
25è ANIVERSARI  
VIATGES MINORISA 

 

ANDORRA AMB EL CIRQUE DU SOLEIL 
I AMB EL FUNICAMP CAP A LA VALL DE CORTALS 

 
Sortida: 1 Juliol                Durada: 2 dies 
 
1r dia MANRESA – ESPAI ERMENGOL A LA SEU -  ANDORRA I EL CIRQUE DU SOLEIL 
Sortida al matí cap al principat Andorra amb aturada al nostre restaurant per esmorzar: Pa amb Tomàquet i Embotit, Vi, 
Aigua i Cafè. Represa del viatge cap a La Seu d’Urgell, per tal de fer visita guiada a l’Espai Ermengol amb la saborosa i atractiva 
“Ruta del Formatge”. Sabrem la història d’aquest territori a través del formatge, i de la importància de la producció lletera 
per al desenvolupament socioeconòmic de la comarca. També veurem un audiovisual i, per finalitzar, en farem un tast dels 
formatges de la Cooperativa del Cadí amb DOP, destacant el centenari Neu del Cadí. Continuació fins al nostre hotel, situat 
a Andorra La Vella. Instal·lació i dinar. Tindrem la tarda lliure, per aprofitar i anar de compres, passejar pel centre o, 
simplement, descansar. Sopar a l’hotel. A hora concertada, tot i fent una passejada d’uns 10-15 minuts, ens acostarem fins 
a les instal·lacions del CIRQUE DU SOLEIL, per gaudir del seu fabulós i exclusiu espectacle (tenim seient reservat). Finalitzat 
aquest, retorn cap a l’hotel per descansar. 
 
 
2n dia FUNICAMP AL PIC I ORRI DEL CUBIL AMB LA VALL DE CORTALS -  DINAR D’ANIVERSARI - MANRESA 
Esmorzar a l’hotel, i sortida a primera hora cap a la Parròquia d’Encamp. Aquí enllaçarem amb el Funicamp, el telecabina 
més llarg d’Europa, per poder gaudir d’un matí a plena natura, mentre fem un fabulós recorregut d’excel·lents panoràmiques, 
per La Vall de Cortals, fins arribar a l’estació superior. Des d’aquí, enllaçarem amb vehicles 4 x 4 que ens acostaran fins al Llac 
i Orri de Cubil, als peus del cim que porta el mateix nom. Tindrem temps per gaudir de l’entorn natural, potser veure alguna 
marmota i prendre fotografies.  Arribats novament a Encamp, continuació de la ruta fins al nostre restaurant, on tindrem un 
dinar com es mereix aquesta ocasió tan especial. Ball i diversió, fins l’hora d’iniciar el retorn cap a casa.  
 

Preu per persona en habitació doble 265 € 
Suplement habitació individual    40 € 
 
El preu inclou:  Viatge en còmode autocar climatitzat amb acompanyant de l’agència. Esmorzar del primer dia. Entrada i visita 
guiada a L’Espai Ermengol de La Seu d’Urgell. Tast de formatges. Hotel 4* a Andorra amb esmorzar tipus bufet. Entrada a l´ 
Espectacle del Cirque du Soleil amb seient reservat a graderia central. Trajectes d’anada i tornada amb el Funicamp. Excursió 
amb vehicles especials 4 x 4 al Llac de Cubil. Dinar d’Aniversari amb Ball. Obsequi per persona. Assegurança turística. 
 
No inclou: extres personals i allò no especificat com a inclòs 
 
Al moment de la inscripció s’ha de fer un dipòsit de 100 € per persona.  
Resta de pagament  20 dies abans de la sortida del viatge.  
Despeses de cancel·lació de l’agència: 25 € per persona més les despeses dels proveïdors que variaran en funció dels dies 
previs a la sortida del viatge. 


