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Tels. 93 872 61 35 – 623 610 390  
FEBRER 2023 

Dia 5   FIRA DE LA CANDELERA A MOLINS DE REI                   PREU: 57 € 
Inclou: viatge, esmorzar, matí a la Fira de La Candelera, dinar, ball i capseta de maduixes per persona  
Arribats al restaurant, el primer a fer serà esmorzar: Pa amb tomàquet i embotit, vi, aigua i cafè. Molins de Rei ha sabut mantenir viva la Fira de la 
Candelera des de fa més de 150 anys. L’agricultura és el fil conductor i l’origen d’aquesta festa que s’ha mantingut al llarg dels anys, a més d’ésser 
l’exponent d’un bon nombre de sectors que abracen aspectes molt diversos de l’economia i, d’altra, és el marc on es desenvolupen diferents activitats 
socioculturals i lúdic-festives: el pregó amb què s’inicia l’esdeveniment, les jornades agràries, el típic esmorzar de traginers, els concursos, les exposicions, 
els concerts, els espectacles teatrals, els castellers, les ballades de gegants, la botifarrada popular ... Tot plegat una proposta ben atractiva per passejar-se 
per aquesta fira centenària. Arribat el migdia, anirem a cercar el nostre restaurant, per tal de fer un bon dinar: Amanida de Maduixes amb Fruits Secs, 
Canelons de l’Àvia amb graten de formatge, Rostit d’Ibèric amb Xampinyons, Postres Artesans, Pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i raig. Bona 
ballaruca, i retorn a hora prudencial. També tindreu l’obsequi d’una capseta de maduixes per persona.    
 
Dia 12  EL CASTELL DEL COMTE DE SICART I UNA BONA XATONADA                PREU: 66 € 
Inclou:  viatge, esmorzar, entrada i visita guiada al Castell de Sicart i dinar especial de xatonada   
Sortirem al matí, per anar a esmorzar amb: Pa amb Tomàquet i Embotit, Vi, Aigua i Cafè . Continuarem ruta fins a Vila-Seca, on visitarem amb guia, el 
Castell del Comte de Sicart, íntimament lligat amb la història de la vila. Documentat des del segle XII, es va bastir durant la repoblació del Camp de 
Tarragona per ordre del rei Alfons I El Cast. Posteriorment, va passar a mans de l’Arquebisbat de Tarragona, i aquests al segle XVII, li venen al cònsol 
holandès, Johan Kies, fins l’any 1899 en que va ser adquirit pel Comte de Sicart que va fer transformar la construcció d’acord amb el projecte de 
l’arquitecte Enric Fatjó i Torras. Per aquesta raó, l’edificació, tal i com la veiem en l’actualitat, és d’estil neogòtic, amb influències estilístiques del centre i del 
nord d’Europa. Avui farem un dinar típic de les terres del Penedès, una bona “xatonada”: Amanida de Xató (Escarola, tonyina, bacallà esqueixat, 
anxoves, olives arbequines i salsa xató), Assortit de Truites (de patates, d’espinacs i de mongetes blanques), Pernil rostit a La Catalana, pa, vi, 
aigua, copa de cava i cafè. Després d’una tranquil·la i relaxada sobretaula, inici del viatge de retorn cap a casa. 
 
Dia 19  GUERRA DE CARAMELS A VILANOVA I CALÇOTADA A VALLIRANA                             PREU: 67 €  
Inclou:  viatge, esmorzar, mati a la festa de carnaval de Vilanova, dinar de calçotada i ball de tarda 
Sortida al matí i arribada al restaurant per tal d’esmorzar: Pa amb tomàquet i Embotits, vi, aigua i cafè. Tot seguit, continuarem viatge fins a Vilanova i La 
Geltrú, on avui, diumenge de Carnestoltes, es celebra la batalla més esbojarrada  i dolça de casa nostra, la famosa “Guerra de Caramels” en l’anomenat 
Diumenge de Comparses. Aquest és el dia gran de la ciutat, el dia en què Vilanova es transforma, canvia de color, d’aroma i de cara. És un dia en què tot 
ha de sortir bé. Ni la pluja pot aigualir les ganes de festa dels milers de comparses i comparseries que surten al carrer per a saltar i ballar amb la setantena 
de banderes i les desenes de xarangues i grups de música que els acompanyen. Un dia ple de color i alegria per compartir. A hora convinguda, sortirem 
cap a Vallirana, per tal de gaudir d’una bona calçotada: Teula de calçots amb salsa romesco, Gran Parrillada de carn amb botifarra, xai, carn magre, 
costella, mongetes, carxofa i patata al caliu, postres, pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i gotes. I per arrodonir el dia ball de tarda. A hora prudencial 
retorn cap a casa. 
 
Dia 26  SANT FELIU DE GUIXOLS I PLATJA D’ARO                            PREU: 54 € 
Inclou:  viatge, esmorzar, matí a Sant Feliu de Guíxols i Platja d’Aro, dinar i ball 
Sortida al matí, cap al Baix Empordà per arribar al nostre restaurant que ens haurà preparat l’esmorzar: Pa amb tomàquet, Pernil, Formatge, vi, aigua i 
cafè. Després, ens acostarem fins a Sant Feliu de Guíxols . El seu litoral s'inicia a l'extrem de la platja de Sant Pol i continua per la punta del Molar, 
destacant d’entre els seus atractius, edificis de gran interès històric i arquitectònic, testimonis del Modernisme i de l'arquitectura indiana de finals del segle 
XIX. El conjunt arquitectònic més important de la ciutat és el Monestir de Sant Feliu, documentat des del segle X i que va acollir una comunitat 
benedictina. Tot seguit, ens acostarem fins a la turística Platja d’Aro, on tornarem a fer una paradeta per poder voltar pel seu centre comercial, molt animat 
durant els 365 dies de l’any. Cap a migdia retorn al restaurant per tal de dinar: Amanida Variada, Arrossejat amb verduretes, Garró de Pernil rostit al 
Forn amb guarnició, Postres, pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i raig. Finalitzarem la tarda amb ball, i a hora prudencial, retorn cap a casa. 
 

MARÇ 23 
Dia 5   GRAN FESTIVAL DEL CIRC DE GIRONA                            PREU: 57 €  
Inclou: Viatge + Entrada Butaca Or  (Data límit de pagament 22/02/23) Després de 10 anys d’èxits, i amb més de 180 mil espectadors, el Festival 
Internacional del Circ presentarà una selecció de les 24 millors atraccions mai vistes en els circs europeus; més de 80 artistes totalment nous a Europa, 
vinguts des de 14 països del mon. Dues hores d’emoció, il·lusió i alegria.  Després del gran espectacle retorn cap a casa.  
 
Dia 11 ANDORRA I BON DINAR DE MUNTANYA A OS DE CIVIS                           PREU: 56 € 
Inclou:  viatge i 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 MENU 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. 
 
Dia 19  EL TER INDUSTRIAL - “LA COLÒNIA BORGONYÀ”               PREU: 68 € 
Inclou: viatge, esmorzar, visita guiada a La Colònia Borgonyà, i bon dinar  
Sortirem al matí, per anar a esmorzar a La Gleva: Pa amb Tomàquet, Assortit d’Embotits Casolans, Vi, Aigua, Cafè i Raig. Després, anirem fins a Sant 
Vicenç de Torelló, on visitarem amb guia, la Colònia Tèxtil Fabra i Coats, d’origen escocès, també coneguda com la Colònia Borgonyà. Ens explicaran la 
seva historia, i com es va convertir en la industria de referencia i una de les més importants de Catalunya. Veurem com eren els habitatges dels obrers, el 
Teatre del Casino, les calderes de la fàbrica, el camp de futbol, els jardins, la resclosa … Finalitzada la visita, seguirem el nostre viatge, fins arribar al 
restaurant on pararem per dinar: Escudella Barrejada, Entremès Variat, Costella, Botifarra i Pollastre a la Brasa amb patates i mongetes, Postres, 
pa, vi, aigua, cava, cafè i gotes de licor. Després d’una tranquil.la sobretaula, iniciarem el viatge de retorn cap a casa. 

https://www.catalunya.com/-17-16003-142

