EXCURSIONS RADIALS
Carrer Urgell, 38 Baixos 08241 MANRESA
Tels. 93 872 61 35 – 623 610 390

AGOST i SETEMBRE 2021

TOTS ELS DIMECRES DE JULIOL I AGOST
“PLATGES MATINALS A CALAFELL”
(sols viatge)
Sortida de Manresa (8’00 h) i Sant Joan de Vilatorrada (8’10 h). Sortida a les 14 hrs des de Calafell.

PREU: 13€

AGOST
DIA 8 PRATS DE MOLLÓ – L’ALT VALLESPIR I GRAN BUFFET A LA JONQUERA
PREU: 53 €
Inclou: viatge, esmorzar, visites i dinar al gran bufet de La Jonquera
El primer que farem, serà esmorzar al nostre restaurant, que el tenim en ruta, amb: Pa amb tomàquet i Embotits
casolans, vi, aigua i cafè. Avui la nostra excursió ens portarà per territori pirinenc. Travessarem la bonica comarca
del Ripollès, i anirem creuant poblacions històriques com Ripoll, Sant Joan de Les Abadesses i Camprodon. Pujarem
fins al Coll d’Ares per baixar fins a Prats de Molló, banyada per les aigües del riu Tec. Situada a l’Alt Vallespir, destaca
per les muralles, l’església fortificada dedicada a les santes Justa i Rufina, i el Fort Lagarde, situat al punt més alt de la
població, datat al segle XVII. Temps per passejar i visitar la vila, per més tard continuar el nostre viatge cap a Arles del
Tec, Amélie Les Bains, Céret, i El Voló. A l’hora de dinar, arribada a La Jonquera, on gaudirem d’un bon dinar en Bufet
Lliure, amb més de 200 plats per triar, begudes incloses (vi, aigua, refresc, cervesa, cava) i cafè. Després de dinar,
tindrem una estoneta per voltar pel centre comercial, i a hora prudencial, retorn cap a casa.
DIA 14 ANDORRA – PAS DE LA CASA I LA CERDANYA
PREU: 48 €
Inclou: Viatge i dinar.
Sortirem al matí amb parada en ruta per esmorzar. A Andorra, farem les parades oportunes per fer les nostres
compres, per continuar més tard cap a Canillo, El Pas de La Casa, el Coll Puymorens i arribada a la Cerdanya, per tal
de fer un bon dinar: Amanida Catalana, Arròs de la Casa, Mitja Parrillada de Carn amb guarnició, Postres, Pà, vi,
aigua, copa de cava i cafè. A la tarda, a hora prudencial, retorn cap a casa pel Túnel del Cadí.
Dia 22 MINI-CREUER DE ROSES A CADAQUÉS
PREU: 63 €
Inclou: viatge, esmorzar, creuer Roses- Cadaqués- Roses i dinar
Sortida a primera hora cap a la Costa Brava nord, per esmorzar: pa amb tomàquet i embotits variats, vi, aigua i cafè.
Trasllat fins a Roses, per embarcar-nos al vaixell que recorrerà la costa del Parc Natural de Cap de Creus, Cap Norfeu i
les cales: Canyelles Petites, Canyelles Grosses o Almadrava, Lledó, Murtra, Montjoi i La Pelosa. Passem també per
Cala Jóncols, la Punta Figuera fins arribar a la bonica Badia de Cadaqués, on fem una parada de 1h30
aproximadament de temps lliure per a visitar aquest poble de pescadors tan pintoresc on destaca l’església de Santa
Maria i el casc antic. A hora concertada viatge de retorn fins a Roses i trasllat al restaurant per dinar: 3 plats, Postres,
pà, vi, aigua, cava i cafè. Tranquil.la sobretaula amb possibilitat de ball i retorn a hora prudencial.
SETEMBRE
Dia 5 “NOVETAT”- VISITEM EL MAS COROMINAS I RUPIT
Preu: 52 €
Inclou: viatge, esmorzar, visita guiada al Mas, tastet i dinar
Sortida al matí cap a La Garrotxa per esmorzar: pà amb tomàquet, embotits casolans, vi, aigua i cafè.
A Mas Corominas coneixerem d’on ve el que mengem i podrem veure els boscos on pasturen els porquets i ens
explicaran com elaboren els seus productes. Completarem la visita amb degustació de productes i possibilitat de
compra. Continuarem ruta cap a la Vall d’en Bas i pujarem fins Coll de Condreu on tindrem preparat aquest menú:
Escudella barrejada, Entremès variat, Botifarra, pollastre i costella de porc a la brasa (amb patates i mongetes),
postres, pa ,vi, aigua, cava, cafè i raig. Havent dinat tindrem temps lliure per visitar la bonica població de Rupit, on
destaca el pont penjat i la típica arquitectura de cases de pedra. Temps lliure per la seva visita i retorn a hora
prudencial.

