
 

 

“CAP DE SETMANA” 
JARDINS ARTIGAS – LA MOLINA 

EL PAIS DE L’ARIEJA , ANDORRA  I BON DINAR A OS DE CIVIS 
 

SORTIDA: 16 de juliol      DURADA:  3 dies 

 
1er DIA:   MANRESA – JARDINS ARTIGAS – LLAC DE MATAMALA – FONT ROMEU – LA MOLINA  
Sortirem al matí, no gaire d’hora cap al Berguedà, on trobarem el nostre restaurant que ja ens haurà preparat l’esmorzar amb:  Pa 
amb Tomàquet i Varietat d’Embotits de la casa, Vi, Aigua, Cafè o Tallat o Infusió. 
Continuarem el nostre viatge, fins arribar a La Pobla ,on visitarem amb guia, els bonics i artístics Jardins Artigas. Durant l’estada de 
l’arquitecte Antoni Gaudí a la Vall de Lillet, es va allotjar a casa de la família Artigas, importants industrials del tèxtil. Gaudí, en 
agraïment per l’acollida de la família, els va regalar el disseny d’uns magnífics Jardins, en un terreny que tenien davant de la casa, 
una obra on, natura i arquitectura es fusionen en perfecte harmonia. Acabada la visita, continuarem el nostre viatge fins arribar a La 
Molina. Instal·lació a l’hotel i dinar en bufet lliure. Després de descansar una estoneta, sortirem cap a La Cerdanya Francesa, fent un 
bonic recorregut fins arribar al Llac de Matalama, situat davant de l’Estació d’esquí de Les Angles. Més tard, també ens acostarem al 
Coll del Calvari, des d’on podrem gaudir de fabuloses vistes sobre els Pirineus Orientals, si la meteorologia ens ho permet. En aquest 
punt, trobem l’Ermita de la Mare de Déu de Font Romeu, important lloc de pelegrinatge. L’actual edifici va ser construït al segle XVII i 
guarda la imatge de la Mare de Déu, escultura romànica datada al segle XII. Possibilitat d’accedir a l’interior si és obert. Després, 
anirem fins a la localitat de Font Romeu, lloc d’estiueig alhora que també ho és d’hivern, ja que és molt a prop de les estacions d’esquí 
de Bolquère i Pyreenés 2000. Retorn cap a l’hotel. Sopar en bufet lliure i divertit show-espectacle. Allotjament. 

 
2on DIA:    LA MOLINA – PAIS DE L’ARIEJA “AX.LES.THERMES – FOIX I FORGES DE PYRÈNE” – LA MOLINA  
Esmorzar a l’hotel, en bufet lliure. Sortirem al matí cap al País de l’Arieja. Travessarem el Túnel de Puymorens i des de 
L’Hospitalet d’Andorra, baixarem fins a l’antiga ciutat comtal de Foix, amb el seu magnífic Castell – Fortalesa, fet construir pels 
Comtes de Foix al segle X. Destaquen les 3 torres i les muralles que l’envolten, convertint-lo en un edifici inexpugnable. Dinar en 
restaurant. Després, ens acostarem fins a Montgailhard, on visitarem les famoses “Forges de Pyrène” .... Ens submergirem al segle 
XIX, quan la vila era plena de tallers artesanals, els que feien els esclops, el vidre, el taller d’escriptura, el forn de pa i també, al costat 
del riu, els buscadors d’or. Acabada la visita, anirem cap a Ax-Les-Thermes, localitat que destaca principalment per les seves aigües 
termals amb Le Bassin des Ladres, l’antic hospital de Saint Louis, l’església de Saint Vincent, el Casino i els diferents Balnearis que 
conformen l’entramat d’aquesta ciutat, situada a la vora del Riu Tec. A hora prudencial, continuarem el nostre viatge fins a l’hotel. 
Sopar en bufet lliure i show-espectacle. Allotjament. 
 

3er DIA:     LA MOLINA – PORT D’ENVALIRA – ANDORRA – OS DE CIVIS – MANRESA  
Esmorzar a l’hotel en bufet lliure. Sortida al matí cap a la Vall del Riu Carol, que ens conduirà pel Coll de Puymorens cap al Principat 
d’Andorra. Entrarem pel Pas de La Casa i el Port d’Envalira, situat a més de 2.400 metres d’altitud, que ens regala unes magnífiques 
vistes sobre la Vall d’Orient (si la meteorologia ho permet!!). Anirem baixant cap a Soldeu, Encamp, Les Escaldes i Andorra La Vella. 
Aquí farem parada per aprofitar, el temps que ens quedi, per fer possibles compres i tafanejar pels seu centre comercial. A migdia, 
pujarem fins a Os de Civís, on ens estaran esperant per tal de fer un bon dinar de muntanya: Escudella Barrejada de l’Àvia, Plates 
d’Amanides i Escalivada amb Embotits Artesans, Pa de Pagès Torrat, Carn de Xai a la Brasa amb Botifarra Negre i Xoriç 
casolà, Postres, Pa, Vi, Aigua, Cafè i Xupito. Acabat el dinar, i a hora prudencial, iniciarem el viatge de retorn cap a casa. 
 

PREU PER PERSONA (Habitació doble)   292,00 €uros 
Suplement Hab.Individual       58,00 €uros 
 
El preu inclou: : viatge en còmode autocar climatitzat amb acompanyant de l’agència. Hotel 3* Pensió completa amb vi i aigua als 
àpats amb serveis de bufet lliure. Esmorzar del 1er dia. Dinar en restaurant 2on dia. Dinar especial últim dia a Os de Civís. Excursions 
segons programa detallat. Entrada i visita guiada als Jardins Artigas. Excursió en Tren Turístic des de La Pobla al Clot del Moro. 
Entrada i visita guiada a Les Forges de Pyrène. L’Iva i l’assegurança d’assistència en viatge. 
 
No Inclou: extres personals. Tot allò no especificat com a inclòs. 
 
NOTA: Els shows-espectacles programats a l’hotel, poden sofrir alteracions a causa de les restriccions, que es puguin derivar de la 
Covid-19 

 


