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EXCURSIONS RADIALS
MAIG A JUNY 2022
MAIG

DIA 15 PATIS I FLORS A GIRONA I DINAR BUFET
PREU: 53 €
Inclou: viatge, matí a Girona i dinar de bufet
Sortirem al matí iniciant la nostra ruta, amb aturada a mig camí per esmorzar (no inclòs). Continuació fins arribar a Girona on passarem la resta del matí,
gaudint de tota aquesta bellesa floral. Enguany es celebra la 67a edició de l’important exposició de flors, patis i jardins, amb fantàstiques composicions, que
guarneixen tots els racons històrics de la ciutat. Un petit esdeveniment, que es va celebrar el 1954, al Saló de Descans de l’Ajuntament de Girona, i que
s’ha convertit en el gran festival internacional de la ciutat. Arribat el moment farem via a un acreditat restaurant per tal de dinar amb un bon assortit Bufet
Lliure, Postres, Pa, Vi, Aigua, Cava i Cafè. Tranquil·la sobretaula i a hora prudencial retorn cap a casa.
DIA 21 MERCAT I FESTA DE LA CIRERA A CERET
PREU: 48 €
Inclou: viatge, matí a la fira de la cirera i dinar de bufet lliure amb mes de 200 plats !!!
Avui farem ruta cap a terres del Vallespir, en concret fins la seva capital Ceret, que celebra en aquesta jornada la festa de la cirera. Durant el matí
gaudirem de l’ambient del mercat de cireres més important de la zona, que omple carrers i places de parades d’aquest fruit i d’altres productes. Cap a
migdia represa del viatge fins a la Jonquera, on tindrà lloc el dinar a un acreditat restaurant, amb un magnífic BUFFET LLIURE amb més de 200 Plats
per triar, amb les begudes, el cava , el cafè i el raig. Tranquil.la sobretaula i retorn a hora prudencial.
DIA 29 SARDINADA DE PRIMAVERA A LLANÇÀ
PREU: 55 €
Inclou: viatge, esmorzar de sardinada, excursió per la zona, bon dinar i ball
Sortida al matí cap a l’Alt Empordà. Arribada a Llançà per esmorzar: Sardines a la brasa amb típica salsa, pa, vi, aigua, porrons de garnatxa i cafè. El
matí, el dedicarem a recórrer el territori de l’Alt Empordà, ple d’indrets ben interessants. Al seu moment retorn al restaurant on dinarem: Amanida amb
entremès, Paella Can Beri, Freginat de peix (rodanxa de lluç, calamars a la romana i gamba), postres, pa, vi, aigua, cava, cafè i raig. Possibilitat de
ball i després d’una tranquil·la sobretaula retorn cap a casa.
JUNY
DIA 05 APLEC DE LA SARDANA A CALELLA
PREU: 56 €
Inclou: viatge, esmorzar, entrada a l’Aplec i dinar
Sortida al matí cap al Maresme per tal d’esmorzar: pa amb tomàquet, embotits variats, pinxo de botifarra acabada de fer, vi, aigua i cafè. Trasllat fins
a Calella que aquest cap de setmana hi celebra el 94è aplec de la sardana. Durant tota la jornada podrem ballar gaudint de les principals cobles de casa
nostra com La Principal de la Bisbal, Montgrins, Sant Jordi- Ciutat de Barcelona, La Principal del Llobregat i Marinada. Cap a migdia ens traslladarem al
restaurant per tal d’agafar forces amb aquest menú: Amanida de primavera, Arrossejat de fideus “fideuà” amb all i oli, Bacallà amb samfaina,
Postres, pa, vi, aigua, cava, cafè i gotes. A la tarda ens tornarem a traslladar novament a Calella per a continuar gaudint d’aquesta diada tan especial.
Retorn a hora prudencial.
DIA 12 MUSEU DE LA MAR DE L’EBRE I CREUER PEL RIU AMB DINAR DE PEIXETADA
PREU: 70 €
Inclou: viatge, entrada museu, passeig en vaixell per l’Ebre i menú de mariscada
Sortida al matí cap a Tarragona amb aturada per esmorzar (no inclòs). Arribada a Sant Carles de la Ràpita on farem visita al Museu de la Mar de l’Ebre que
sintetitza la rica biodiversitat, la importància i perillositat de la navegació i les formes de vida de la costa situada al voltant de la desembocadura de l’Ebre.
Més tard continuarem fins la desembocadura per agafar el nostre vaixell que ens farà un creuer pel riu Ebre fins Sant Jaume i Deltebre. Gaudirem d’un
suculent menú de peixetada a bord: Amanida verda, mariscada (musclos, cloïsses, cargols, calamars a la romana, llagostins i cigala), Paella,
postres, vi, aigua, cava i cafè). Completarem el creuer fent recorregut fins la desembocadura del riu i retorn a hora prudencial.
DIA 19 CATIFES DE FLORS A SITGES
PREU: 55 €
Inclou: viatge, esmorzar, matí a Sitges, dinar i ball
Sortida al matí, fins a la comarca del Baix Llobregat, on farem parada per esmorzar: pa amb tomàquet i pernil país, vi, aigua i cafè. Acabat l’esmorzar,
continuarem el nostre viatge, fins arribar a Sitges, on tindrem el matí lliure per gaudir de la festa del Corpus i les catifes de flors, que guarneixen cada racó
d’aquesta bonica vila mediterrània. A l’hora de dinar, ens dirigirem al restaurant, on ens hauran preparat el següent menú: Amanida catalana, Paella
mixta, Rodó de vedella a la jardinera, Postres, pa, vi, aigua, cava, cafè i raig. Divertit i animat ball de tarda per a tothom, i a hora prudencial, retorn cap
a casa.
Dia 26 RUTA DELS POBLES MEDIEVALS AMB EL TREN XIULET “novetat”
PREU: 58 €
Inclou: viatge, esmorzar, ruta amb trenet i dinar
Sortida cap al Baix Empordà per esmorzar: pa amb tomàquet, pernil i formatge, vi, aigua i cafè. Continuarem viatge fins a Pals. Amb “El Tren Xiulet”
sortim del casc antic , tot passant pel mig de carrerons emblemàtics de la vila dalt del tren fins al municipi de Peratallada. Anirem descobrint l’entorn
geogràfic i històric a través del recorregut. Farem una parada a Peratallada, un dels nuclis d’arquitectura medieval més importants de Catalunya, per fer
una visita a peu pels carrers i raconets de la vila. Continuarem aquest viatge en el temps per fer una altra parada a Palau-Sator. El tren ens deixarà just al
davant l’entrada del recinte emmurallat i farem un segon recorregut a peu per conèixer part de la seva història. Pujarem a la torre de les Hores des d’on
podrem gaudir de les vistes del Montgrí i de tota la plana. Aquest indret, conserva intacta la personalitat pròpia de la comarca més tradicional, i només el
gran rellotge et recorda que el temps no s’atura. De tornada a Pals veurem part d’alguns arrossars que es troben pel camí i alguns masos que ens
aproparan al cor de la vila de Pals. Retorn al restaurant per tal de dinar: Amanida de tonyina, Arròs de la casa, Galta al forn amb verduretes, postres,
pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i gotes. Possibilitat de ball de tarda i retorn a hora prudencial.

