
       
 

EXCURSIONS RADIALS 
  OCTUBRE A NOVEMBRE 2021 

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

OCTUBRE 
Dia 3  RUTA DELS CASTELLS DEL SIÓ         PREU: 49 € 
Inclou: viatge, esmorzar, ruta guiada als castells amb entrada al Castell de Pallargues i dinar 
Sortida al matí cap a l’Anoia per tal d’esmorzar: entrepà de pernil, vi, aigua i cafè. Represa del viatge cap als Plans de 
Sió on trobem el Castell de Pallargues. Es documenta des de 1061 que se li denominava "d'Espallargues" en 
referència als pallers.  Farem visita guiada per les diferents sales i estances interiors. Al seu moment continuarem cap 
al Castell de l’Aranyó, monument històric declarat bé d’interès cultural i finalitzarem el matí al Castell de Moncortès 
majestuosa fortalesa que contrasta amb les petites cases de pagès que s’hi van construir al seu voltant. A migdia 
retorn al restaurant per tal de dinar: amanida verda, fideuà marinera, bacallà al forn amb allioli, postres, pa, vi, 
aigua, cava, cafè i gotes. Tranquil.la sobretaula amb possibilitat de ball i retorn cap a casa. 
 
Dia 12   LOTERIA A SORT                                            PREU: 58 € 
Inclou: viatge, esmorzar i dinar 
Sortida al matí direcció Ponts amb aturada per esmorzar: pa amb tomàquet i embotit, vi, aigua i cafè. Seguirem pel 
Coll de Comiols, Tremp, La Pobla de Segur i Gerri de la Sal fins arribar a Sort. Temps lliure per adquirir la loteria de 
Nadal i fer un tomb pel centre . Al migdia ens traslladarem cap a l’Alt Urgell a un acreditat restaurant per tal de dinar: 
Meló amb Pernil, Canelons Casolans, Mitja parrillada de carn a la brasa amb guarnició, postres, pa, vi, aigua, cava i 
cafè. Desprès d’una tranquil·la sobretaula inici del viatge de retorn. 
 
Dia 23  VERDÚ, GUIMERÀ I MENÚ DE CARGOLADA A ANGLESOLA     Preu: 48 € 
Inclou: viatge i dinar 
Sortida al matí cap a terres de ponent amb aturada per esmorzar (no inclòs). Continuarem fins a la població de 
Guimerà als peus del riu Corb, amb nucli històric d’origen medieval. Començarem visitant l’església de Santa Maria 
on hi trobem un retaule obra d’en Josep Maria Jujol. En destaquen també les restes de les muralles i portes 
d’entrada a la vil.la. Continuació fins a Verdú, població amb gran tradició terrissaire. Podrem visitar un obrador on 
veurem com elaboren peces de fang. Cap a migdia cercarem el restaurant per tal de dinar: Amanida catalana, 
Escudella de l’Avia, Cassola de pagès (caragols, conill, botifarra, costella de porc i pollastre), Postres, Pa, vi, aigua, 
copa de cava, cafè i gotes. Possibilitat de ball de tarda i retorn a hora prudencial 
 
Dia 31 TARDA DE TEATRE “CANTANDO BAJO LA LLUVIA” “2ª SORTIDA”    Preu: 69 € 
Inclou: viatge i entrada a platea    (Data límit de pagament: 11-10-2021) 
La comèdia musical més romàntica de tots els temps: “Cantando bajo la lluvia”, el nou projecte d'Àngel Llàcer i Manu 
Guix. Músiques icòniques i coreografies espectaculars ompliran el teatre d'elegància, glamur i felicitat. 
 

NOVEMBRE 
Dia 7 SARDINADA DE TARDOR A LLANÇÀ        Preu: 53 € 
Inclou: viatge, esmorzar i dinar 
Sortida al matí cap a l’Alt Empordà fins arribar a Llançà per esmorzar: sardines a la brasa de sarments amb salsa, pa, 
vi, porrons de garnatxa i cafè. La resta del matí el dedicarem a conèixer la bonica població de Cadaqués, destacant 
l’església de Santa Maria. Des d’aquí tenim una bonica panoràmica del poble, de la badia de Cadaqués, des 
Cucurucuc i fins i tot del petit far de Cala Nans. El temple va ser començat a mitjans del segle XVI i és en gran part 
d´estil gòtic tardà. Val la pena fer una passejada pel casc antic i els seus carrers laberíntics. Cap a migdia retorn al 
restaurant per dinar: Amanida amb entremès, Paella, Fritura de peix (rodanxa de lluç, calamars romana i gamba), 
postres, pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i gotes. Tranquil.la sobretaula i retorn a hora prudencial. 
 
Dia 21 TARDA DE TEATRE “BILLY ELIOT”  El musical       Preu: 81 € 
Inclou: viatge i entrada a platea preferent     (Data límit pagament: 21-10-2021) 
Després d’oferir onze temporades de gran èxit a Londres, quatre a Broadway i tres a Madrid, ara arriba a Barcelona.  
 
Dia 28 ANDORRA I MENÚ DE CARXOFADA A LA CERDANYA      Preu: 51 € 
Inclou: viatge i bon dinar  
Matí dedicat a fer les compres a Andorra. A hora concertada ens traslladarem a un acreditat restaurant de la 
Cerdanya per fer aquest menú: Escudella barrejada, Carxofes amb seques, Xai al forn amb guarnició, Postres del 
xef, pa, vi, aigua, cava, cafè i gotes. Tranquil.la sobretaula i retorn a hora prudencial. 


