada a mig camí, per tal d’esmorzar.  El Castell 
de Sant Ferran, es considerat com la Fortalesa abaluartada més gran d’Europa, i catalogat com 
a Monument Històric i Artístic. Amb una superfície de 550 mil metres quadrats, aquesta obra 
d’ingenyeria militar va ser culminada al segle XVIII, i se’l batejà en honor del monarca Fernando 
VI. Farem una visita ben completa amb un guia especialitzat, que ens endinzarà en la història i 
en les anècdotes que giren enredós d’aquesta gran mole defensiva. Sens dubte, no ens deixarà 
indiferents!!! Després de la visita, anirem a dinar al nostre restaurant, on gaudirem del següent 
menú: Gaspatxo Casolà, Amanida de Gambes a la Vinagreta Vermella, Garró Rostit al 
Forn amb la seva Guarnició, Postres, pa, vi, aigua, cava i cafè. La tarda, la passarem a la 
ciutat de Figueres, amb temps lliure per anar a passejar pel centre, visitar el Museu Dalí, etc. A 
hora prudencial, inici del viatge de retorn.

Dia 16  DEL PLA DE L’ESTANY AL SANTUARI DEL FAR I RUPIT      PREU: 42 € 
Inclou:  viatge, visites, i dinar.
Sortida al matí cap Banyoles amb aturada per esmorzar (no inclòs). Temps lliure per fer-hi una 
passejada en vaixell  (opcional). Continuació vorejant l’estany, mentre podrem contemplar l’edifici 
de l’església de Santa Maria de Porqueres, d’estil romànic, per, més tard, arribar a la vila medieval 
de Besalú, on destaca el pont sobre el riu Fluvià, així com el centre històric amb els banys jueus 
o Miqvé i l’església de Sant Miquel, entre d’altres. Temps lliure per la seva visita. Cap a migdia 
continuarem la nostra ruta per terres de La Garrotxa, on tindrem a punt un suculent menú: Ama-
nida Catalana, Paella d’Arròs, Rostit a la Jardinera, Postres, Pa, vi, aigua, cava i cafè. 
Havent dinat, pujarem fins al santuari de la Mare de Déu del Far, des d’on tindrem unes fabuloses 
vistes. A la tarda passejada per la bonica població de Rupit. A hora prudencial retorn cap a casa.

NOVETAT
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Dia 23  CATIFES DE FLORS A LA GARRIGA      PREU: 46 € 
Inclou:  Viatge, esmorzar, matí a La Garriga, Bon Dinar i Ball.
El primer que farem abans de tot, serà esmorzar: Pa amb Tomàquet i Assortit d’Embotits, 
Vi, Aigua i Cafè. L’any 2015 les catifes de flors de la festa del Corpus a la Garriga varen ser 
declarades Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional. 
El Corpus és una de les festes més populars de la Garriga, en què hi participen ciutadans i 
entitats de totes les condicions i edats. Una festa que combina el caràcter religiós, cultural i 
popular. El principal reclam són les catifes que engalanen els carrers, fetes amb elements ve-
getals, en especial clavells i flor de ginesta però també xiprer, terra i esclòfia d’arròs. Entitats, 
escoles i carrers són els encarregats de fer les estores florals amb la col·laboració de tothom 
qui hi vulgui participar. El Corpus de la Garriga és també una oportunitat d’or per conèixer el 
municipi, el seu patrimoni i els seus elements més emblemàtics; les cases modernistes Can 
Raspall i la Casa Barbey, la vil·la romana de Can Terrers o el conjunt monumental de la Doma. 
A migdia, anirem cap al restaurant a dinar: Amanida Completa, Escalivada de Pagès, 
Mongetes amb Cansalada i Botifarra a la brasa, Xai i Llom a la brasa amb patates, 
Postres, pa, vi, aigua, cava, cafè i gotes. Arrodonirem el dia, amb un bon ball de tarda.

Juliol
TOTS ELS DIMECRES AL MATÍ PLATJA A CALAFELL      PREU: 13 € 
Inclou: viatge

Dia 13  DIA DEL CLIENT      PREU: 40 € 
Inclou: esmorzar, dinar, viatge i guia acompanyant. Com ja sabeu es tracta d’una 
sortida diferent a la resta. Creiem que passarem un bon dia tots plegats. Bon esmorzar, 
alguna visita interessant... complet dinar, ball de tarda i retorn a hora prudencial.

Dia 14  ANDORRA – PAS DE LA CASA I LA CERDANYA      PREU: 44 € 
Inclou: Viatge i dinar. Sortida al matí direcció Túnel del Cadí. Parada per esmorzar (no 
inclòs). Arribada a Andorra i temps lliure per fer compres. Cap a migdia represa per Canillo, 
Soldeu, Port d’Envalira i Pas de la Casa gaudint d’unes boniques vistes dels cims pirinencs. 
Continuació pel Coll de Puymorent fins la Cerdanya, on dinarem a un acreditat  restaurant 
amb menú de 3 Plats complets, postres, pa, vi, aigua, cava i cafè. Després de dinar, i 
d’una tranquil·la sobretaula, iniciarem el viatge de retorn fins a casa.

Catifes de flors a la Garriga
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Dia 20  LA FARGA PALAU I LA INDÚSTRIA DEL FERRO AL RIPOLLÈS      PREU: 46 € 
Inclou:  viatge, entrada i visita guiada a la farga i dinar. 
Sortirem al matí, amb parada en ruta per esmorzar, per, més tard, arribar-nos a La Farga 
Palau, que fou fundada com a farga de ferro al segle XVII i va mantenir la seva activitat fins 
que va tancar l’any 1978. La visita guiada fa una introducció a la història a l’exterior  de 
l’edifici; seguidament es passa a l’interior, una planta baixa ocupada per la farga, amb les 
trompes d’aigua, els martinets, la carbonera, el forn i la fornal. Aquesta va ser l’única farga 
a Catalunya, que va elaborar  peces d’aram fins a la segona meitat del segle XX. Cap a mig-
dia anirem a dinar a un reconegut restaurant de la comarca, amb un bon menú: Amanida 
de Muntanya, Patates Artesanes (especialitat de la casa), Vedella a La Jardinera, 
Postres casolans, pa, vi, aigua, copa de cava i cafè. Després d’una tranquil·la sobre-
taula, anirem fent camí cap a casa.

Dia 21  COMERÇ, TURISME I PLATJA A TOSSA DE MAR      PREU: 41 € 
Inclou: viatge, esmorzar, dinar i ball.
Sortida al matí, cap a La Costa Brava. Arribada al restaurant per tal d’esmorzar: Pa amb 
Tomàquet i Embotits, Vi, aigua i Cafè. Després ens acostarem fins a la bonica vila de 
Tossa, on passarem la resta del matí a la nostra elecció; passejant pel centre històric, pujar 
al far, fent una remullada a l’aigua, anar de compres, fent un aperitiu vora el mar... Arribat 
el moment, anirem a dinar al nostre restaurant: Pica Pica de la casa, Meló amb Pernil, 
Combinat de Carn a la Brasa amb guarnició, Postres, Pa, vi, aigua, cava, cafè i raig. 
Acabarem amb un bon ball de tarda!!

Dia 27  CARCASSONNE, VILA MEDIEVAL      PREU: 65 € 
Inclou: Viatge, guia acompanyant i dinar.
Sortida a primera hora del matí direcció La Jonquera amb aturada per esmorzar (no inclòs). 
Continuació cap a Narbona fins arribar a la vila medieval de Carcassona. Temps lliure per vi-
sitar aquesta bonica població que compta amb més de 3 quilòmetres de muralles i 52 torres. 
A l’interior de la ciutadella destaquen el castell i l’església de Saint Nazare. Despres anirem 
a dinar a un restaurant de la zona, on farem un bon dinar. Després d’una tranquil·la sobre-
taula, i a hora prudencial, iniciarem el viatge de retorn cap a casa. 

Carcassonne
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CAP DE SETMANA DE CARNAVAL 
A VINARÓS I MARINA D’OR

Sortida: 2 Març  | Durada: 2 dies

1r dia  MANRESA – CARNAVALS A VINARÒS I MARINA D’OR
Sortida al matí direcció Tarragona amb aturada per esmorzar amb: PA AMB TOMÀQUET, EM-
BOTITS, VI, AIGUA I CAFÈ. Continuarem viatge cap a Oropesa de Mar, i a Marina d’Or tindrem 
el nostre hotel. Instal·lació i dinar. A la tarda ens traslladarem a Vinaròs, per gaudir de la desfilada 
del seu lluït Carnaval, un dels més antics que es celebren a la Comunitat Valenciana, declarat 
d’Interès Turístic. A hora prudencial retorn a l’hotel per sopar, i continuar amb la festa. Tindrem 
també RUA DE CARNAVAL MARINA D’OR, un divertidíssim ESPECTACLE amb una consumició 
no alcohòlica inclosa, i un lluït BALL DE NIT a la Sal de Festes de l’Hotel.

2n dia  PENYISCOLA – MANRESA   
Esmorzar a l’hotel. Al matí, farem una excursió a Penyíscola, on podrem gaudir de la resta del 
matí, passejant per aquesta bonica localitat, perdre’ns pels seus carrerons, pujar al Castell 
del Papa Luna o visitar l’església de la Mare de Déu de l’Ermitana, patrona de la població. Cap 
a migdia, tornarem de nou a l’hotel per tal de dinar i a hora prudencial iniciarem el viatge de 
retorn cap a casa. 

Preu per persona en habitació doble  ..................................  155 €
Suplement habitació individual  ............................................  24 €

El Preu Inclou: 
viatge en còmode autocar climatitzat. Acompanyant de l’agència. Hotel 4* a Marina d’Or. 
Esmorzar del primer dia. Pensió completa, begudes incloses, servei de bufet lliure, espec-
tacle amb consumició inclosa, excursions detallades. Assegurança turística i l’Iva
No inclou: extres personals. Allò no especificat com a inclòs.

IMPORTANT: Tots els actes del Carnaval a Vinaròs estan subjectes a canvis de 
programa i/o d’horaris per part de les entitats organitzadores, per la qual cosa 
Viatges MINORISA no se’n responsabilitza.

Març - Agost 2019
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OFERTA

COSTA DEL AZAHAR 
I FALLES DE VALÈNCIA
Sortida: 17 Març  | Durada: 4 dies

1r dia  MANRESA - COLLITA DE TARONGES - BURRIANA - COSTA AZAHAR
Sortida al matí direcció Tarragona amb aturada per esmorzar (no inclòs). Continuació fins a la Costa 
de l’Azahar. Instal·lació a l’hotel i dinar. A la tarda farem visita a una explotació de tarongers, on 
ens explicaran el procés de recol·lecció del producte fins l’entrega final al client. Tindrem oportunitat 
de collir-les directament de l’arbre i dur-nos una bossa cadascú. També podrem degustar productes 
elaborat a base de taronja, amb possibilitat de compra. Completarem la tarda  amb una passejada 
pel centre de la població de Burriana que també hi celebra les falles. Diuen que és la segona ciutat 
més important després de València en quant a l’espectacularitat de les seves falles. A hora pruden-
cial retorn a l’hotel. Sopar i dormir.

2n dia  COSTA AZAHAR - VILAFAMÉS -  CASTELLÓ DE LA PLANA - EL GRAO  
Esmorzar i sortida cap al bonic poble de Vilafamés, a la llista dels considerats “més bonics 
d’Espanya”. Dalt d’un turó destaca el Castell, així com l’església de l’Assumpció i el Palau del 
Batlle entre d’altres llocs. Tindrem temps per fer una passejada pels seus típics carrerons. 
Retorn a l’hotel. Dinar. A la tarda visita a la ciutat de Castelló de la Plana, destacant la Plaça 
Major on trobem la torre del Fadrí, la cocatedral de Santa Maria, etc. Completarem la tarda a 
l’anomenat barri del Grao o port. Retorn a l’hotel. Sopar i dormir.

3r dia  COSTA AZAHAR- FALLES VALÈNCIA
Esmorzar. Matí lliure. Dinar. A la tarda trasllat a la ciutat de València per gaudir de l’ambient 
festiu que s’hi respira. Podrem veure algunes de les falles. Sopar picnic proveït per l’hotel. 
Després de la cremà, a hora concertada retorn a l’hotel. Dormir.

4t dia  COSTA AZAHAR- MANRESA 
Esmorzar. Matí lliure per fer una ruta peatonal per l’anomenada ruta de les viles del “Biarritz 
valencià”, que són una sèrie d’edificacions al passeig marítim de Benicàssim que ens traslla-
darà a la “Belle Epoque” de finals del S. XIX i principis del S.XX. Dinar a l’hotel i a la tarda inici 
del retorn cap a casa. Fi del viatge i dels nostres serveis.

Preu per persona en habitació doble  ..................................  280 €
Suplement habitació individual  ............................................  72 €

El Preu Inclou: viatge en còmode autocar climatitzat, acompanyant de l’agència, hotel 3* 
a Costa d’Azahar. Pensió completa. Vi i aigua als menjars. Uns 5 kgs de taronges o manda-
rines per persona (segons disponibilitat). Assegurança turística.
No inclou: Allò no especificat com a inclòs.
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NOVEDA
D

“FIESTA GASTRONÓMICA”
JORNADAS DE LA MATANZA DEL CERDO 

EN EL BURGO DE OSMA
SORIA, CALATAÑAZOR Y MEDINACELI

Salida: 23 de Marzo | Duración: 3 días

1r día  MANRESA – SORIA - CALATAÑAZOR  
Salida por la mañana hacia Lleida y Zaragoza, con parada en ruta para desayunar, por cuenta del 
cliente. Proseguiremos nuestro viaje hasta nuestro hotel, en las proximidades de Soria. Instalación y 
almuerzo. Por la tarde  nos trasladaremos hasta Calatañazor, donde cuenta la leyenda que “el rey Al-
manzor perdió su tambor”. Esta pequeña villa, que parece haber sido olvidada por la evolución histórica, 
se alza en la cima de una roca que domina la vega del río Abión. Villa de intensa historia fronteriza, en 
un entorno privilegiado de bellos entornos naturales, que tiene su máximo exponente en su sabinar. 
Sus empinadas calles de trazado medieval y sus humildes casas  fabricadas con entramado de madera 
de sabina, encestado de ramas con barro, adobe o en el mejor caso de ladrillo, configuran el aspecto 
medieval formando un conjunto armónico de gran belleza. Destacan los restos de su castillo, así como 
la Iglesia románica de Nª Sra del Castillo. En su momento regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º día  SORIA - MEDINACELI - EL BURGO DE OSMA “Jornada Gastronómica de La 
Matanza del Cerdo” 
Desayuno y salida hasta Medinaceli, DECLARADA Conjunto Histórico-Artístico. Destaca el Arco Romano 
de triple arcada, el Castillo, resto de las muralles, Plaza Mayor, La Colegiata o el Placio Ducal entre 
otros. Tiempo libre para su visita. En su momento continuación del viaje hacia Almazán para llegar a 
la ciudad histórica de El Burgo de Osma, el origen de la cual se halla en los yacimientos de la antigua 
Úxama. Entre sus joyas arquitectónicas, destaca La Catedral, de estilo románico del siglo XIII, el Pala-
cio Episcopal donde residia el prelado  oxmense, la antigua muralla, así como el Convento del Carmen, 
la Universidad de Santa Catalina, o la Plaza Mayor, entre otros. Suculento almuerzo gastronómico 
compuesto por un MENÚ DE 22 PLATOS, entre los entrantes, los entonantes, los digestivos, 
los terceros, y para rematar, los postres. Todo acompañado por vino de la Ribera del Duero, 
aguas minerales, cafés y licores. Tras una tranquila sobremesa, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3r día  SORIA - MANRESA 
Desayuno y visita con guía local a la ciudad de Soria, fuente de inspiración por sus raíces señoriales, 
de escritores como Bécquer o Machado. Destacan importantes construcciones como los Palacios de Al-
cántara, el de los Condes de Gómara o el del Vizconde de Eza, así como la Concatedral dedicada a San 
Pedro, la iglesia románica de San Juan de Rabanera, del siglo XII, o la de Santo Domingo, considerada 
como una de las mejores obras románicas del país. Una de las señas de identidad de la capital soriana, 
es la Alameda de Cervantes, conocida popularmente como La Dehesa, muy concurrida especialmente los 
días soleados, en donde se halla la Ermita de La Soledad y el árbol de La Música. Tras la visita, almuerzo 
en el hotel e inicio del viaje de regreso a primera hora de la tarde hasta nuestros puntos de origen.

Precio por persona en habitación doble  .............................  285 €
Suplemento habitación individual  ........................................  50 €

El precio incluye: viaje en cómodo autocar climatizado, acompañante de la agencia, pensión completa, 
vino y agua comidas, hotel 3*, menú gastronómico del cerdo, visita con guía local en Soria ruta según 
programa, seguro turístico. IVA.
No incluye: desayuno primer día. Aquello no especificado como incluído.
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SEMANA SANTA
CIUDADES CASTELLANAS  

Y MADRID

Salida: 18 Abril | Duración: 5 días

1r día  MANRESA - ALCALÁ DE HENARES 
Salida por la mañana dirección Zaragoza con parada para desayunar (no incluído). Conti-
nuación por Guadalajara hasta llegar a nuestro hotel en Alcalá de Henares. Almuerzo. Por 
la tarde realizaremos visita a esta población, declarada Ciudad Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. Destacamos su Universidad, la casa natal de Miguel de Cervantes, el Corral de 
las Comedias, etc. En su momento regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º día  ALCALÁ DE HENARES -  AVILA - SEGOVIA 
Desayuno y salida bordeando Madrid hasta Ávila, declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Conoceremos esta bella ciudad donde destaca La Muralla, así como diferentes conventos 
y palacios. Continuación del viaje y almuerzo en restaurante. Por la tarde conoceremos 
Segovia. Su monumento más representativo es el Acueducto, de época romana. Tam-
bién destacan el Alcázar en lo alto de un promontorio, así como la Catedral, entre otros. 
Tiempo libre para su visita y regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Alcázar de Segovia
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3r día  ALCALÁ DE HENARES - TOLEDO - CHINCHÓN 
Desayuno y salida hacia Toledo para realizar visita a la conocida como la ciudad de las 
tres culturas, por haber estado habitada por cristianos, árabes y judíos. Disfrutaremos 
de las vistas desde alguno de sus miradores, completando la visita con un paseo por el 
centro histórico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Chinchón, considerado 
pueblo con encanto. Destaca la Plaza Mayor catalogada como una de las más bonitas del 
mundo; destaca la Torre del reloj, el Monasterio de los Agustinos, actualmente Parador de 
Turismo, así como el Castillo de los Condes y la Casa de la Cadena. Tras la visita regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

4º día  ALCALÁ DE HENARES - MADRID 
Desayuno y salida hacia Madrid para realizar una panorámica por los lugares más emble-
máticos como Paseo de la Castellana, Cibeles, Gran Vía, Plaza España, Puerta de Alcalá, 
etc. Completaremos la mañana con la visita a la Catedral de la Almudena. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde tiempo libre para pasear por el centro: Puerta del Sol, Plaza 
y Calle Mayor, Calle Preciados, Gran Vía, etc. En su momento regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

5º día  ALCALÁ DE HENARES - PARQUE DE EUROPA - MANRESA 
Desayuno y salida hacia el Parque Europa. Paseando por su interior podremos ver 17 
réplicas de monumentos de ciudades europeas, como el Atomium, la Puerta de Bran-
demburgo, la Torre Eiffel o la Torre de Belem entre otros. El espacio se complementa con 
zonas ajardinadas y estanques. En su momento inicio del viaje de regreso, con almuerzo 
de despedida en restaurante en ruta. Por la tarde continuación hasta nuestros puntos de 
salida. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble  ........................  485 €

Suplemento habitación individual  .................................  110 €

Cobertura gastos de cancelación  .................................... 22 €

El precio incluye: viaje en cómodo autocar climatizado, acompañante de la agencia, 
hotel 3*. Pensión completa. Vino y agua comidas. Desayuno bufet. Visitas con guía 
local en Alcalá de Henares,  Madrid, Toledo, Ávila. Entradas Universidad de Alcalá, 
Catedral y Sinagoga del Tránsito en Toledo, Catedral e Iglesia de S Vicente en Ávila. 
Seguro turístico.

No incluye: extras personales. Aquello no especificado como incluído. 
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PARÍS – LONDRES 
POR EUROTUNEL

Salida: 5 Mayo | Duración: 8 días

1r día  ORIGEN - PARÍS 
Salida a primera hora dirección tierras francesas. Almuerzo en ruta. Por la tarde continuación 
hasta París. Cena y alojamiento.

2º día  PARÍS  
Pensión completa. Por la mañana recorrido panorámico en autocar por los lugares más 
emblemáticos de esta ciudad como Plaza Vendôme, Plaza Concordia, Campos Eliseos, 
Inválidos, Torre Eiffel, Arco de Triunfo, Notre Dame, etc. Por la tarde tiempo libre para paear 
por Mont-Martre y visitar la Basilica del Sacré Coeur, completando la jornada con un crucero 
por el Sena en Bateaux Mouches. 

3r día  PARÍS - CALAIS - EUROTUNNEL - CANTERBURY - LONDRES 
Desayuno y salida a primera hora dirección Calais, trámites fronterizos y  embarque en el tren 
para atravesar el Canal de la Mancha por el Eurotunnel.. Ya en Folkestone continuación hasta 
Canterbury. Almuerzo. Visita de la Catedral de San Esteban, una de las más antiguas de Inglaterra 
y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Destaca también el centro histórico de 
origen medieval. En su momento continuación hasta Londres. Cena y alojamiento.

4º día  LONDRES (visita Ciudad) 
Desayuno y visita panoràmica  con guia local a los puntos más emblemáticos de esta ciudad, 
como Abadia de Westminster, Plaza Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham,  
el Big-Ben, el Parlamento, etc. Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5º día  LONDRES - WINDSOR 
Desayuno. Por la mañana visita guiada al castillo de Windsor que actualmente es la resi-
dencia de la Reina de Inglaterra y es el castillo más grande y antiguo de los que permanecen 
habitados. Almuerzo. Por la tarde regreso a Londres para seguir conociendo esta ciudad 
cosmopolita. En su momento regreso al hotel. Cena y alojamiento.

6º día  LONDRES - OXFORD - STRATFORD - UPON-AVON 
Desayuno y salida hacia la más antigua ciudad  universitaria de Gran Bretaña,  Oxford. Se trata 
de una de las maravillas arquitectónicas de Europa. Parada y visita a pie para contemplar alguno 
de sus edificios universitarios. Continuaremos hasta la cuna de William Shakespeare, la localidad 
de Stratford-upon-Avon, a orillas del rio Avon. Visita a lo más destacable de esta bonita ciudad. 
Almuerzo en restaurante. En su momento regreso a Londres. Cena y alojamiento.
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7º día  LONDRES - EUROTUNEL- BOURGES 
Desayuno y salida hacia el eurotunel. Embarque en el tren que nos introducirá nuevamente  
en el viejo continente. Almuerzo en ruta. Por Orleans  llegada a Bourges ubicada en la región 
central. Cena y alojamiento.

8º día  BOURGES - MILLAU - ORIGEN 
Desayuno y salida hacia Clermont Ferrand y tierras de Auvernia en pleno macizo central 
francés hacia Millau. Podremos admirar el viaducto más alto del mundo, diseñado por Norman 
Foster. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación hacia Beziers y Figueres hasta 
llegar a nuestros puntos de origen.

Precio por persona en habitación doble  ..........................  1.634 €
Suplemento habitación individual  ......................................  315 €
Cobertura gastos cancelación  ..............................................  63 €

El precio incluye: viaje en cómodo autocar climatizado todo el recorrido. Guia acom-
pañante de nuestra agencia. Excursiones y visitas según programa. Hoteles 3*. Pensión 
completa.  Desayuno inglés en Londres y desayuno buffet en Francia. Panorámica por París. 
Paseo en bateaux mouches por el Sena. Visita panorámica con guía local a Londres, Cas-
tillo de Windsor, Oxford y Stratford-Upon-Avon. Entrada a Catedral de Canterbury, Abadía 
de Westminster, College en Oxford, Castillo de Windsor. Trayecto ida y vuelta Eurotunel. 
Seguro de viaje. Iva.

No incluye: bebidas en las comidas, extras personales, otras entradas, visitas o servicios no 
especificados como incluídos.

Pont de Westminster i Big Ben, Londres
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COSTA DEL SOL 
PUEBLOS BLANCOS Y TÁNGER

Salida: 26 Mayo | Duración: 6 días

1r día  MANRESA - COSTA DEL SOL 
Salida a primera hora dirección Valencia y Murcia. Almuerzo en restaurante en ruta. 
Continuación hacia Puerto Lumbreras y entrada en tierras de Andalucía hasta llegar a la Costa 
del Sol. Cena y alojamiento.

2º día  COSTA DEL SOL - PUERTO BANÚS - MARBELLA - MIJAS - PUERTO MARINA 
Desayuno y salida hacia uno de los lugares con más encanto y renombre de la Costa del Sol, 
Puerto Banús, puerto deportivo de gran lujo, situado en la zona denominada Nueva Andalucía. 
Tiempo libre para pasear. Continuaremos hasta Marbella. Nos sorprenderá descubrir que esta 
ciudad, además de reunir la mayor concentración de campos de golf de España y buena 
parte de Europa, hoteles de lujo, puertos deportivos, restaurantes y establecimientos de una 
inusual sofisticación, así como un casino y excelentes playas repartidas en sus más de 20 
kilómetros de costa, cuenta con un patrimonio histórico-artístico de extraordinario interés. 
También tendremos oportunidad de pasear por sus calles. Almuerzo. Por la tarde traslado a 
la comarca de la Costa del Sol Occidental. Nada más llegar a Mijas podremos observar el aire 
de zoco oriental que desprenden las numerosas tiendas que ocupan todo el casco antiguo, no 
por los artículos que hay a la venta –que casi también-, sino por la disposición del pequeño 
comercio en las estrechas calles de la villa. Aquí también se hicieron famosos en los años 60, 
los típicos Burro-Taxis, que pasean a los turistas por sus callejuelas y famosa también, su 
Plaza de Toros, por donde han pasado los mejores toreros: Paquirri, Palomo Linares o El Niño 
de La Capea entre otros. Continuación a Benalmádena donde destaca el elegante y exclusivo 
Puerto Marina, considerado entre los mejores del mundo, posee una capacidad de 1.100 
amarres para embarcaciones de lujo, así como gran número de zonas de recreo, para todos 
los gustos y bolsillos. Cena y alojamiento.

3r día  COSTA DEL SOL - RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS 
Desayuno y salida dirección Cártama para visitar algunos de los lugares con más encanto de 
los pueblos blancos. Nuestra primera parada será en Setenil de las Bodegas, bella población 
declarada conjunto Histórico-Artístico con un excepcional entramado urbano, encontrando 
algunas de sus casas incrustadas en el tajo que ha formado el rio Guadalporcún. Destaca 
también el castillo- fortaleza y la Iglesia de la Encarnación. Dispondremos de tiempo libre 
para pasear por calles y plazas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Ronda, otro 
bello enclave en plena sierra, conocida por su famoso “tajo”. Éste divide la ciudad moderna 
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que data del siglo XV, de la ciudad vieja, fundada en época de dominio árabe. Podremos tener 
una buena panorámica desde el Puente Nuevo. Destaca su plaza de toros, así como diferentes 
iglesias y palacios. Tiempo libre para su visita y regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4º día  COSTA DEL SOL - TARIFA - TÁNGER - COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida a primera hora dirección Tarifa para embarcar en el ferry que nos conducirá 
hasta la ciudad de Tánger, ya en territorio marroquí. Acompañados de un guía local realiza-
remos una visita tanto panorámica como a pie por la ciudad, visitando el Cabo Espartel, el 
impresionante Palacio del Sultán, la  Necrópolis, las cuevas de Hércules además de un paseo 
por la Kasbah, por la Medina y por el zoco con tiempo libre para pasear por sus calles llenas 
de colores y olores. Almuerzo en un restaurante típico marroquí donde degustaremos los 
platos más exquisitos de su gastronomía (bebidas no incluídas). Tiempo libre para compras y 
traslado al puerto para realizar el trayecto hasta Tarifa, donde nuestro autocar nos esperará 
para regresar al hotel. Cena y alojamiento.

5º día  COSTA DEL SOL - MÁLAGA 
Desayuno y salida hacia la hermosa ciudad de Málaga. Ascenderemos hasta el Castillo de 
Gibralfaro, del s XIV, construido por Yusuf I de Granada, sobre un antiguo recinto fenicio 
que también contenía un faro que da nombre al cerro. El interior de la fortaleza albergaba el 
palacio de los altos cargos musulmanes y un barrio para la servidumbre. Tras la conquista 
cristiana, sirvió de residencia a los Reyes Católicos y a Felipe IV. También destacamos de la 
ciudad, la Catedral, conocida como ‘la Manquita’, el Palacio de los Condes de Buenavista que 
desde octubre de 2003 alberga el interesante Museo Picasso de Málaga, o La calle Larios prin-
cipal vía comercial malagueña, que fue diseñada a finales del siglo XIX en honor al Marqués de 
Larios, impulsor del nuevo urbanismo de la ciudad. Tiempo libre y regreso al hotel. Almuerzo 
y tarde libre. Cena y alojamiento.

6º día  COSTA DEL SOL - MANRESA 
Desayuno y salida a primera hora iniciando el viaje de regreso por Valencia. Almuerzo en res-
taurante. Continuación hasta nuestros puntos de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble  .............................  525 €
Suplemento habitación individual  ......................................  125 €
Cobertura gastos cancelación  ..............................................  25 €

El precio incluye: viaje en cómodo autocar climatizado. Acompañante de la agencia. Hotel 
3* en Costa del Sol. Pensión completa. Vino y agua comidas (excepto Tánger). Almuerzo 
despedida último día. Guia local Tánger. Ferry Tarifa-Tánger-Tarifa. Entradas a Palacio del 
Sultán y Castillo de Gibralfaro. Seguro turístico. IVA.

Importante: imprescindible DNI original en vigor para excursión a Tánger. En caso de no 
poder visitar el Palacio del Sultán, visita a La Alcaicería y los telares.

No incluye: Aquello no especificado como incluído.
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OFERTA ESTADES 
SANT CARLES DE LA RÀPITA 

HOTEL 4*

Sortida: 21 Juny  | Durada: 7 dies

PREU PER PERSONA

Preu per persona en habitació doble   .................................  348 €
Suplement habitació individual  ..........................................  108 €

EL PREU INCLOU:  
• TRASLLATS EN CÒMODE AUTOCAR CLIMATITZAT, AMB SORTIDA DELS NOSTRES 
   PUNTS HABITUALS.
• HOTEL 4* A ST CARLES DE LA RÀPITA, A 250 MTS DE LA PLATJA
• PENSIÓ COMPLETA (VI I AIGUA ALS ÀPATS)
• SERVEI DE BUFFET LLIURE, PISCINA I ANIMACIÓ
• REVETLLA DE SANT JOAN AMB BALL, COCA I CAVA 
• ASSEGURANÇA TURÍSTICA.
• PRIMER I ÚLTIM SERVEI A L’HOTEL DINAR.
• TAXA TURÍSTICA 

NO INCLOU: 
• EXTRES PERSONALS
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SANT JOAN A  LA VALL D’ARAN
FESTA D’ETH HARO A LES
Sortida: 22 de Juny  | Durada: 3 dies

1r dia  ORIGEN – VIELLA - PONT DE SUERT - BAGNERES DE LUCHON - VALL DE LYS 
I CASCADA DE L’INFERN
Sortida al matí cap a terres de ponent, amb parada en ruta per esmorzar amb: pa amb tomàquet i 
embotits, vi, aigua i cafè. Continuarem fent camí fins al Pont de Suert, on ens aturarem. En destaca 
l’església de l’Assumpció, d’arquitectura contemporània. Represa cap a La Vall d’Aràn, fins arribar a la 
seva capital, Viella. Instal·lació a l’hotel i dinar. A la tarda farem recorregut cap a França, ens endin-
sarem per la Vall de Lys per arribar a prop de la Cascada de l’Infern, bonic paratge natural amb un salt 
d’aigua. Completarem la tarda fent una passejada per la bonica vila termal de Bagneres de Luchon, 
destacant el Casino, així com diferents parcs i jardins. A hora prudencial retorn a l’hotel. Sopar i dormir.

2n dia  VIELLA - PLA DE BERET - FESTA D’ETH HARO A LES  
Esmorzar. A la tarda farem ruta fins al Plà de Beret, gaudint d’uns bonics paisatges de 
muntanya. Tindrem temps lliure per passejar o agafar el  telecadira de Blanhiblar (opcional). 
Retorn a l’hotel per dinar. Tarda lliure per conèixer i passejar per la població de Viella. Opcio-
nalment s’oferirà l’excursió amb vehicles especials als paratges naturals de l’Artiga de Lin i 
Ulls d’eth Joeus. Sopar. A continuació ens traslladarem fins a Les, que aquesta nit hi celebra 
las Festa d’eth Haro. La festa s’inicia al voltant de les 10 del vespre amb un repic de campa-
nes que dirigeix la gent cap a la Plaça de l’Haro. Allà tot està preparat per rebre la processó 
encapçalada pel sant (Sant Joan), portat pels joves del poble. Quan la processó arriba a la 
plaça, el capellà beneeix l’haro i hi cala foc. Durant la nit els joves ballen danses típiques amb 
colorits vestits tradicionals. Al voltant de la plaça hi ha diferents olles on s’hi fa el vi calent 
que s’ofereix a tothom a una mica de coca. La festa es complementa a la plaça amb ball de 
músiques tradicionals. A hora concertada retorn cap a l’hotel.

3r dia  VIELLA - BOSSOST - ORIGEN
Esmorzar. Trasllat fins a Bossost, on disposarem de temps lliure per passejar i adquirir algun 
producte típic com el formatge o algun dels seus dolços com els tronquets de la vall. Retorn a 
l’hotel per dinar. A la tarda iniciarem el viatge de retorn fent parades per descansar. 

Preu per persona en habitació doble  ..................................  240 €
Suplement habitació individual  ...........................................   44 €

El Preu Inclou: viatge en còmode autocar climatitzat, guia acompanyant de l’agència.  
Hotel 2* a Viella. Pensió completa (de l’esmorzar 1r dia fins dinar 3r dia). Vi i aigua als 
àpats. Excursions segons programa. Assegurança turística. Taxa turística. L’iva.
No inclou: Extres personals. Allò no especificat com a inclòs. 
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GRAN REVETLLA DE SANT JOAN
A LA SALA DE FESTES PALAS ATENEA 

DE LLORET DE MAR
BALL AMB ORQUESTRA

Sortida:  22 de Juny | Durada: 3 dies

1r dia  ORIGEN – LLORET DE MAR
Sortida a primera hora de la tarda cap a Lloret de Mar. Instal·lació a l’hotel i sopar.

2n dia  LLORET DE MAR  
Pensió completa a l’hotel. Dia lliure. Ja a la nit tindrem una revetlla de Sant Joan molt especial 
a la Sala de Festes Palas Atenea, començant amb un exquisit i elaborat sopar de festa, amb 
vins, aigües minerals, coca i cava. A més gaudirem durant tota la nit de música amb orquestra, 
fins que el cos aguanti!!

3r dia  LLORET DE MAR- ORIGEN
Esmorzar i dinar a l’hotel. Matí lliure. A la tarda retorn cap a casa.

Preu per persona en habitació doble  ..................................  210 €
Suplement habitació individual  ............................................  80 €

El Preu Inclou: Viatge en còmode autocar climatitzat. Acompanyant de la nostra agència 
el 1r dia. Pensió completa, amb buffet lliure. Vi i aigua. Sopar de gala la nit de la Revetlla 
al Palas Atenea, amb begudes incloses, coca, cava i ball amb Orquestra.  Assegurança tu-
rística. L’Iva. Taxa Turística.
No inclou: extres personals. Allò no especificat com a inclòs
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21 ANIVERSARI VIATGES MINORISA
PER LES MUSCLERES A LA BADIA DELS ALFACS

I GRAN FESTA DEL PEIX 
A LA MASIA PLA DELS CATALANS

Sortida:  6 de Juliol | Durada: 2 dies

1r dia  CELLER MODERNISTA DE NULLES,  L’INSTITUT PERE MATA 
I TARDA DE VERMUT A REUS
Sortirem al matí, fent camí cap a terres de la província de Tarragona, amb aturada en camí per tal 
de fer un bon esmorzar, que ens carregui bé les piles: Pa amb Tomàquet i Pernil del País, Vi, 
Aigua i Cafè. El celler modernista de la cooperativa de Nulles bé val una visita. Es tracta d’una 
obra de l’arquitecte Cèsar Martinell, de pedra i maó, que va dissenyar de manera que la llum i la 
temperatura que s’aconsegueix a través de les finestres, influeixi de manera favorable en el procés 
d’elaboració del vi. Els primers raïms que va rebre el celler, van ser els de la collita de l’any 1920. 
Els vins s’embotellen amb la marca Adernats i en trobarem de blancs, negres, rosats i caves. En 
farem un tast en acabar la visita, acompanyat de pa de poble amb un excel·lent oli de la terra. Més 
tard, arribarem al nostre hotel, per tal d’instal·lar-nos i dinar, descansar una miqueta i a la tarda, 
visitarem una de les joies de la ciutat de Reus; l’Institut Pere Mata, construït l’any 1898 pel gran 
arquitecte Lluís Domènech i Montaner, fet que marcaria l’inici de la brillant etapa modernista que 
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va viure la ciutat. Aquest centre va ser el precedent per a construir més tard, l’Hospital de Sant Pau 
de Barcelona. A través d’aquesta visita, coneixerem l’arquitectura, la decoració i l’estil modernista           
d’aquest espai que va ser un model en la cura dels malalts mentals a principis del segle XX, En 
acabat, tindrem un lluït concert de música d’època  acompanyat d’un deliciós “vermut” reusenc. 
Resta de la tarda lliure al centre de Reus, per anar de compres, passejar, etc. Retorn a l’hotel per 
sopar i després, BALL AMB MÚSICA EN VIU fins que el cos aguanti!!!

2n dia  MUSCLERES A LA BADIA DELS ALFACS  I FESTA DEL PEIX 
A LA MASIA PLA DELS CATALANS  
Esmorzar buffet i sortida cap a la Badia dels Alfacs on agafarem un vaixell que ens acompan-
yarà a descobrir les salines de La Trinitat i la Reserva Natural de La Punta de la Banya, fins que 
sigui hora de fer la parada, allà on es cultiven els musclos i les ostres del Delta. Aquí l’aigua 
dolça del riu Ebre i l’aigua salada de la Meditarrània, es fusionen de tal forma que són capaces 
d’oferir-nos uns fruits de  mar amb uns sabors únics i extraordinaris. Acabada la nostra excur-
sió marítima, acabarem de passar la resta del matí a Sant Carles de La Ràpita, on tindrem una 
estoneta lliure per passejar i cap a migdia, farem viatge fins a la Masia Pla dels Catalans, on 
celebrarem el nostre aniversari amb una festa que gira al voltant del peix,  producte esencial 
d’aquestes terres:

VAIXELL DE MARISC AMB OSTRES, MUSCLOS I LLAGOSTINS DE LA BADIA
GRAN ASSORTIMENT D’APERITIUS, FREDS I CALENTS,  

AMB ESPECIALITATS DE LA MASIA
DELICIÓS SUQUET DE PEIX DEL DELTA

POSTRES ARTESANS PLA DELS CATALANS
VI BLANC DE LA REGIÓ, AIGÜES MINERALS

CAVA, CAFÈS I LICOR

Després de dinar tindrem una estona de ball fins l’hora d’iniciar el viatge de retorn cap a casa. 
I com cada aniversari, tindrem el nostre REGAL!!

Preu per persona en habitació doble  ..................................  199 €
Suplement habitació individual  ............................................  24 €

El Preu Inclou: Viatge en autocar. Acompanyant de l’agència. Esmorzar del primer dia. 
Hotel 3*. Pensió completa. Vi i aigua àpats. Entrada i visita guiada amb degustacions al 
Celler de Nulles. Passeig en vaixell a la Badia dels Alfacs i a les. Visita a l’Institut Pere Mata 
de Reus, amb concert de música modernista i vermut típic als jardins. Dinar especial de 
Peix l’últim dia. Assegurança turística. L’IVA.

No inclou: Extres personals, i tot allò no especificat com a inclòs.
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CAP DE SETMANA
 LOURDES

PONT D’ESPAGNE I CAUTERETS
Sortida:  12 de Juliol | Durada: 3 dies

1r dia  ORIGEN - LOURDES
Sortida a primera hora de la nostra població, amb aturada en ruta per esmorzar (no inclòs). Conti-
nuarem viatge cap a la Vall d’Aran, Montrejeau i Tarbes, fins arribar a Lourdes. Instal·lació a l’hotel. 
Dinar. Tarda lliure. S’organitzarà una excursió opcional per visitar les grutes de Betharram. Sopar 
i allotjament.

2n dia  LOURDES - PONT D’ESPAGNE - CAUTERETS  
Estada a l’hotel en pensió completa. Al matí farem excursió cap al Parc Nacional dels Pirineus 
francesos, en concret cap a Cauterets i Pont d’Espagne per gaudir dels paisatges i la natura. 
Retorn a l’hotel. Resta de dia lliure.

3r dia  LOURDES – ORIGEN  
Esmorzar a l’hotel. Matí lliure per visitar el més destacable d’aquesta ciutat mariana com ara, 
la Casa de Bernadette, les Basíliques, La Gruta, el Castell, etc. Dinar a l’hotel. A primera hora 
de la tarda, iniciarem el viatge de retorn amb parades per descansar i arribada a la nostra 
terminal de sortida.

Preu per persona en habitació doble  ..................................  200 €
Suplement habitació individual  ............................................  44 €

El Preu Inclou: Viatge en còmode autocar climatitzat. Guia acompanyant. Pensió com-
pleta. Vi i aigua als àpats. Hotel 3* situat a 300 m de l’Explanada. Assegurança turística. 
L’Iva i la taxa turística.
No inclou: Esmorzar primer dia. Extres personals. Allò no especificat com a inclòs.

Santuari de Lourdes
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ANDORRA- CIRQUE DU SOLEIL
Nou espectacle Rebel
Sortida:  20  Juliol | Durada: 2 dies

1r dia  MANRESA - LA SEU D’URGELL - PARC DEL SEGRE - ANDORRA
Sortida al matí cap a terres de l’Alt Urgell amb aturada per esmorzar (no inclòs). Continuació fins 
a la Seu d’Urgell amb aturada per fer una passejada pel parc del Segre o bé pel centre històric, 
destacant la Catedral. Avui també s’hi celebra mercat setmanal. Al seu moment represa del viatge 
fins a St Julià de Lòria. Instal·lació a l’hotel i dinar. A la tarda excursió per visitar el Santuari de la 
Mare de Deu de Meritxell, patrona d’Andorra. També gaudirem d’unes boniques vistes de la vall. 
Retorn a l’hotel i sopar. Trasllat en autocar per veure l’espectacle del Circ du Soleil (amb seient 
reservat). REBEL, el nou espectacle del Cirque du Soleil a Andorra, ret homenatge als més grans 
de la cançó a través d’una trama de fons inspirada en l’amor, un dels motius més explorats en la 
música. Al ritme de les cançons gaudirem de noves i impactants acrobàcies. *Cap a les 21,30h 
inici de l’animació que donarà lloc a l’acte central de l’espectacle, a càrrec del Circ du Soleil, que 
començarà a les 22h amb una durada aproximada de 60 min. Finalitzat l’espectacle retorn a l’hotel. 
Allotjament.

2n dia  SHOOPING A ANDORRA - OS DE CIVIS - MANRESA  
Esmorzar bufet i trasllat al centre d’Andorra per tal de disposar de temps lliure per anar de 
botigues. A hora concertada farem ruta cap a la bonica població d’Os de Civis, municipi de la 
província de Lleida al que s’accedeix des d’Andorra. Suculent menú típic amb postres, begu-
des, cafè i xupito. Després de dinar ens aturarem a uns grans magatzems per fer les darreres 
compres i a hora prudencial represa del viatge de retorn cap a casa. 

Preu per persona en habitació doble  ..................................  160 €
Suplement habitació individual  ............................................  18 €

El Preu Inclou: viatge en còmode autocar climatitzat, acompanyant de l’agència, hotel 
3* a St Julià. Pensió completa (del dinar 1r dia al dinar 2n dia). Vi i aigua als àpats. Ruta 
i visites segons programa. Seient reservat a l’espectacle del Circ du Soleil. Assegurança 
turística. IVA.

No inclou: Allò no especificat com a inclòs.
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ESLOVÈNIA I NORD D’ITÀLIA
(Verona, Ljubljana, Venècia)

Sortida:  3 Agost | Durada: 9 dies

1r dia  MANRESA – TORTONA (voltants)
Sortida a primera hora direcció Figueres amb aturada per esmorzar (no inclòs). Continuació cap 
a Nimes i Arlés. Dinar en restaurant en ruta. Per Niça, Savona i Gènova arribarem als voltants de 
Tortona per instal·lar-nos a l’hotel. Sopar i dormir.

2n dia  TORTONA (voltants) - VERONA -  LJUBLJANA  
Esmorzar i ruta cap a Verona, coneguda per la ciutat d’en Romeo i Julieta. Farem aturada 
per passejar pel centre històric i veure des de l’exterior la casa de la Julieta, i qui ho desitgi 
visitar-la per dintre (entrada no inclosa). Dinar a restaurant. A la tarda represa del viatge cap 
a Pàdua i entrada a Eslovènia per Gorizia per arribar a Ljubljana. Sopar i allotjament.

3r dia  LJUBLJANA - POSTOJNA - LJUBLJANA
Esmorzar i sortida per descobrir a fons la bellesa de Ljubljana, amb les seves places, els 
seus ponts, la catedral... Pujarem amb funicular al castell medieval que vigila la ciutat 
i coneixerem la seva història. En acabat realitzarem el descens a peu tot gaudint de les 
vistes panoràmiques. 
A la tarda ens traslladarem cap a la regió del Karst, que es troba assentada en un tipus de 
pedra porosa que li dóna a la zona un món subterrani de forats. Visitarem la famosa cova de 
Postojna que és la més visitada d’Europa amb una xarxa de 20 km de túnels, un trenet que 
recorre 2 km, diverses galeries. Tornada a l’hotel, sopar i allotjament.

4t dia  LJUBLJANA - HRASTROVJE - PIRAN - PORTOROZ - LJUBLJANA 
Esmorzar. Començarem la nostra excursió amb la visita de Hrastovlje i la visita de l’església de 
la Trinitat amb els seus frescos gòtics i la famosa “Dança de la Mort” pintada al 1490. Dinar i 
continuació cap a la Costa del Mar Adriàtic, on trobem Piran, una de les ciutats més visitades 
de Eslovènia. Es tracta d’una petita península amb el far i campanar de l’església de San Cle-
mente. Els seus edificis recorden a Venècia. També descobrirem la ciutat de Portoroz, que te 
les mateixes característiques que la seva veïna de Piran. Sopar i allotjament.

5è dia  LJUBLJANA - MARIBOR - CELJE - LJUBLJANA 
Esmorzar i sortirda cap a Maribor. Visita d’aquesta bonica població ubicada al costat del riu 
Drava i es diu que és la terra natal del cep de vinya més antic del món. Els punts d’atracció 
turística van des de la catedral del segle XII, l’ajuntament d’estil renaixentista i el castell del 
segle XV. Farem una visita de bodega amb degustació. Dinar. A la tarda, continuarem el nostre 
viatge cap a Celje, tercera ciutat d’Eslovènia i coneguda per les seves aigües termals. Després 
de la visita, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.
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6è dia  LJUBLJANA – LLAC BOHINJ – BLED – LJUBLJANA 
Esmorzar i sortida cap al magnífic indret que forma el llac Bohinj, el més gran del país i que se-
gons sembla fou creat per les llàgrimes d’una divinitat de la muntanya. A continuació agafarem 
el telefèric que puja al cim del Munt Vogel, el millor mirador panoràmic de la zona. Retorn cap a 
la població de Bled i dinar. A la tarda, temps per conèixer la població de Beld, rodejada també 
de muntanyes i assentada a la riba del llac del mateix nom. Agafarem una barca fins l’Illa amb 
la seva famosa església. A continuació, passeig a peu per les gorges de Vintgar. Retorn al hotel.
Tindrem un sopar típic amb música i balls tradicionals d’Eslovènia a un restaurant local.

7è dia  LJUBLJANA – VENECIA - MESTRE 
Esmorzar i sortida direcció Itàlia fins arribar a Venècia. Dinar a un restaurant local. La vi-
sita guiada començarà sota la Torre del Rellotge de la Plaça de Sant Marc, el centre neuràlgic de 
la ciutat. A la plaça es troben la Basílica de Sant Marc, el Palau Ducal, la Torre del Rellotge i els 
3 edificis que formen el “Procuratie”. El recorregut continua en direcció a Santa Maria Formosa, 
una de les places amb més anècdotes de Venècia. Aquí es troba l’església de Santa  Maria For-
mosa. Seguint el passeig arribarem al Camp de SS. Giovanni e Paolo, on veurem edificis com 
el “Panteó” de Venècia i la Gran Escola de la Caritat. Per sentir el passat arribarem fins a 
l’antiga Casa de Marco Polo, el viatger més famós de la història, i al Teatre Malibran, un 
dels teatres més importants dels segles XVII i XVIII. La visita finalitzarà arribant a la Plaça de 
Sant Marc pel carrer Mercerie, un dels carrers més animats deVenècia. A continuació, agafarem 
el vaporetto i seguirem fins a Mestre, a les afores de Venecia. Instal·lació, sopar i allotjament 

8è dia  MESTRE -  GAP
Esmorzar i sortida direcció Brescia. Dinar en restaurant en ruta. Continuarem fent camí vore-
jant Torí; per Briançon, gaudint de bonics paissatges alpins arribarem a Gap, capital dels Alts 
Alps, a una alçada de 735 m. Sopar I allotjament.

9è dia  GAP - LA JONQUERA – MANRESA
Esmorzar i sortida direcció Sisteron i Aix-en-Provence. Per Montpellier i Narbona arribada a La 
Jonquera, on farem el dinar de comiat. A hora prudencial represa del viatge cap a casa. 

Preu per persona en habitació doble  ...............................  1.475 €
Suplement habitació individual  ..........................................  320 €
Cobertura despeses de cancel.lació ......................................  70 €

El Preu Inclou: viatge en còmode autocar climatitzat. Guia acompanyant. Hotels 3-4*. 
Pensió completa (del dinar del 1r dia al dinar del 9è dia). Esmorzars bufet. Sopar típic a 
Ljubljana amb ball i música tradicional. Visites guiades en castellà a Ljubljana, Postojna, 
Hrastrovje, Piran, Portoroz, Maribor, Celje, Llac Bohinj, Bled i Venècia. Visita amb degus-
tació a la bodega de Maribor. Funicular i entrada Castell a Ljubljana. Funicular i passeig en 
barca a Bled. Entrades a: Coves Postojna, Església Trinitat a Hrastropje, Església de Bled 
i Gorgues del Vintgar. Vaporetto a Venècia. Assegurança turística. Taxa d’estada hotels.
No inclou: Allò no especificat com a inclòs. Extres personals.

IMPORTANT: Recomanem porteu la tarjeta sanitària europea. Al moment de la inscripció cal 
fer un dipòsit de 200 € per persona. La resta haurà d’abonar-se 15 dies abans de la sortida.
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PORTUGAL TURÍSTIC
Sortida:  15 d’Agost | Durada: 6 dies

1r dia  MANRESA - BRAGANÇA
Sortida direcció Lleida i Saragossa amb parada per esmorzar (no inclòs). Continuació per terres de Cas-
tella-Lleó amb dinar en restaurant en ruta. Continuació direcció Zamora per arribar a Bragança. Sopar 
i allotjament.

2n dia  BRAGANÇA - OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA  
Esmorzar. Sortida cap a Mirandela i Vila Real per arribar a Porto. Visita panoràmica en autocar i via-
nants amb guia local d’aquesta bella ciutat, declarada Patrimoni de la Humanitat, destacant la Plaça de 
l’Ajuntament, la Catedral, etc. Finalitzarem amb un creuer pel riu Duero per tenir una altra perspectiva 
de la ciutat. Dinar en restaurant. A la tarda continuació fins Aveiro, considerada la Venècia portuguesa. 
Parada i temps lliure per la seva visita. En el seu moment continuarem fins Fàtima. Sopar i allotjament.

3r dia  FÀTIMA - LISBOA - ESTORIL - CASCAIS - SINTRA
Esmorzar. Sortida cap a Lisboa, a la vora del riu Tajo. Visita panoràmica amb guia local d’aquesta bella 
ciutat destacant la Plaça del Rosio, Plaça dels Restauradors, Torre de Belém, Monestir dels Jerònims, etc. 
Dinar en restaurant. A la tarda recorregut panoràmic per les belles poblacions costaneres d’Estoril i Cas-
cais, per arribar a Sintra. Temps lliure per recórrer els seus carrers i admirar antics Palaus i residències. 
En el seu moment tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.

4t dia  FÁTIMA - ÓBIDOS - NAZARÉ - BATALHA 
Pensió completa a l’hotel. Al matí visita a la pintoresca població d’Óbidos, d’origen medieval. Intramurs 
trobem el seu castell i un laberint de carrers i cases blanques. Destaquen els  pòrtics d’estil manuelí, fi-
nestres florides i recòndites placetes. Continuarem fins Nazaré, típica població marinera on podrem gaudir 
de les panoràmiques des de l’anomenat “Sitio”. Destaca l’assecat del peix de forma artesanal a les façanes 
de les cases. A la tarda, trasllat a Batalha, per visitar el Monestir de Santa Maria de la Victòria declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, d’estil gòtic i manuelí, realitzat al S. XIV per complir el vot de 
Joao I a la Verge per la victòria de les tropes portugueses sobre les castellanes a la batalla d’Aljubarrota 
el 1385. En el seu moment tornada a l’hotel.

5è dia  FÀTIMA - COIMBRA - CIUTAT RODRIGO 
Esmorzar. Sortida cap a Coimbra, ciutat amb la universitat més antiga de Portugal. Destaquen les seves 
cases penjades, la Catedral Vella, el Museu Machado de Castro al Palau de l’Arquebisbe, Església i Monestir 
de la Creu Santa, etc. Temps lliure al centre històric. Dinar. A la tarda continuació del viatge per Vilar 
Formoso fins al nostre hotel, a la històrica població de Ciutat Rodrigo. Sopar i allotjament.

6è dia  CIUTAT RODRIGO- MANRESA 
Esmorzar i sortida a primera hora cap a Tordesillas i Valladolid. Entrada terres aragoneses i dinar comiat en 
restaurant en ruta. Per Lleida continuació fins als nostres punts de sortida. Fi del viatge i dels nostres serveis.

Preu per persona en habitació doble  ..................................  595 €
Suplement habitació individual  ..........................................  120 €

El Preu Inclou: viatge en còmode autocar climatitzat. Guia acompanyant. Hotels 3 *. Pensió completa (del 
dinar 1r dia fins dinar 6è dia). Vi i aigua. Dinar en restaurants. Visita amb guia local a Porto i Lisboa. Creuer 
a Porto pel Riu Duero. Entrada al Monestir de Batalha. Excursions segons programa. Segur turístic. IVA.
No inclou: Extres personals. Allò no especificat com inclòs.
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FESTA MAJOR DE MANRESA 
RACONS D’EUSKADI

Sortida: 30 Agost | Durada: 4 dies
1r dia  MANRESA - VITÒRIA - SESTAO
Sortida direcció Saragossa, amb parada en ruta per esmorzar (no inclòs). Prossecució del viatge per arribar a 
Vitòria / Gasteiz, capital d’Euskadi. Dinar en restaurant. Aquesta ciutat acull la seu del govern basc, així com 
la residència del Lehendakari, i altres edificis oficials. Realitzarem una panoràmica en autocar i també una 
ruta a peu pel centre històric, visitant la Catedral Nova, Plaça de la Verge Blanca, i l’Església de Sant Miquel, 
seu de la Verge Blanca, patrona de la Ciutat. També tindrem accés al Museu dels Fanals i la Muralla Medieval 
del S.XI. A hora concertada continuació del viatge fins a Sestao. Instal·lació a l’hotel. Sopar i allotjament.

2n dia  SESTAO - BILBAO - BERMEO - GERNIKA  
Pensió completa a l’hotel. Al matí visita amb guia local a la ciutat de Bilbao amb una panoràmica pels llocs 
més emblemàtics com els voltants del Guggenheim, el mirador de la Muntanya Artxanda així com recorregut 
a peu pel nucli antic i “Las Siete Calles”, destacant la Basílica de Begoña, el Teatre Arriaga i la plaça Nova. 
Podrem admirar també el Pont penjant de Getxo, obra de l’enginyer francès Fernidand Arnodine (entrada 
inclosa). A la tarda visitarem la Casa de Juntes de Gernika i el Museu d’Euskal-Herria on coneixerem alguns 
dels costums i tradicions de la societat basca mitjançant la projecció d’audiovisuals i panells explicatius. 
Continuació del viatge fins Bermeo al port de litoral més important de la cornisa cantàbrica, i on destaca la 
Torre Ercilla, amb caràcters defensius, El Casino, amb aspecte de palauet francès, o El Portal de Sant Joan, 
pertanyent a les antigues muralles de la ciutat. Un vaixell turístic ens endinsarà per una part de la Reserva 
de la Biosfera d’Urdaibai, amb els racons més bells d’aquest litoral: El Far-Cap Matxitxaco, l’Ermita de Sant 
Joan de Gaztelugatxe i les formacions de Akatz. En el seu moment tornada a l’hotel.

3r dia  SESTAO - LOIOLA - SANT SEBASTIÀ - SESTAO
Esmorzar i sortida cap a l’elegant ciutat de Sant Sebastià. Començarem prenent unes fantàstiques vistes des 
del Monte Igeldo per completar el matí amb temps lliure al centre per passejar pel casc antic, anar de pintxos, 
etc. A hora concertada continuació del viatge fent una ruta panoràmica per les localitats costaneres de Zarautz 
i Getaria, per contemplar el famós “ratolí”, continuant fins a Azpeitia, on tindrà lloc el dinar. A la tarda visita al 
Santuari de Loiola conjunt monumental i religiós, construït al voltant de la casa natal d’Ignasi de Loiola, que 
va ser el fundador de la companyia de Jesús (Jesuïtes), actualment estesa per tot el món. Visitarem la Basílica, 
la casa natal i una exposició. (Visita amb audioguies). Acabada la visita tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.

4t dia  SESTAO - LAGUARDIA - MANRESA 
Esmorzar i sortida cap a l’anomenada Rioja Alabesa, per arribar a la bonica població de Laguardia, coneguda 
pels cellers subterranis i l’elaboració de vins. Un passeig pels seus carrers ens traslladarà a l’Edat Mitjana: 
muralles, portes d’accés, la Plaça Major, etc. Temps lliure per fer un tomb. En el seu moment continuació del 
viatge direcció Saragossa amb dinar de comiat en restaurant en ruta. A la tarda continuació fins als nostres 
punts de sortida. Fi del viatge i dels nostres serveis.

Preu per persona en habitació doble  ..................................  420 €
Suplement habitació individual  ............................................  90 €

El Preu Inclou: viatge en autocar climatitzat, acompanyant de l’agència, hotel 3 *, pensió completa (de 
dinar 1r dia a dinar últim dia), vi i aigua menjars, visites guiades a Vitòria i Bilbao. Visita lliure a Casa de 
Juntes i Museu de Gernika. Entrada Monte Igeldo. Passeig en vaixell reserva d’Urdaibai. Visita amb àudio-
guia Santuari de Loiola. Assegurança turística. No inclou: allò no especificat com inclòs.
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1. Informació precontractual
 Abans que el viatger quedi obligat per qualsevol contracte de viatge 

combinat o oferta corresponent, l’agència organitzadora o, si s’escau, 
l’agència detallista, lliuraran al viatger el formulari d’informació normalit-
zada per als contractes de viatge combinat, així com la resta de caracte-
rístiques i informació del viatge d’acord amb el que estableix la legislació 
vigent.

 Les persones amb mobilitat reduïda que desitgin rebre informació precisa 
sobre la idoneïtat del viatge d’acord amb les seves necessitats especials, 
per tal de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d’acord 
amb les característiques del mateix, hauran de posar en coneixement de 
l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, aquesta situació 
perquè se’ls pugui facilitar informació a aquest efecte.

 Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s’entén com a per-
sona de mobilitat reduïda, tota persona la mobilitat per participar en el 
viatge es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o loco-
motriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual , o 
qualsevol altra causa de discapacitat, o per l’edat, i la situació requereixi 
una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del 
servei posat a disposició dels altres participants en el viatge.

 La informació precontractual facilitada al viatger d’acord amb els apartats 
a), c), d), e) ig) de l’article 153.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, 
formarà part integrant del contracte de viatge combinat i no es modifi-
carà llevat que l’agència de viatges i el viatger ho acordin expressament. 
L’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, abans de cele-
brar-se el contracte de viatge combinat, han de comunicar al viatger de 
manera clara, comprensible i destacada, tots els canvis de la informació 
precontractual.

2. Informació sobre disposicions aplicables a passaports, visats 
i vacunes

 1. L’agència té el deure d’informar sobre les formalitats sanitàries neces-
sàries per al viatge i l’estada, així com sobre les condicions aplicables als 
viatgers en matèria de passaports i de visats, inclòs el temps aproximat 
per a l’obtenció dels visats, i respondrà de la correcció de la informació 
que faciliti.

 2. El viatger haurà d’obtenir la documentació necessària per realitzar 
el viatge, inclòs el passaport i els visats i la referida a les formalitats 
sanitàries. Tots els danys que puguin derivar-se de la falta d’aquesta do-
cumentació seran del seu compte, i en particular, les despeses produïdes 
per la interrupció del viatge i la seva eventual repatriació.

 3. Si l’agència accepta l’encàrrec del viatger de tramitar els visats ne-
cessaris per a algun dels destins previstos a l’itinerari, podrà exigir el 
cobrament del cost del visat així com de les despeses de gestió pels trà-
mits que hagi de realitzar davant la representació diplomàtica o consular 
corresponent.

 En aquest cas, l’agència respondrà dels danys que li siguin imputables.

3. Sol·licitud de reserva
 El viatger que desitja contractar un viatge combinat realitza una 

“sol·licitud de reserva”. Després d’aquesta sol·licitud, l’agència detallista 
o, si s’escau, l’agència organitzadora, es comprometen a realitzar les 
gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la reserva.

 Si el viatger sol·licita l’elaboració d’una proposta d’un viatge combinat a 
mida, l’agència podrà exigir l’abonament d’una quantitat per a la confec-
ció del projecte. Si el viatger accepta l’oferta de viatge combinat elabo-
rada per l’agència, la suma entregada s’imputarà al preu del viatge.

 Si l’agència ha acceptat gestionar la reserva serà responsable dels errors 
tècnics que es produeixin en el sistema de reserva que li siguin atribuïbles 
i dels errors comesos durant el procés de reserva.

 L’agència no serà responsable dels errors de la reserva atribuïbles al viat-
ger o que siguin causats per circumstàncies inevitables i extraordinàries.

4. Confirmació de la reserva
 La perfecció del contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació 

de la reserva. Des d’aquest instant el contracte de viatge combinat és d’obligat 
compliment per a ambdues parts.

5. Calendari de pagament
 1. En el moment de la confirmació de la reserva el consumidor haurà d’abonar 

el 40% del preu del viatge combinat, llevat que en el contracte de viatge 
combinat s’estableixi un import diferent.

 2. El pagament del preu restant s’ha d’efectuar com a molt tard 15 dies abans 
de la sortida, llevat que en el contracte de viatge combinat s’estableixi un 
calendari de pagaments diferent.

 3. Si el viatger no compleix amb el calendari de pagaments, l’agència podrà 
resoldre el contracte i aplicar les regles establertes per a la resolució del viatge 
pel viatger abans de la sortida prevista a la Clàusula 13.

6. Prestacions
 Les prestacions que integren el contracte de viatge combinat resulten de la 

informació proporcionada al consumidor en la informació precontractual i no 
es modificaran tret que l’agència de viatges i el viatger ho acordin expressa-
ment segons el que preveu la clàusula 1.3. Amb antelació a l’inici del viatge, 
l’agència de viatges proporcionarà al viatger els rebuts, vals i bitllets necessa-
ris per a la prestació de serveis.

7. Allotjament
 a) En relació amb aquells països en què hi ha classificació oficial d’establiments 

hotelers o de qualsevol altre tipus d’allotjament, el fullet recull la classificació 
turística que s’atorga en el corresponent país.

 b) L’horari d’ocupació de les habitacions depèn de les normes establertes a 
cada país i allotjament.

 c) Les habitacions o cabines triples o quàdruples són generalment habitacions 
dobles a les que s’afegeix un o dos llits, que solen ser un sofà-llit o un plegatí, 
excepte en certs establiments on en lloc de llits addicionals es fan servir dos 
llits més grans.

8. Transport
 1. El viatger s’ha de presentar al lloc indicat per a la sortida amb l’antelació 

indicada per l’agència de viatges.

 2. La pèrdua o dany que es produeixi en relació amb l’equipatge de mà o altres 
objectes que el viatger porti amb si seran del seu exclusiu compte i risc mentre 
estiguin sota la custòdia del viatger.

9. Altres serveis
 1. Per regla general, el règim de pensió completa inclou esmorzar continental, 

dinar, sopar i allotjament. El règim de mitja pensió, llevat que s’indiqui d’una 
altra manera, inclou esmorzar continental, sopar i allotjament. Per regla ge-
neral, aquestes àpats no inclouen les begudes.

 2. Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garan-
teixen si així consten en les necessitats especials acceptades per l’organitzador 
en el contracte de viatge combinat.

 3. La presència de mascotes només serà acceptada si així consta en les necessitats 
especials acceptades per l’organitzador en el contracte de viatge combinat.

 Drets i obligacions de les parts abans de l’inici del viatge

10. Modificació del contracte
 1. L’agència organitzadora només podrà modificar les clàusules del contracte 

abans de l’inici del viatge si el canvi és insignificant i la pròpia agència orga-
nitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, informen al viatger d’aquest canvi 
en suport durador de manera clara, comprensible i destacada.

CONDICIONS GENERALS 
DEL CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT

 Contractació del viatge combinat
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 2. Si abans de l’inici del viatge l’agència organitzadora es veu obligada a realit-
zar canvis substancials d’alguna de les principals característiques dels serveis 
del viatge o no pot complir amb algun requisit especial del viatger prèviament 
acceptat, l’agència organitzadora o, si escau , l’agència detallista ho ha de 
posar en coneixement del viatger sense demora, de manera clara, comprensi-
ble i destacada, en suport durador i la comunicació ha de contenir:

 Les modificacions substancials propostes i, si escau, la seva repercussió en el preu;
 Un termini raonable perquè el viatger informe de la seva decisió;
 La indicació que si el viatger no comunica la decisió en el termini indicat 

s’entendrà que rebutja la modificació substancial i que, per tant, opta per 
resoldre el contracte sense cap penalització; i 

 Si l’agència pot oferir-lo, el viatge combinat substitutiu ofert i el preu.

 El viatger podrà optar entre acceptar la modificació proposada o resoldre el 
contracte sense penalització. Si el viatger opta per resoldre el contracte podrà 
acceptar un viatge combinat substitutiu que, si escau, li ofereixi l’agència or-
ganitzadora o l’agència detallista. Aquest viatge substitutiu haurà de ser, si és 
possible, de qualitat equivalent o superior.

 Si la modificació del contracte o el viatge substitutiu donen lloc a un viatge de 
qualitat o cost inferior, el viatger té dret a una reducció adequada del preu.

 En el cas que el viatger opti per resoldre el contracte sense penalització o 
no accepti el viatge combinat substitutiu ofert, l’agència organitzadora o, si 
s’escau, l’agència detallista, reemborsaran tots els pagaments realitzats en 
concepte del viatge, en un termini no superior a catorze dies naturals a partir 
de la data de resolució del contracte. A aquests efectes, s’aplicarà el que dis-
posen els apartats 2 al 6 de la clàusula 22.

11. Revisió del preu
 1. Els preus només podran incrementar-se per part de l’agència fins als 20 dies 

naturals previs a la sortida. A més, aquest increment només es podrà dur a 
terme per ajustar l’import del preu del viatge a les variacions:

 a) Dels tipus de canvi de divises aplicables al viatge organitzat.
 b) Del preu dels transports de passatgers derivat del combustible o d’altres 

formes d’energia.
 c) Del nivell dels impostos o taxes sobre els serveis de viatge inclosos en 

el contracte, exigits per tercers que no estan directament involucrats en 
l’execució del viatge combinat, incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, 
d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports.

 En el contracte s’indicarà la data en què s’han calculat els conceptes exposats 
en l’apartat anterior perquè el viatger tingui coneixement de la referència per 
calcular les revisions de preu.

 L’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista notificar l’augment al 
viatger, de forma clara i entenedora, amb una justificació d’aquest increment i 
li proporcionaran el seu càlcul en suport durador com a molt tard 20 dies abans 
de l’inici del viatge.

 Només en el cas que l’increment del preu suposi un augment superior al 8% 
del preu del viatge, el viatger podrà resoldre el contracte sense penalització. 
En aquest cas és aplicable el que disposa la Clàusula 10.

 El viatger tindrà dret a una reducció del preu del viatge per variacions produï-
des en els conceptes detallats en els apartats a), b) i c) de la clàusula 11.1. 
En aquests casos, l’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, 
d’aquesta reducció del preu de deduir les despeses administratives reals de 
reemborsament al viatger.

12. Cesió de la reserva
 1. El viatger podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les 

condicions requerides, en el fullet, programa o oferta de viatge combinat i en 
el contracte, per a realitzar el viatge combinat.

 2. La cessió s’ha de comunicar, en suport durador, a l’agència organitzadora o, 
si s’escau, a l’agència minorista, amb una antelació mínima de 7 dies naturals 
a la data d’inici del viatge, la qual únicament pot repercutir al viatger els costos 
efectivament suportats a causa de la cessió.

 3. En tot cas, el viatger i la persona a qui hagi cedit la reserva responen 
solidàriament davant l’agència del pagament de la resta del preu, així com 
de qualsevol comissió, recàrrec i altres costos addicionals que pogués haver 
causat la cessió.

13. Resolució del viatge pel viatger abans de la sortida del viatge
 El viatger podrà resoldre el contracte en qualsevol moment previ a l’inici del 

viatge i en aquest cas, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, 
podran exigir-li que pagui una penalització que sigui adequada i justificable. 
En el contracte es podrà especificar una penalització tipus que sigui raonable 

basada en l’antelació de la resolució del contracte pel que fa a l’inici del viatge 
i en l’estalvi de costos i els ingressos esperats per la utilització alternativa dels 
serveis de viatge.

 Si en el contracte no es preveu una penalització tipus, l’import de la pe-
nalització per la resolució equivaldrà al preu del viatge combinat menys 
l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels 
serveis de viatge.

 Pel que en aquests casos, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència de-
tallista, reemborsarà qualsevol pagament que s’hagués realitzat pel viatge 
combinat, menys la penalització corresponent.

 No obstant això, si concorren circumstàncies inevitables i extraordinàries en la 
destinació o als voltants que afectin significativament a l’execució del viatge o 
al transport dels passatgers al lloc de destinació, el viatger podrà resoldre el 
contracte abans del seu inici sense cap penalització i amb dret a reemborsa-
ment de tots els pagaments a compte del viatge que hagués efectuat.

 Aquests reemborsaments o devolucions, es realitzaran al viatger, descomp-
tant la penalització corresponent en el cas de l’apartat 1 anterior, en un ter-
mini no superior a 14 dies naturals després de la finalització del contracte de 
viatge combinat.

14. Cancel·lació de viatge per l’organitzador abans de la sortida del viatge
 Si l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, cancel·len el con-

tracte per causes no imputables al viatger, hauran de reintegrar la totalitat dels 
pagaments realitzats pel viatger en un termini no superior a 14 dies naturals 
des de l’acabament del contracte. L’agència no serà responsable de pagar cap 
compensació addicional al viatger si la cancel·lació es deu al fet que:

 
 El nombre de persones inscrites per al viatge combinat és inferior al nom-

bre mínim especificat en el contracte i l’agència organitzadora, o, si s’escau, 
l’agència detallista, notifiquen al viatger la cancel·lació en el termini fixat en 
el mateix, que com a molt tard serà de:

 20 dies abans de l’inici en cas de viatges de més de 6 dies de durada.
 7 dies en viatges d’entre 2 i 6 dies.
 48 hores en viatges de menys de 2 dies.
 
 L’organitzador es veu en impossibilitat d’executar el contracte per circumstàn-

cies inevitables i extraordinàries i es notifica la cancel·lació al viatger sense 
demora indeguda abans de l’inici del viatge combinat.

15. Desestiment abans de l’inici del viatge en contractes celebrats 
fora de l’establiment

 En el cas de contractes celebrats fora de l’establiment (entenent com a tals 
aquells definits a l’article 92.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2007), el viatger 
podrà desistir del viatge contractat per qualsevol causa i sense penalització, 
amb dret a devolució del preu abonat en concepte del viatge, dins dels 14 dies 
següents a la celebració del contracte.

16. Deure de comunicació qualsevol falta de conformitat del contracte
 Si el viatger observa que qualsevol dels serveis inclosos en el viatge no s’executa 

de conformitat amb el contracte, el viatger haurà d’informar de la manca de con-
formitat a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència minorista sense demora 
indeguda, tenint en compte les circumstàncies del cas.

17. Subsanació qualsevol falta de conformitat del contracte i no 
prestació, segons el convingut en el contracte, d’una part signi-
ficativa dels serveis de viatge

 Si qualsevol dels serveis inclosos en el viatge no s’executa de conformitat 
amb el contracte, l’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, 
hauran d’esmenar la falta de conformitat, excepte si resulta impossible o té un 
cost desproporcionat, tenint en compte la gravetat de la falta de conformitat 
i el valor dels serveis del viatge afectats. En cas que no s’esmeni la falta de 
conformitat és aplicable el que disposa la clàusula 22.

 Si no concorre cap de les excepcions anteriors i una falta de conformitat no 
s’esmena en un termini raonable establert pel viatger o l’agència es nega a 
esmenar-la o requereix de solució immediata, el propi viatger podrà fer-ho i 
sol·licitar el reemborsament de les despeses necessàries a aquest efecte.

 Quan una proporció significativa dels serveis del viatge no pugui prestar 
segons el convingut en el contracte, l’agència organitzadora o, si s’escau, 
l’agència detallista, oferiran sense cost addicional fórmules alternatives ade-
quades per a la continuació normal del viatge i, també, quan el retorn del 
viatger al lloc de sortida no s’efectuï segons l’acordat.
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 Aquestes fórmules alternatives, si és possible, han de ser de qualitat equiva-
lent o superior i si són de qualitat inferior, l’agència organitzadora o, si s’escau, 
l’agència detallista d’aplicar una reducció adequada del preu.

 El viatger només pot rebutjar les alternatives ofertes si no són comparables a 
l’acordat en el viatge combinat o si la reducció de preu és inadequada.

 Quan una falta de conformitat afecti substancialment a l’execució del viatge 
i l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista no l’hagin esmenat 
en un termini raonable establert pel viatger, aquest podrà posar fi al contracte 
sense pagar cap penalització i sol·licitar , si escau, tant una reducció del preu 
com una indemnització pels danys i perjudicis causats, d’acord amb el que 
estableix la Clàusula 22.

 Si no és possible trobar fórmules de viatge alternatives o el viatger rebutja per 
no ser comparables a l’acordat en el viatge o per ser inadequada la reducció 
de preu oferta, el viatger tindrà dret, tant a una reducció de preu com a una 
indemnització per danys i perjudicis, sense que es posi fi al contracte de viatge 
combinat, d’acord amb el que estableix la Clàusula 22.

 En els casos detallats en els apartats 4 i 5 anteriors, si el viatge combinat 
inclou el transport de passatgers, l’agència organitzadora i, si s’escau, 
l’agència detallista, estaran també obligades a oferir la repatriació al viat-
ger en un transport equivalent sense dilacions indegudes i sense cost 
addicional.

18. Imposibilitat de garantir retorn segons el que preveu el con-
tracte per circumstàncies inevitables i extraordinàries

 1. Si és impossible garantir el retorn del viatger segons el que preveu el con-
tracte a causa de circumstàncies inevitables i extraordinàries, l’agència orga-
nitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, assumiran el cost de l’allotjament 
que sigui necessari, si és possible de categoria equivalent, per un període no 
superior a tres nits per viatger, llevat que en la normativa europea de drets 
dels passatgers s’estableixi un període diferent.

 2. La limitació de costos establerta en l’apartat anterior no és aplicable a les 
persones amb discapacitat o mobilitat reduïda (tal com es defineixen a la clàu-
sula 1.2 anterior) ni als seus acompanyants, a dones embarassades, a menors 
no acompanyats, ni tampoc a les persones amb necessitat d’assistència mèdica 
específica, si les seves necessitats particulars han estat participades a l’agència 
organitzadora o, si s’escau, a l’agència detallista, almenys 48 hores abans de 
l’inici del viatge.

19. Deure de col·laboració del viatger al normal desenvolupament 
del viatge

 El viatger haurà de seguir les indicacions que li faciliti agència organitzadora, la 
detallista o els seus representants locals per a l’adequada execució del viatge, 
així com a les reglamentacions que són d’aplicació general als usuaris dels 
serveis compresos en el viatge combinat. En particular, en els viatges en grup 
guardarà el degut respecte als altres participants i observarà una conducta que 
no perjudiqui el normal desenvolupament del viatge.

20. Deure d’assistència de l’agència
 L’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, estan obligades a 

proporcionar una assistència adequada i sense demora indeguda al viatger 
en dificultats, especialment en el cas de circumstàncies extraordinàries i 
inevitables.

 En concret aquesta assistència ha de consistir en:
 a) Subministrament d’informació adequada de serveis sanitaris, autoritats lo-

cals i assistència consular; i
 b) Assistència al viatger per establir comunicacions a distància i l’ajuda per 

trobar fórmules alternatives.

 Si la dificultat s’ha originat intencionadament o per negligència del viatger, 
l’agència organitzadora i, si escau l’agència minorista, podran facturar un re-
càrrec raonable per aquesta assistència al viatger. Aquest recàrrec no pot 
superar els costos reals en què hagi incorregut l’agència.

21. Responsabilitat de les agències de viatge.
 1. L’agència organitzadora i l’agència detallista respondran solidàriament da-

vant del viatger del correcte compliment del contracte de viatge combinat.
 Qui respongui davant el viatger tindrà el dret de repetició enfront a l’operador 

a qui li sigui imputable l’incompliment o compliment defectuós del contracte 
en funció del seu respectiu àmbit de gestió del viatge combinat.

 
 2. L’agència organitzadora i l’agència detallista respondran davant el viat-

ger tant si executen elles mateixes les prestacions compreses en el viatge 
combinat com si les porten a terme els seus auxiliars o altres prestadors 
de serveis.

22. Dret a reducció del preu, indemnització i limitacions
 1. El viatger tindrà dret a una reducció del preu adequada per qualsevol pe-

ríode durant el qual hi hagi hagut una falta de conformitat.
 
 2. El viatger tindrà dret a rebre una indemnització adequada de l’organitzador 

o, si escau, del detallista per qualsevol dany o perjudici que pateixi com a 
conseqüència de qualsevol falta de conformitat del contracte.

 
 3. El viatger no tindrà dret a una indemnització per danys i perjudicis si 

l’organitzador o, si escau, el minorista, demostren que la manca de conformitat és:
 a) Imputable al viatger;
 b) Imputable a un tercer aliè a la prestació dels serveis contractats i imprevi-

sible o inevitable; o,
 c) Deguda a circumstàncies inevitables i extraordinàries.

 4. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat estiguin regides per 
convenis internacionals, les limitacions sobre l’abast o condicions de pagament 
d’indemnitzacions pels prestadors de serveis inclosos en el viatge d’aplicar a 
les agències organitzadores i agències minoristes.

 5. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat no estiguin regides 
per convenis internacionals: (i) no es podran limitar contractualment les in-
demnitzacions que, si s’escau pugui correspondre pagar a l’agència per danys 
corporals o per perjudicis causats de forma intencionada o per negligència ; i 
(ii) la resta d’indemnitzacions que puguin haver de pagar les agències queda-
ran limitades al triple del preu total del viatge combinat.

 6. La indemnització o reducció de preu concedida en virtut del Reial Decret 
Legislatiu 1/2007 i la concedida en virtut dels reglaments i convenis interna-
cionals relacionats en l’article 165.5 del mateix Reial Decret Legislatiu 1/2007, 
s’han de deduir una de l’altra a finalitat d’evitar excés d’indemnització.

 Reclamacions i accions derivades del contracte

23. Llei Aplicable
 Aquest contracte de viatge combinat es regeix per l’acordat entre les parts i 

pel que estableixen aquestes condicions generals, en les normes autonòmiques 
vigent i aplicables, així com pel que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, 
de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la 
defensa dels consumidors i els usuaris i altres lleis complementàries.

24. Reclamacions a l’agència
 1. Sense perjudici de les accions legals que l’assisteixen, el viatger podrà 

efectuar per escrit reclamacions per la no execució o l’execució deficient del 
contracte davant l’agència detallista i / o l’agència organitzadora minorista 
detallista i / o organitzadora a les adreces postals i / o adreces de correu 
electrònic informades per les agències de viatges a aquest efecte.

 2. En el termini màxim de 30 dies, l’agència haurà de contestar per escrit les 
reclamacions formulades.

25. Resolució alternativa de conflictes
 1. En qualsevol moment, el consumidor i l’agència podran demanar la mediació 

de l’administració competent o dels organismes que es constitueixin a l’efecte 
per trobar per si mateixes una solució del conflicte que sigui satisfactòria per 
a ambdues parts.

 2. El consumidor podrà dirigir les seves reclamacions a la Junta Arbitral de 
Consum que sigui competent. El conflicte es pot sotmetre a arbitratge si 
l’agència reclamada s’hagués adherit prèviament al sistema arbitral de con-
sum (en aquest cas l’agència avisarà degudament d’això al consumidor) o, 
si l’agència malgrat no estar adherida accepta la sol·licitud d’arbitratge del 
consumidor. No poden ser objecte de l’arbitratge de consum les reclamacions 
en què concorrin intoxicació, lesió, mort o hi hagi indicis racionals de delicte.

 En cas de celebrar-se un arbitratge de consum, el laude que dicti el tribunal 
arbitral designat per la Junta Arbitral de Consum resoldrà la reclamació pre-
sentada amb caràcter definitiu i serà vinculant per a ambdues parts.

 3. Si l’agència organitzadora i / o, si s’escau, l’agència detallista, estan adheri-
des a algun sistema de resolució alternativa de litigis o estan obligades a això 
per alguna norma o codi de conducta, informaran d’aquesta circumstància al 
viatger abans de la formalització del contracte de viatge combinat.

26. Accions judicials
 1. Si la controvèrsia no està sotmesa a arbitratge de consum, el viatger podrà 

reclamar en via judicial.
 
 2. Les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat prescriuen 

pel transcurs del termini de dos anys.



Disposem de còmodes i moderns autocars climatitzats,  
dotats amb les darreres mesures de seguretat i confort, 
per fer el vostre viatge més agradable.
Oferim els nostres serveis a grups, empreses, esco-
les, associacions, casals, centres esportius, etc. 
Trasllats, excursions, viatges arreu d’Europa

Més de 45 anys al vostre servei ens avalen.
Us informarem a la nostra agència VIATGES MINORISA, SL

Tel. 658 996 729
e-mail: minorisa_autocars@yahoo.es
C/ Lleida, 15 - Sant Joan de Vilatorrada

AUTOCARS PEÑA
Si sou un grup, associació, club esportiu, escola, casal de gent gran… us assessorem i organitzem l’excursió a la vostra mida 

amb condicions econòmiques molt especials!!!
Us oferim creuers, viatges arreu del món, viatges de nuvis, lloguer d’hotels i apartaments, bitllets d’avió, etc.

Viatges per a tothom  |  Sortides en grup des de Manresa i comarca 
|  Dominicals  |  Caps de setmana  | Circuits  |  Estades  |   IMSERSO |

Excursions radials • Carnaval a Vinarós • Costa del Azahar i Falles de València 
• Burgo de Osma, Soria i Medinaceli • Setmana Santa a Ciutats Castellanes 
i Madrid • París - Londres per l’Eurotunel • Costa del Sol, Pueblos Blancos 
i Tánger • Estades a Sant Carles de la Ràpita • Sant Joan a la Vall d’Aran • 
Revetlla a Lloret de Mar • 21 Aniversari Viatges Minorisa • Lourdes • Andorra 
i Cirque du Soleil • Eslovenia i Venecia • Portugal turístic • Euskadi...


