EXCURSIONS D’1 DIA
MAIG.2021
DIA 9

TARRAGONA I CASA-MUSEU CASTELLARNAU

PREU: 50 €

Inclou: viatge, esmorzar, entrada Museu i dinar
Arribada a la Costa Daurada per esmorzar: entrepà de pernil, vi, aigua i cafè. Trasllat a
Tarragona per fer una panoràmica pels principals indrets i completarem el matí amb la visita
a la Casa-Museu Castellarnau, Palau del S.XV que conserva estances i part del mobiliari de
l’època. A migdia trasllat al restaurant: Amanida verda, Paella Mixta, Freginat de peix,
postres, vi, aigua, cava i cafè. Retorn a hora prudencial.
DIA 16 POBLES MEDIEVALS DE GIRONA: PALS I PERATALLADA

PREU: 48 €

Inclou: viatge, esmorzar i dinar
Sortida cap al Baix Empordà per esmorzar: pa de pagès amb pernil i formatge, vi, aigua i cafè.
Matí dedicat a visitar dues poblacions medievals com són Peratallada i Pals. A migdia retorn
al restaurant per dinar: Amanida de l’hort, Arròs amb verduretes, Codillo al forn amb
guarnició, postres, vi, aigua, cava i cafè. Tranquil.la sobretaula i retorn a hora prudencial.
DIA 23 CIRCUSLAND I BESALÚ AMB TREN TURISTIC

“Novetat”

PREU: 58 €

Inclou: viatge, esmorzar, visita al Circusland, Tren Turistic a Besalú i dinar
Anirem cap al nostre restaurant per tal d’esmorzar: Pa amb Tomàquet i Embotit de la
Comarca, vi, aigua i cafè. Passejar pel nucli antic de Besalú és fer un viatge cap a l’Edat
Mitjana, i descobrir el llegat arquitectònic, destacant edificis tant importants com el Monestir
de Sant Pere, l’antic Hospital de Peregrins, la Casa Cornellà, l’Església de Sant Vicenç, la Sala
Gòtica del Palau de la Cúria Reial, l’antic Miqvè al Call Jueu o l’emblema de la vila, el Pont Vell
sobre el riu Fluvià. Tot això i més, podrem gaudir en una relaxant excursió amb Tren Turístic
per la població. I l’acabarem al recentment inaugurat Museu Circusland, únic en tot Europa i
que vol conservar, investigar, difondre i exhibir aquest llegat cultural, que tant important ha
estat arreu del món. Acabada la visita, continuarem viatge per anar a dinar al restaurant, amb
el següent menú: Amanida Catalana, Arròs de la casa, Galtes al Forn amb guarnició, Postres,
Pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i raig. A la tarda, a hora prudencial, iniciarem el viatge de
retorn cap a casa.

