
 

 

  
“Especial Cap de Setmana” 

PAISSATGES DE L’ALT EMPORDÀ 
 

Sortida:  30 d´abril          Durada: 3 dies 
 
1er DIA   MANRESA – CASTELL DE PERALADA – P.N. DEL CAP DE CREUS I CALA MONTJOI  
Sortirem al matí cap a La Plana de Vic , amb parada en ruta per tal d’esmorzar (NO INCLÒS). Tot seguit continuarem el nostre 
viatge, fins arribar a Peralada per tal de visitar el seu Castell, un edifici històric que data del segle XIII. Durant un temps, va ser cedit 
als frares carmelitans, els quals, amb el temps, el varen convertir en convent. Dins d’aquest magnífic i elegant edifici, reconvertit 
mes tard pels comtes a la moda francesa, podrem veure la Biblioteca, amb uns 80 volums de gran valor, l’església gòtica i el claustre, 
el Museu del Vidre, un dels mes importants del país amb 2.500 peces, i el Museu del Vi, amb una àmplia exposició d’objectes 
relacionats amb la cultura del vi. Completarem la visita amb una degustació de Cava de Peralada, amb possibilitat de compra per a 
tots els interessats. Després de la visita, anirem cap a l’hotel, per instal·lar-nos i dinar. A la tarda, farem atractiu recorregut en tren 
turístic per Cala Montjoi, on s’ubicarà el nou Bulli Foundation, gaudint alhora de l’incomparable paisatge del Parc Natural del Cap 
de Creus, la Badia de Roses, les Illes Medes, el Canigó i Les Alberes com a teló de fons. Retorn a l’hotel. Sopar i dormir 
 
2on DIA  CADAQUÉS  I EN TREN TURISTIC PEL PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS 
Pensió completa a l’hotel, i sortida al matí cap a Cadaqués, un dels punts més emblemàtics del paisatge i de la tradició marinera 
de la Costa Brava. La vila, blanca i sòbria, està situada al bell mig de la badia que duu el mateix nom. Proper a espais tan destacables 
com Portlligat, el seu perfil està puntejat per nombroses cales on es pot gaudir de la immillorable qualitat de les aigües de la Costa 
Brava. A la segona meitat del segle XX, Cadaqués s'omplí d'artistes i bohemis. Els més famosos són la parella formada pel pintor 
surrealista Salvador Dalí i la seva dona, Gala. Però segurament allò que ens pot acostar d'una manera més nítida a l'esperit 
cadaquesenc és la ploma del gran escriptor empordanès, Josep Pla. Tindrem temps per passejar pels carrerons de la vila, i conèixer 
llocs tan interessants com l’Església de Santa Maria. A la tarda, després de dinar, ens acostarem fins al Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà, la segona zona humida més important de Catalunya, després del delta de l'Ebre, i un destacat lloc d'observació 
ornitològica. En total abasta 4.960 hectàrees, a les quals s'afegeix una extensió marina declarada Espai Natural Protegit, de 5.868 
hectàrees més. Destaca per una biodiversitat molt rica, tant de flora com de fauna. Hi són especialment rellevants els ocells, tant 
els que hi viuen tot l'any com els que s'hi estan una temporada, en la seva ruta cap al sud, al final de l'estiu, o cap al nord, a la 
primavera. Des del Cortalet, començarem la nostra ruta, en Tren Turístic, que ens portarà a conèixer aquest magnífic territori, pujant 
a l’Observatori Senillosa, antic assecador d’arròs i l’eugassada de la mateixa finca, entre d’altres indrets, sempre amb les explicació 
del guia. Finalitzada la visita, retorn cap a l’hotel.  
 
3er DIA  MONESTIR DE SANT PERE DE RODES - MANRESA  
Esmorzar a l’hotel, i sortida al matí cap a Vilajuïga i Sant Pere de Rodes. Aquí trobem el Monestir, situat a un dels cims de la Serra 
de Rodes, sent aquest, un dels nombrosos testimonis de l’arquitectura romànica catalana. Entre els segles XI i XIV, va ser el principal 
centre espiritual del Comtat d’Empúries, i el seu esplendor es mostra en les grans dimensions del conjunt monacal, format per 
l’Església, el Campanar, el Claustre, les Sagristies, les dependències convencionals per fer-hi vida i el Palau de l’Abat. Des d’aquí 
estant, si la climatologia ho permet, podrem gaudir d’una de les grans vistes panoràmiques sobre el Cap de Creus. Farem visita i, 
un cop finalitzada, anirem a dinar al restaurant. A hora prudencial, iniciarem el viatge de retorn cap a casa. 
 
PREU PER PERSONA EN HABITACIO DOBLE 248 € 
Suplement habitació individual    54 € 
 
EL PREU INCLOU: viatge en còmode autocar climatitzat amb acompanyant de l’agència. Hotel 3* Pensió completa amb vi i aigua 
als àpats. Excursions detallades segons programa. Entrada i visita guiada al Castell de Peralada. Excursió en Tren Turístic pel 
Parc Natural del Cap de Creus i Cala Montjoi. Excursió en Tren Turístic pels Aiguamolls de l’Empordà. Entrada i visita guiada al 
Monestir de Sant Pere de Rodes. L’Iva i l’assegurança d’assistència en viatge. 
 
No inclou: extres personals. Tot allò no especificat com a inclòs. 
 

 

https://www.catalunya.com/-17-17003-75

