
PRIMAVERA-ESTIU 2023

Passeig Circumval·lació, 48 - Navàs - 93.839.15.04
C/ Sant Miquel, 13 - Solsona - 973.48.13.23 
E-MAIL: viatgestadavi@gmail.com
www.viatgestadavi.cat

690 88 26 08
www.facebook.com/viatgestadavitours

@viatgestadavitours

http://www.viatgestadavi.cat/


Esmorzar inclòs: pa amb tomàquet, embotits variats, vi, aigua i cafès.
Guimerà és un poble preciós que captiva a qui se’l mira i el
descobreix. Situat a la Vall del riu Corb, a cavall entre l’Urgell, la
Segarra i la Conca de Barberà, entre les províncies de Lleida i
Tarragona. 
Degustació de pastisseria i recollida de la mona de Pasqua a
Anglesola. 
Tot seguit, dinar i animada sobretaula al restaurant. 
Menú: amanida catalana, arròs mar i muntanya, fricandó de vedella,
postres de la casa, pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i gotes de licor.
   
PREU PER PERSONA: 64 €
Paga i senyal en el moment de fer la reserva: 10 €

Autocar - esmorzar - visites - dinar - acompanyant de l’agència - una
mona de 500 grams per persona       

VISITA AL POBLE MEDIEVAL DE
GUIMERÀ I RECOLLIDA DE LA

MONA A ANGLESOLA 
DIUMENGE 2 D'ABRIL



DIA 6: POBLES D’ORIGEN - BURGOS - LA BAÑEZA   
Sortida de les nostres terminals en direcció a terres de Lleida i
d’Aragó. Esmorzar per compte propi. Dinar a Burgos. Tot seguit,
visita a peu de la ciutat: catedral de Santa María la Mayor (1221),
Arco de Santa María, Castillo de Burgos, Plaza del Cid, etc.
Continuació del viatge fins a La Bañeza. Acomodació, sopar i
allotjament.  
      

SETMANA SANTA 2023
LEÓN, EL BIERZO, LA

MARAGATERÍA I CREUER PEL PARC
NATURAL DELS ARRIBES DEL

DUERO
DEL 6 AL 10 D’ABRIL DE 2023 (5 DIES - 4 NITS)  



DIA 7: LA BAÑEZA - MIRANDA DO DOURO - ZAMORA - LA
BAÑEZA   
Esmorzar. Arribada a terres portugueses, on tindrem l’oportunitat de
fer un creuer fluvial pel riu, en el seu pas pel parc natural dels
Arribes del Duero. En aquest punt, el riu és la frontera natural entre
Espanya i Portugal i flueix encaixonat entre parets que arriben als
200 metres d’alçada. A la fi d’aquest creuer, degustació de vi
d’Oporto. Visita a Miranda do Douro, poble emmurallat que s’erigeix
sobre l’estret del riu. A destacar: la catedral del segle XVI i
l’ interessant casc històric. Dinar: arroz de marisco, bacalhau, postres
típics i tot regat amb vinho verde.
A la tarda, visita a peu per Zamora, més de trenta monuments entre
esglésies, catedral i construccions civils, fan de Zamora la ciutat amb
més edificis i restes romàniques d’Europa. La Setmana Santa de
Zamora és festa declarada d’interès turístic nacional. En l’actualitat
persisteixen 17 confraries i es veuen 18 processons. Possibilitat
d’assistir a la processó de la Real Cofradía del Santo Entierro.
Retorn a La Bañeza. Sopar i allotjament. 



DIA 8: LA BAÑEZA - ASTORGA - CASTRILLO DE LOS
POLVAZARES - LEÓN - LA BAÑEZA   
Esmorzar. Dedicarem el matí a conèixer Astorga, capital de la
comarca de la Maragatería. La ciutat ens ofereix un ric llegat
medieval, fruit de la seva ubicació en una cruïlla de camins: el Camí
de Sant Jaume i la Via de la Plata. El seu recinte emmurallat
conserva esglésies, convents i hospitals que traslladen el turista a la
més pura tradició compostel·lana. Destaca la seva Plaça Major amb
l'Ajuntament, també sobresurt en el seu traçat urbà una obra mestra
de l'arquitecte modernista Antoni Gaudí, el Palau Episcopal, que
juntament amb la Catedral d'Astorga són els edificis més reconeguts
de la ciutat. Continuació del viatge fins a Castrillo de los Polvazares,
declarat conjunt historicoartístic, on retrocedirem en el temps en
contemplar la tradicional arquitectura maragata. Dinar en un
restaurant, on tindrem oportunitat de degustar el típic “cocido
maragato”. 
Visita de tarda a Lleó. La capital lleonesa, important nucli històric i
punt crucial de la ruta compostel·lana, forma, amb Burgos i Santiago,
una trinitat que justifica àmpliament el viatge pel Camí Francès.
Començant pel Barrio Húmedo, al nucli antic, on visitarem la Plaça de
San Martín, centre de la vida nocturna, també coneguda com la Plaça
de les Botigues; la Plaça de la Regla on destaca l’imponent Catedral
gòtica amb les seves vidrieres i el seu magnífic retaule; la Calle
Ancha, el Palau dels Guzmanes, i al costat d'aquest, la Casa dels
Botines, singular edifici neogòtic dissenyat per Gaudí. I per finalitzar
la visita acabarem a la Plaça de Santo Domingo on veurem la Reial
Col·legiata de Sant Isidre. Retorn a l'hotel. Sopar i allotjament. 



DIA 9: LA BAÑEZA - VILLAFRANCA DEL BIERZO - PONFERRADA -  
LA BAÑEZA  
Esmorzar a l’hotel. Visita de matí a Villafranca del Bierzo, situada a
la confluència dels rius Valcarce i Burbia, i que és la porta natural
d’entrada a la Serra de los Ancares. També se l'anomena “la pequeña
Compostela”. Cal destacar la Col·legiata de Santa Maria, el castell,
l’ajuntament, etc. Dinar en un restaurant. Dedicarem la tarda a
conèixer Ponferrada, capital de la comarca del Bierzo. Al segle XI, el
bisbe d’Astorga va ordenar la construcció d’un pont per als peregrins
del camí de Sant Jaume, el qual es va reforçar amb ferro i això va
donar el nom a la població: Pons Ferrata ("pont de ferro"). El
monument més important de Ponferrada és el seu Castell Templer,
amb més de 8.000 m2 de superfície, és un dels més importants de tot
l'estat. Al costat del castell s'inicien els carrerons que porten al nucli
històric de la ciutat amb l'Església de Sant Andreu i la Torre del
Rellotge. Retorn a La Bañeza. Sopar i allotjament. 

DIA 10: LA BAÑEZA - TUDELA - POBLES D’ORIGEN   
Esmorzar i sortida del grup en direcció a Tudela. Dinar en un
restaurant. Havent dinat, retorn a les nostres poblacions d’origen.  



PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 550 €
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: 120 € 
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 250 €

Aquest preu inclou:
Autocar modern i confortable.
Excursions i visites acompanyats pel nostre guia o per guia local. 
Hotel de 3 estrelles a La Bañeza. 
Pensió completa des del dinar del primer dia fins el dinar de l’últim
dia.
Aigua i vi als àpats.
Dinar de comiat amb copa de cava i cafè. 
Totes les excursions esmentades al programa. 
Creuer fluvial pel Parc Natural dels Arribes del Duero (Portugal) 
Un regal sorpresa per persona al finalitzar el viatge 
Assegurança turística. 
IVA. 
Entrades incloses a:
-Castell (Ponferrada) 
-Catedral (Lleó) 
 



Esmorzar inclòs: pa amb tomàquet, pernil del país, formatge, vi,
aigua i cafès.  
Visita de matí a la vila gòtica i fortificada de Pals, situada al Baix
Empordà. 
Arribada al restaurant per celebrar la festa de la Feria de Abril. En
arribar, ens estaran esperant les ballarines per oferir-nos un got de
rebujito cantant per sevillanes.  
Menú de Feria 2023: entrant mariner, arroz de Triana, galta de porc
al cava amb patates rosses i allioli, tarta rociera, pa, vi, aigua, copa
de cava, cafè i gotes de licor. 
Animada sobretaula amb espectacle de dansa espanyola i música en
directe per finalitzar la festa. 

PREU PER PERSONA: 58 € 
Paga i senyal en el moment de fer la reserva: 10 €

Autocar - esmorzar - visita - dinar - acompanyant de l’agència - festa
de la Feria de Abril 2023 

FERIA DE ABRIL AMB REBUJITO Y
SEVILLANAS A SANT ANTONI DE

CALONGE
DIUMENGE 16 D'ABRIL



Esmorzar inclòs: pa amb tomàquet, embotits variats, vi, aigua i cafès. 
Visita a la capital de la Conca de Barberà, on gaudirem d’una
immensa varietat d’espectacles a l’aire lliure, mostres d’oficis del
passat, demostracions gastronòmiques, etc. 
Dinar i animada sobretaula al restaurant. 
Menú: entreteniments (patates xips, olives i croquetes), canelons
casolans, bacallà a la mel amb patates, postres de la casa, pa, vi,
aigua, copa de cava, cafè i gotes de licor. 

PREU PER PERSONA: 57 € 
Paga i senyal en el moment de fer la reserva: 10 €

Autocar - esmorzar - visita - dinar - acompanyant de l’agència 
    

MERCAT MEDIEVAL DE
MONTBLANC 

DIUMENGE 23 D'ABRIL



Sortida cap a l’alt Berguedà. Esmorzar a càrrec de cadascú. 
Cultiu de tulipes a la primavera amb unes 100.000 tulipes de 267 
varietats diferents a Saldes, al peu del Pedraforca. On també
s'ofereix la opció de recollir el teu propi ram de tulipes del camp.
També s'hi fan tallers. 
Copiós dinar i animada sobretaula amb ball a Sant Corneli. 
Menú: safates d’amanida, escalivada, pernil i fusta d’embotits,
escudella i carn d’olla o paella mixta, peu de porc, vedella amb bolets
i cuixetes de pollastre al forn, bunyols de la casa amb moscatell, pa,
vi, aigua, cava, cafè i gotes de licor.

NOU EMPLAÇAMENT: SALDES

PREU PER PERSONA: 56 €
Paga i senyal en el moment de fer la reserva: 10 €

Autocar - entrada i visita guiada a TULIPMANIA - copiós dinar - ball -
acompanyant de l’agència 

VISITA A LA HOLANDA CATALANA I
BON DINAR DE MUNTANYA A SANT

CORNELI 
DIUMENGE 30 D'ABRIL



DIA 1: POBLES D’ ORIGEN - PUERTO LUMBRERAS -
TORREMOLINOS       
Sortida de les nostres poblacions d’origen a primeres hores del matí
en direcció a Martorell i Tarragona. Parada per esmorzar a càrrec
dels senyors clients. Continuació per València, Fuente la Higuera,
Yecla, Jumilla, Murcia i arribada a Puerto Lumbreras. Dinar en un
restaurant. Prossecució per Granada, Málaga i arribada a
Torremolinos. Acomodació, sopar i allotjament. 

DIA 2: TORREMOLINOS - MÁLAGA - ESTUPA BUDISTA - CASTELL
DE COLOMARES - MIJAS - TORREMOLINOS          
Dia en règim de pensió completa a l’hotel. Al matí ens traslladarem a
Màlaga, ciutat extraordinàriament rica en color, situada en un
privilegiat emplaçament geogràfic. Cal destacar-ne la seva Catedral
de l’Encarnació, l’Ajuntament, l’Alcassaba, el carrer Larios, etc. 
Tarda dedicada a conèixer la Estupa de la Iluminación, el temple
budista més gran d’occident. A continuació, visita al Castell de
Colomares, construït al segle XIX en homenatge al Descobriment
d’Amèrica i a Cristòfor Colom. També anirem a Mijas, localitat
turística de primer ordre amb espectaculars panoràmiques de la
Costa del Sol. 

ANDALUSIA
COSTA DEL SOL, LOS PATIOS DE

CÓRDOBA Y EL CAMINITO DEL REY 
DEL 1 AL 6 DE MAIG DE 2023  (6 DIES - 5 NITS)     



DIA 3: TORREMOLINOS - SETENIL DE LAS BODEGAS - RONDA -
TORREMOLINOS     
Esmorzar i sortida en direcció a Setenil de las Bodegas. El principal
atractiu d’aquest municipi és el mateix poble, degut a la seva bellesa
i originalitat del seu entramat urbà, aixecat aprofitant el fort pendent
de la muntanya. Els veïns van aprofitar des d’antic els tallants de la
muntanya per construir un tipus d’habitatge anomenat “abrigo bajo
rocas”, que a diferència d’altres construccions troglodites d’Andalusia
no excava la roca, sinó que tanca la bauma i fa l’habitatge allà
mateix. Dinar en un restaurant. Visita de tarda a Ronda, antiga i
monumental ciutat situada a la serralada del mateix nom, en un
altiplà de profundes parets i gorgues. La representació més important
de la seva geografia és el famós “tajo”, impressionant tall de roca.
Cal destacar la Plaça de Toros (1785), propietat de la saga de
toreros Ordoñez, el Puente Nuevo, l’església de la Verge de la Paz
(patrona de la ciutat), l’Ajuntament, etc. Retorn a l’hotel. Sopar i
allotjament. 

DIA 4: TORREMOLINOS - CAMINITO DEL REY - ARDALES -
TORREMOLINOS     
Esmorzar. Excursió inclosa amb guia local i àudio guia al Caminito
del Rey, que es troba dins d’un preciós paratge natural, cosa que el
fa tremendament bonic i atractiu. No es tracta d’un simple passeig
per la muntanya. Les passarel·les, el pont penjant a 105 metres
d’alçada i les parets escarpades, unit a l’estretor d’algunes zones, el
fan espectacular gràcies al fet que té una infraestructura rehabilitada
per poder gaudir d’una activitat de turisme actiu, activitat que es
desenvolupa en un medi natural. Dinar en un restaurant. Visita de
tarda a Ardales, poble que guarda l’encant dels pobles blancs de
l’Andalusia de l’interior, amb cases emblanquinades que s’enfilen per
costeruts carrers coronats per una torrassa. Retorn a Torremolinos.
Sopar i allotjament.     



DIA 5: TORREMOLINOS - CÓRDOBA - LA CAROLINA
Esmorzar i sortida del grup en direcció a Córdoba. Es farà un complet
recorregut pels seus patis, que ofereixen un espectacle únic que ha
merescut ser reconegut com a Patrimoni de la Humanitat. Un guia de
la ciutat ens seleccionarà els més espectaculars patis per visitar-los,
i ens explicarà els detalls històrics que han mantingut aquesta florida
tradició. Dinar típic cordovès en un restaurant de la ciutat andalusa.
Havent dinat visitarem la Mesquita, un monument que no necessita
presentació ja que és un dels més importants i coneguts del món. A
hora determinada, trasllat a La Carolina.  Acomodació, sopar i
allotjament. 

DIA 6: LA CAROLINA - EL PUIG - POBLES D’ORIGEN    
Esmorzar a l’hotel. Sortida en direcció a València i arribada a El
Puig. Dinar en un restaurant. A la tarda, continuació del viatge per
Castelló, Tarragona, Vilafranca i arribada cap al vespre als nostres
pobles d’origen. 



Autocar modern i confortable.
Guia acompanyant de la nostra organització. 
Hotel de 4 estrelles al centre de Torremolinos. 
Pensió completa.
Aigua i vi als menjars. 
Dinar de comiat amb copa de cava i cafè.
Totes les excursions especificades.
Guia local al Castell de Colomares, Ronda, Caminito del Rey,
Mesquita i Patis de Córdoba.   
Assegurança turística.
IVA. 
Entrades incloses a:

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 645 €
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: CONSULTAR 
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 245 €

Aquest preu inclou: 

-     Catedral (Màlaga)
-     Castell de Colomares (Benalmádena)
-     Caminito del Rey (Paratge Natural Congost dels Gaitanes)
-     Mesquita (Córdoba)  

IMPORTANT:
No es recomana la visita al CAMINITO DEL REY a persones amb
problemes de mobilitat i/o vertigen. 
Quan per motiu de tancament del CAMINITO (causes
meteorològiques per norma general) no es pugui realitzar la
visita, s’organitzaran de manera alternativa d’altres visites per la
zona, així com la devolució de l’import de l’entrada (10 € per
persona).  
 



DISSABTE 6: POBLES D’ORIGEN - VALL FOSCA - VALL DE BOÍ - EL
PONT DE SUERT 
Sortida de les nostres poblacions d’origen en direcció terres de Lleida.
Parada per esmorzar a càrrec dels senyors clients. Continuació fins a la
Vall Fosca, on realitzarem la visita del Museu Hidroelèctric de La  Torre
de Cabdella. El 2001 s’inicià el projecte del museu, que neix amb la
voluntat de preservar i difondre el patrimoni hidroelèctric de la Vall Fosca,
i que està situat al complex hidroelèctric de la Central de Cabdella, al
nord de la vall. Els visitants descobriran el procés d'electrificació a
Catalunya i entendran els impactes socials i econòmics que va patir
aquesta vall allunyada a partir del 1911, quan s'inicien les obres de
construcció d'una central hidroelèctrica. La visita al museu es
complementa amb un recorregut pel recinte exterior i una visita a la
central hidroelèctrica, la primera gran central que es va posar en marxa a
Catalunya. El museu forma part de la xarxa temàtica del Museu Nacional
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i de la xarxa territorial dels
Museus de l'Alt Pirineu i l 'Aran. Dinar en un restaurant de la zona. Visita
de tarda a l’església de Sant Climent de Taüll, on tindrem la possibilitat
de veure in situ i mitjançant el sistema videomapping, la recreació de les
pintures de l’absis en el pas dels segles, que inclou el Pantocràtor de
Sant Climent, obra cabdal del romànic català, pintura mural d’alta càrrega
religiosa i artística, una experiència única per entendre la composició i
finalitat d’aquest art tan mal interpretat. Acomodació, sopar i allotjament a
El Pont de Suert. 

VALL FOSCA, VALL DE BOÍ I PARC
NACIONAL D’AIGÜESTORTES 
DISSABTE I DIUMENGE, 6 I 7 DE MAIG (2 DIES - 1 NIT)



Autocar modern i confortable
Guia acompanyant de l’agència
Hotel tipus turista a El Pont de Suert 
Pensió completa des del dinar del primer dia fins el dinar de l’últim dia
Aigua i vi als àpats
Entrada i visita guiada al Museu Hidroelèctric de La Torre de Cabdella  
Entrada a l’església de Sant Climent de Taüll
Ruta en vehicles tot terreny pel Parc Nacional d’Aigüestortes 
Recorregut a peu per Montañana  
Taxa turística hotelera 
Assegurança turística... 

DIUMENGE 7: EL PONT DE SUERT - PARC NACIONAL
D’AIGÜESTORTES EN VEHICLE TOT TERRENY - MONTAÑANA -
POBLES D’ORIGEN 
Esmorzar a l’hotel. Ruta en vehicles tot terreny pels encisadors paratges
d’una mitjana d’alçada que sobrepassa els 1.000 metres,amb pics que
superen els 3.000 metres. Quan la neu es fon, comença un dels moments
més impressionants de la natura pirinenca. Hi destaquen dues valls, la
vall del riu Sant Nicolau amb els característics prats i meandres, d’on ve
el nom d’Aigüestortes, i a l’est, la vall del riu Escrita amb l’Estany de Sant
Mateu. Dinar en un restaurant. Havent dinat, temps per recórrer sense
pressa el poble pirinenc de Montañana. Observar amb calma les seves
petites façanes de pedra, ens permetrà traslladar-nos en el temps i
imaginar-nos com va ser la vida de la gent que l’havia habitat a l’Edat
Mitjana. Pocs pobles medievals conserven la seva essència com aquest,
ancorat en el passat i encara lliure de la massificació turística. A hora
determinada, retorn al nostre punt d’origen. 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 190 € 
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: CONSULTAR
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 90 € 
El preu inclou:



PRIMER DIA: POBLES D’ORIGEN - BRIVIESCA - VALENCIA DE
CAMPOS   
Sortida dels punts habituals en direcció a Lleida i Fraga. Parada per
esmorzar a compte de cadascú. Prossecució del viatge fins a terres de la
província de Burgos. Dinar en un restaurant. Visita de tarda a Briviesca,
capital de la Bureba, emmurallada, amb una bella plaça major medieval,
majestuosos palaus senyorials i esplèndides esglésies com la del convent
de Santa Clara. Acomodació, sopar i allotjament a Valencia de Campos
(Lleó). 

ELS FIORDS LLEONESOS, TERRES
ALTES DE CASTELLA I PICS

D’EUROPA
DEL 8 AL 13 DE MAIG DE 2023 (6 DIES - 5 NITS)  
DEL 15 AL 20 DE MAIG DE 2023 (6 DIES - 5 NITS)    



SEGON DIA: VALENCIA DE CAMPOS - SABERO - RIAÑO - RUTA DELS
PANTANS - REINOSA (CANTÀBRIA)      
Esmorzar a l’hotel i trasllat a Sabero, on coneixerem el Museu de la
Mineria i la Siderúrgia de Castella i Lleó (entrada inclosa), dedicat a
aquelles persones que van fer possible la instauració a aquestes terres de
la primera indústria siderúrgica d'Espanya a mitjans del segle XIX.
Continuació fins els coneguts Fiords Lleonesos. Farem un recorregut en
vaixell per l'embassament de Riaño. Aquest recorregut ofereix unes vistes
a les quals no es pot accedir d'una altra manera, sent una bona forma per
observar la fauna salvatge així com paisatges de roca calcària, fageda i
roureda. Al finalitzar la travessia, degustació de pastes de mantega
típiques de la zona. A continuació, breu passejada pels carrers de Riaño.
Aquesta bella població està envoltada per un amfiteatre de roca calcària.
Actualment l'embassament constitueix, juntament amb la cadena de
muntanyes, un paisatge únic. Dinar en un restaurant. Dedicarem la tarda
a fer un preciós recorregut panoràmic entre les localitats de Velilla del Río
Carrión i Cervera de Pisuerga. La Ruta dels Pantans o “Ruta de les
Aigües Manses” forma part del Parc Natural de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre. Un recorregut que discorre pels contraforts de la Serralada
Cantàbrica en un dels paisatges més fascinants de la desconeguda
Muntanya Palentina. Aquesta ruta mostra l’exuberant paisatge dels quatre
embassaments creats amb les aigües dels rius Carrión, Pisuerga i Rivera,
així com un grapat de pobles i llogarets muntanyencs situats al vessant
meridional de la Muntanya Palentina. Sens dubte, la Ruta dels Pantans és
una de les més belles de Castella i Lleó. Acomodació, sopar i allotjament
a Reinosa (Cantàbria).  



TERCER DIA: REINOSA - ORBANEJA DEL CASTILLO - NAIXEMENT
DEL RIU EBRE - ESTACIÓ D’ESQUÍ D’ALTO CAMPOO - REINOSA     
Esmorzar i sortida en direcció a Orbaneja del Castillo. De la Cova de
l'Aigua surt un rierol que travessa la població i cau després en cascada.
El poble és considerat conjunt històric, declarat el 3 de juny de 1993, i és
actualment un dels pobles més bonics d'Espanya. Dinar a l’hotel. Visita de
tarda al paratge de Fontibre, on neix el riu més cabalós d'Espanya, l'Ebre,
a 5 km al nord-oest de Reinosa. Des d'allí, l 'Ebre recorre 930 km cap al
sud-est per Logronyo (la Rioja) i Saragossa (Aragó) fins arribar al
Mediterrani. Tot seguit remuntarem fins a l'estació d'esquí i muntanya
d'Alto Campoo, amb cims que superen els 2.000 metres d'altitud.
Enclavada en el vèrtex geogràfic de la Vall de Campoo, ofereix unes
magnífiques vistes i un paisatge inigualable. Resta de la tarda lliure per
visitar Reinosa. Aquesta població assumeix el paper de capital de
Campoo per la seva estratègica situació al centre de la comarca del que
era la Merindad de Campoo. A destacar: La Plaça d'Espanya i les belles
alineacions de cases porxades i amb façanes animades amb galeries i
miradors. Edificis religiosos d'interès són la parròquia de Sant Sebastià
(segle XVIII), declarada Bé d'Interès Cultural, i l 'església de l'antic
convent de Sant Francesc (segles XVI-XVII). Casals i palaus barrocs del
XVIII els trobem per l'Avinguda del Pont de Carles III i el Carrer Major.
Sopar i allotjament.

. 



QUART DIA: REINOSA - MIRADOR DE PIEDRASLUENGAS - POTES -
FUENTE DÉ - REINOSA 
Esmorzar a l’hotel i sortida en direcció al mirador de Piedrasluengas,
situat al port del mateix nom. Ubicat en plena serralada Cantàbrica, el
port de Piedrasluengas s’alça a més de 1.300 metres, de manera que les
vistes des del mirador són espectaculars. Des de la seva estructura de
fusta s’observa una preciosa vista dels Pics d’Europa, el pic Tres Mares i
la vall de Liébana. Continuació del viatge fins a Potes, poble situat al
centre de la vall de Liébana, on s'uneixen els rius Deva i Quiviesa.
Envoltat d'un espectacular paisatge, la vila ens descobreix a cada pas la
seva rica història. Dinar en un restaurant. A la tarda anirem a Fuente Dé,
on tindrem l’oportunitat de pujar en telefèric fins al Mirador del Cable, des
de on podrem admirar l’espectacularitat i la bellesa d’aquests paratges i
les seves valls. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.

CINQUÈ DIA: REINOSA - PUENTEDEY - MONUMENTO NATURAL OJO
GUAREÑA - REINOSA    
Esmorzar a l’hotel i trasllat a Puentedey, el nou poble més bonic
d’Espanya 2022. La imatge més famosa de la població és sens dubte la
del pont perforat a la roca pel riu Nela, una extravagància natural que
sembla sortida d’un conte. No obstant, no és l'únic que admirar en aquest
poble que guarda entre els seus carrers vestigis de tota la seva història i
compta amb interessants cases pairals i construccions populars. A
continuació, visitarem el Monument Natural Ojo Guareña, què té més de
100 quilòmetres de galeries i coves. És un dels complexos càrstics més
grans de la Península Ibèrica i també del món. Un petitíssim tram de 400
metres de la cova de Sant Bernabé està obert per a la visita turística.
Acompanyats d'un guia ens explicaran els secrets d'aquesta meravella
natural, i acabarem la visita a l'original Ermita de Sant Tirs i Sant
Bernabé. Dinar en un restaurant de la zona. Retorn a Reinosa. Sopar i
allotjament. 

. 



Autocar modern i confortable.
Guia acompanyant de la nostra organització. 
Hotels tipus turista. 
Pensió completa durant tot el viatge amb aigua i vi als àpats. 
Dinar de comiat amb copa de cava i cafè. 
Totes les excursions esmentades al programa.
Excursions i visites acompanyats pel nostre guia o per guia local. 
Entrada inclosa al Museu de la Mineria i la Siderúrgia de Castella i
Lleó. 
Passeig en catamarà pels Fiords Lleonesos amb degustació de pastes
de mantega típiques de la zona. 
Entrada inclosa al Monument Natural Ojo Guareña.  
Obsequi d’una caixa de corbates d’Unquera per persona.  
Assegurança turística.
IVA... 

SISÈ DIA: REINOSA - ALFAJARÍN - POBLES D’ORIGEN        
Esmorzar i sortida del grup en direcció a Alfajarín. Dinar en un restaurant.
Havent dinat, retorn a les nostres poblacions d’origen.
 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 585 € 
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: 110 € 
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 285 €  

Aquest preu inclou:

. 



Sortida de les nostres llars en direcció a Girona. Esmorzar a compte de
cadascú. És plena primavera i com cada any per aquestes dates, la ciutat
de Girona i especialment el seu barri vell, multiplica la seva bellesa i
capacitat de seducció amb motiu de la seixanta-vuitena mostra de Girona,
Temps de Flors. El llenguatge amable de les flors i les imaginatives
instal·lacions florals que porten a terme centenars de participants,
professionals i aficionats sense distinció, transformen la ciutat en un
subtil espectacle d’aromes, textures i colors. Dinar al restaurant tipus
bufet lliure. A la tarda, retorn a Girona per acabar de fer la passejada pels
seus carrers. A hora convinguda, retorn a les nostres llars.

PREU PER PERSONA: 57 €
Paga i senyal en el moment de fer la reserva: 10 €

Autocar - visita - dinar al bufet lliure - acompanyant de l’agència 

GIRONA, TEMPS DE FLORS
DISSABTE 13 DE MAIG



Parada per esmorzar a compte de cadascú. Visita guiada a la
Sagrada Família. Dissenyada per l’arquitecte Antoni Gaudí, l’obra es
va iniciar el 1882. La construcció va començar amb un estil
neogòtic, però, en assumir Gaudí el projecte el 1883, s’ho va
replantejar completament. El temple, quan estigui acabat, constarà
de 18 torres: quatre en cada una de les tres façanes i, en forma de
cúpula, es disposarà d’un sistema de sis torres. Al 1926, en morir
Gaudí, només s’havia construït una torre. Actualment estan acabats
els portals del Naixement i de la Passió, i s’ha iniciat el de la Glòria;
s’ha cobert tot l’espai interior, i s’han posat les bases de les sis
torres centrals. L’obra va ser inclosa, el 2005, per la UNESCO, com
a Lloc del Patrimoni de la Humanitat. Dinar en un bufet lliure de la
comarca del Maresme. A la tarda, temps lliure per anar de compres
a l’imponent Outlet Roca Village, on trobarem 100 botigues amb més
d’un 60% de descompte com a política habitual. A una hora
prudencial, retorn a les nostres llars.

PREU PER PERSONA: 75 €
Pagament total del viatge abans del divendres, 14 d’abril de
2023 

Autocar - visita guiada a la Sagrada Família - dinar tipus bufet lliure
amb vi, aigua, copa de cava i cafè - visita de tarda (OUTLET ROCA
VILLAGE) - acompanyant de l’agència 

VISITA A LA SAGRADA FAMÍLIA I NEW
BUFFET LLIURE AL MARESME

DIUMENGE 14 DE MAIG



Esmorzar inclòs: pa amb tomàquet, assortit d’embotits del Rebost de la Gleva,
llardons, vi, aigua i cafès. 
La plaça de la Vila o plaça Porxada és l'espai emblemàtic d'Amer i és una de
les places porticades més grans de Catalunya. El seu origen es remunta al
segle XVI i era l'espai on, des d'època medieval, s'hi celebrava el mercat. De
fet, els porxos servien per protegir les parades de les inclemències del temps.
A la plaça hi ha una bona part dels edificis més interessants del poble, tots ells
porticats, amb arcs i voltes ben diverses. La plaça va ser reurbanitzada l'any
1980, amb llambordes procedents de molts pobles i ciutats catalanes.
A continuació, temps lliure per anar a comprar els típics dolços d’Amer a la
coneguda Pastisseria Puigdemont, la més famosa de la zona (obsequi d’un
paquet de dolços típics d’aquestes terres, on hi trobareu carquinyolis,
terratrèmols i cracs). 
Seguidament, trasllat a la presa del Pantà de Susqueda, on gaudirem de la
bellesa d’un paisatge exuberant situat al cor de les Guilleries. 
La paret de la presa, amb forma convexa i d’una alçada de 125 metres, pot
emmagatzemar 225 milions de metres cúbics d’aigua. 
Dinar de pagès a la Gleva. Menú: amanida completa, escalivada de pagès,
botifarra amb mongetes i cansalada, xai i llom a la brasa amb patates, pijama,
pa, vi, aigua, cava, cafè i gotes de licor.  A una hora prudencial, retorn als
nostres pobles d’origen. 

PREU PER PERSONA: 63 €  
Paga i senyal en el moment de fer la reserva: 10 €

Autocar - esmorzar - visites - dinar de pagès - acompanyant de l’agència - un
paquet de dolços de la Pastisseria Puigdemont per persona  

VISITA A AMER AMB OBSEQUI DE LA
PASTISSERIA PUIGDEMONT I PAISATGES DEL

MISTERIÓS PANTÀ DE SUSQUEDA 
DIUMENGE 21 DE MAIG



DIA 22: POBLES D’ORIGEN - BRIVIESCA - PUEBLA DE SANABRIA             
Sortida dels punts habituals en direcció a Lleida i Fraga. Parada per esmorzar
a compte de cadascú. Prossecució del viatge fins a terres de la província de
Burgos. Dinar en un restaurant. Acomodació, sopar i allotjament a Puebla de
Sanabria (Zamora).   

DIA 23: PUEBLA DE SANABRIA - LLAC DE SANABRIA - CAMBADOS - ISLA
DE AROSA - SANXENXO     
Esmorzar a l’hotel. Al matí, anirem fins al llac de Sanabria, l’únic d’origen
glacial de tota la Península Ibèrica. Podrem admirar la transparència de les
seves aigües i l’espectacularitat dels paisatges que l’envolten. Continuació fins
a terres gallegues. Acomodació i dinar a l’hotel. Visita de tarda a Cambados,
capital del bon vi albariño i on podrem conèixer el seu preciós casc antic. A
continuació, travessarem la ria gràcies a un espectacular pont de 2 kilòmetres,
inaugurat l’any 1985 i que ens permet arribar a la paradisíaca Illa de Arousa,
on tindrem temps lliure per visitar el seu pintoresc port. Retorn a l’hotel. Sopar
i allotjament. 

GALICIA I NORD DE PORTUGAL AMB CREUER
I MARISCADA A LES RIES BAIXES 

DEL 22 AL 27 DE MAIG DE 2023 (6 DIES - 5 NITS)  



DIA 24: SANXENXO - VALENÇA DO MINHO - SANTA TECLA - COMBARRO -
SANXENXO      
Esmorzar a l’hotel. Sortida en direcció a la fronterera vila portuguesa de
Valença do Minho, situada a dalt d’un turó amb vistes al riu Minho. El barri
antic està situat entre dues fortaleses amb doble muralla en forma de corona i
unides per un passadís. Gaudirem del seu mercat setmanal, on trobarem tota
mena de productes d’aquesta regió. Continuació de la ruta fins arribar al Mont
de Santa Tecla. Des d’aquí, contemplarem una impressionant panoràmica de la
desembocadura del riu Miño. Dinar en un restaurant. Dedicarem la tarda a
conèixer Combarro, declarat recinte historicoartístic l’any 1973, on podrem
contemplar els innumerables “horreos” sobre la Ria de Pontevedra, així com
degustar a les seves terrasses els mariscos típics de la zona. Retorn a l’hotel.
Sopar i allotjament.

DIA 25: SANXENXO - SANTIAGO DE COMPOSTELA - EL GROVE - LA TOJA
- SANXENXO          
Esmorzar a l’hotel i trasllat a Santiago de Compostela, capital administrativa de
Galícia i tercer lloc de peregrinació del món catòlic. Visita guiada pel centre
històric de la ciutat: la Plaça de l’Obradoiro, la Rúa los Francos, etc. A
continuació, efectuarem un recorregut en catamarà per la Ria de Arousa per a
conèixer les muscleres o “bateas”, plataformes flotants on es crien musclos,
ostres i petxines de pelegrí. Dinar a bord del vaixell amb una sensacional
mariscada. Visita de tarda a O Grove, poble mariner i turístic conegut com la
capital del marisc. A continuació visitarem la famosa Illa de la Toja,
reconeguda per la seva fàbrica de sabons i cosmètics fets amb minerals del
seu manantial, visitant la capella de San Caralampio o també anomenada
capella de les petxines. A hora convinguda, tornarem a l’hotel. Sopar i
allotjament. 



Autocar modern i confortable.
Excursions i visites acompanyats pel nostre guia o per guia local. 
Hotels de 3 estrelles. 
Pensió completa durant tot el viatge amb aigua i vi als àpats. 
Dinar de comiat amb copa de cava i cafè. 
Totes les excursions esmentades al programa.
Recorregut en catamarà per la Ria de Arousa amb gran mariscada a bord
del vaixell. 
Assegurança turística... 

DIA 26: SANXENXO - LA CORUÑA - PONFERRADA    
Esmorzar i sortida en direcció a La Coruña. Recorregut panoràmic combinat
amb passejada per la ciutat. Aquí veurem els paratges següents: platges de la
Ria de Orzán, Torre de Hércules (construïda al segle I, en època romana,
durant el regnat de Neró, és el tercer far més alt d’Espanya amb 57 metres
d’alçada), el passeig marítim, la plaça de María Pita, etc. Dinar en un
restaurant. Tarda lliure al centre per poder anar de compres i en definitiva per
acabar de conèixer aquesta gran ciutat gallega. Prossecució del viatge fins a
Ponferrada. Acomodació, sopar i allotjament. 

DIA 27: PONFERRADA - TUDELA - POBLES D’ORIGEN               
Esmorzar i sortida del grup en direcció a Tudela. Dinar en un restaurant.
Havent dinat, retorn a les nostres poblacions d’origen.
 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 595 €
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: 130 €
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 295 € 

Aquest preu inclou:



Esmorzar inclòs a CAL BERI: sardines a la brasa a dojo, pa, vi, aigua, porrons
de garnatxa i cafès. 
Visita de matí a l’estació internacional de Portbou, una de les més importants i
boniques de la seva època a Espanya. Compta amb una gran marquesina de
ferro i vidre que cobreix les andanes de passatgers, construïda l’any 1929 pels
tallers de Joan Torras i Guardiola, conegut com l’Eiffel català per les seves
obres d’enginyeria i grans estructures metàl·liques. 
Bon dinar al restaurant: entremès, paella, fritada de peix, flam amb préssec en
almívar, pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i gotes de licor. 
Animada sobretaula i retorn a les nostres poblacions. 

PREU PER PERSONA: 62 € 
Paga i senyal en el moment de fer la reserva: 10 €

Autocar - SARDINADA - visita - dinar - acompanyant de l’agència 

GRAN SARDINADA A LLANÇÀ  
DISSABTE 27 DE MAIG



DISSABTE 3: POBLES D’ORIGEN - CARTOIXA D’ESCALADEI - HORTA DE
SANT JOAN                                                                                                      
Sortida en direcció terres de Tarragona. Esmorzar a compte de cadascú. Visita
de matí a la primera cartoixa que es va fundar a la península Ibèrica, la
Cartoixa d’Escaladei, situada als peus del Montsant i fundada l’any 1163 per
monjos provinents de la Provença, durant el temps de recerca de paratges,
trobaren un pastor que els explicà que en somnis veia uns àngels que pujaven
al cel per unes escales repenjades a la soca del pi que hi havia al lloc on ell
pasturava els seus ramats. Els monjos ho interpretaren com una senyal de Déu
i allí construïren un claustre, que seria l’origen d’Escaladei, que vol dir “escala
cap a Déu”. Dinar en un restaurant de la zona. A la tarda, sortida cap a Horta
de Sant Joan. Acomodació, sopar i allotjament al reconegut hotel Miralles. 

DIUMENGE 4: HORTA DE SANT JOAN - PORTS D'HORTA-BESEIT - HORTA -
POBLES D’ORIGEN            
Sortida en vehicles 4x4 per anar a gaudir de la tradicional menjada i xerinola
del “pa estirat”, amb pernil a dojo, vi de la terra i postres típiques, en els
idíl·lics paratges dels Ports d'Horta. De retorn, visita al santuari de Sant
Salvador d'Horta i l 'arrossada típica de Can Miralles. Sortida a una hora
prudencial cap a les nostres terres.
 

CAP DE SETMANA A HORTA DE SANT
JOAN AMB VISITA A LA CARTOIXA
D’ESCALADEI I EXCURSIÓ DEL PA

ESTIRAT ALS PORTS
DISSABTE I DIUMENGE, 3 I 4 DE JUNY DE 2023 (2 DIES - 1 NIT) 



PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 195 € 
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: CONSULTAR 
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 95 € 

El preu inclou:
-Autocar confortable
-Guia acompanyant de la nostra organització
-Visita a la Cartoixa d’Escaladei
-Recorregut en 4x4 pels ports d’Horta i esmorzar del “pa estirat”
-Pensió completa des del dinar del primer dia fins el dinar de l’últim dia
-Animació nocturna a l’hotel a càrrec del Sr. Salvador Miralles  
-Taxa turística hotelera 
-Estada al prestigiós hotel Miralles (Horta de Sant Joan)  
-Aigua i vi als àpats 
-Assegurança d’assistència de viatge  

 



DIA 6: POBLES D’ORIGEN - LLEIDA - SEVILLA - COSTA DE CADIS 
Sortida de les nostres poblacions d’origen en direcció a Lleida, on agafarem
l’AVE que ens portarà a Sevilla. Dinar en un restaurant. A la tarda, trasllat a
l’hotel de la costa gaditana. Acomodació, sopar i allotjament. 

DIA 7: COSTA DE CADIS - CEUTA - CAP ESPARTEL - TÀNGER
Esmorzar i embarcament al matí en el ferri d’Algeciras - Ceuta.  Arribada al
port de Ceuta i acomodació en un autocar, que ens durà a fer una visita
panoràmica de la ciutat. Començarem per veure el Monte Hacho, un dels dos
turons que dominen la ciutat, i l’altre, el mirador de San Antonio, lloc on s’ubica
una antiga capella del segle XVI, antiga residència d’estiu dels bisbes de Ceuta
amb el Santo Antonio, imatge venerada pels portuguesos. Allí mateix, podrem
gaudir d’unes magnífiques vistes panoràmiques de tota la ciutat, de l’estret de
Gibraltar i del sud d’Espanya. Després, ens traslladarem al modern centre
comercial de la ciutat per visitar-ne els seus llocs més importants: la plaça
d’Àfrica (hi ha el monument als caiguts en la guerra d’Àfrica, 1859-1860), el
santuari de Nuestra Patrona la Virgen de África i els exteriors de la catedral,
construïda sobre les restes d’una antiga mesquita en època de la dominació
musulmana. Proper a la plaça d’Àfrica, podrem conèixer els vestigis
portuguesos més destacats de la ciutat, com el conjunt monumental de les
muralles reials, el fossar de Sant Felip (únic canal navegable que hi ha a la
ciutat i que separa Ceuta en dues parts, la ciutat moderna i l’antiga). Aquesta
visita es fa des de la plaça d’Àfrica i tot fent una agradable caminada (una hora
i mitja). Dinar en un restaurant. Continuarem fins a Cap Espartel, lloc des del
qual hi ha unes vistes impressionants  de l’oceà Atlàntic i del mar Mediterrani,
perquè és el lloc de trobada de tots dos mars. Continuació del viatge fins a
Tànger. Acomodació, sopar i allotjament. 

NORD DEL MARROC AMB AVE
DEL 6 A L’11 DE JUNY DE 2023  (6 DIES - 5 NITS) 



DIA 8: TÀNGER - CHAOUEN - TETUÁN - TÀNGER 
Esmorzar i sortida cap a Chaouen, ciutat màgica de carrers blancs i artesanies.
Un racó amb encant on el primer atractiu és la seva Medina, casc antic de la
ciutat amb una forta influència andalusa.  Destaquem el Zoco i la Plaça Uta El
Hammam, on hi trobem l’Alcassaba i la Mesquita Gran. Dinar típic en un
restaurant amb espectacle marroquí. Dedicarem la tarda a conèixer Tetuán, la
ciutat més andalusa de Marroc. Tetuán és la gran capital del nord, on la
Medina i els seus carrers formen part del patrimoni de la UNESCO. Des del
Mellah (barri jueu), arribarem a la Plaça de Hassan II, on es troba el Palau
Reial. Retorn a Tànger. Sopar i allotjament. 

DIA 9: TÀNGER - LARACHE - ASILAH - TÀNGER
Esmorzar i sortida en direcció a Larache, històrica ciutat en la memòria de
molts com a última colònia espanyola. Hi accedirem pel carrer Mohamed V i
arribarem a la Plaça de l’Alliberació, on s’uneixen la medina antiga i l’eixample.
Després, visitarem la Alcaicería i els seus dos castells Kelibach i la Cigüeña.
Dinar en un restaurant. Visita de tarda a Asilah, ciutat encantadora de cases
blanques a la vora del mar. L’antiga ciutat hispà morisca està rodejada de
muralles que daten de l’època portuguesa. Tres portes monumentals i una
entrada més discreta permeten entrar a la Medina. A la plaça de Ibn Khaldoun
s’alça la Torre El Kamra, una torre del segle XV. Retorn a l’hotel. Sopar i
allotjament.
 
DIA 10: TÀNGER - COSTA DE CADIS
Esmorzar. Visita de matí a Tànger, on farem un recorregut panoràmic per la
ciutat: bulevard Pasteur, plaça de França i barris diplomàtics de l’època del
protectorat. Tànger és, probablement, la ciutat més antiga del Marroc
(antigament es deia Tingis) i els romans ja la van dominar fins a l’any 429
després de Crist. La visita continua amb la seva part històrica, els seus dos
socs. Un cop dins del soc gran, farem un recorregut pels seus carreronets, que
també es divideixen en barris com en altres medines del país. Anirem fins a
l’alcassaba des d’on veurem unes boniques vistes panoràmiques de la vella
ciutat i del port de Tànger. Dinar a l’hotel. Havent dinat, efectuarem els tràmits
fronterers de sortida del país i anirem fins al port, per tal d’embarcar, a la
tarda, cap a Algeciras. Trasllat a l’hotel en autocar. Acomodació, sopar i
allotjament. 



DIA 11: COSTA DE CADIS - SEVILLA - LLEIDA - POBLES D’ORIGEN
Esmorzar i sortida cap a Sevilla. Dinar en un restaurant. Havent dinat, retorn a
Lleida en AVE i d’allí, en autocar, fins a les nostres llars.

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 1100 € 
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: 160 €
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 500 €
DATA LÍMIT DE PAGAMENT 6 DE MAIG

·Autocar pobles d’origen - Lleida - pobles d’origen.    
·Tren AVE Lleida - Sevilla - Lleida.   
·Ferri Algeciras - Ceuta - Algeciras (assistència als 2 ports). 
·Hotel de 4 estrelles al Marroc i de 3 estrelles a la costa gaditana. 
·Pensió completa des del dinar del primer dia fins el dinar de l’últim dia. 
·Servei d’autocar durant tot el circuit. 
·Acompanyant de la nostra organització. 
·Guia acompanyant marroquí durant tot el recorregut per terres marroquines. 
·Aigua i vi als àpats d’Andalusia. 
·Aigua als àpats del Marroc. 
·Totes les visites esmentades al programa. 
·Dinar típic en un restaurant amb espectacle marroquí. 
·Assegurança d'assistència i cancel·lació.
·Gestió en fronteres (s’ha de dur DNI o passaport en vigor). 



Sortida en direcció terres de Girona. Esmorzar a càrrec de cadascú. Visita al
matí a l’Estartit, on obrirem una finestra al fons del mar a través del vaixell
Nautilus, des del qual podrem observar llocs idíl·lics i misteriosos, d’aspectes
salvatges i d’espectacular bellesa.
Dinar en un bufet lliure proper. 
A hora prudencial, retorn a les nostres poblacions d’origen.

PREU PER PERSONA: 65 €
Paga i senyal en el moment de fer la reserva: 10 €

Autocar - passejada amb el vaixell Nautilus per les Illes Medes - visita a
l’Estartit - dinar en un bufet lliure - acompanyant de l’agència 

 

DESCOBREIX LES ILLES MEDES EN
VAIXELL

DIUMENGE 11 DE JUNY



Autocar modern i confortable per als trasllats
Acompanyant de l’agència per als trasllats
Estada a l’hotel AUGUSTUS**** (situat a primera línia de mar) 
Pensió completa durant tota l’estada des del dinar del primer dia fins el
dinar de l’últim dia 
Aigua i vi als àpats (bufet lliure)
Piscina per a nens i adults 
Esmorzar del primer dia (pa de pagès amb tomàquet, embotits variats, truita
de patates, olives, vi, aigua i cafès)
Temps lliure per passejar pel mercat setmanal de Els Monjos, un dels més
importants del Penedès (matí del primer dia, havent esmorzat) 
Taxa turística hotelera
Assegurança de viatge 
IVA

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 420 €
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: CONSULTAR 
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 200 €  

Aquest preu inclou:

 

SENSACIONAL ESTADA A LA COSTA
DAURADA 

HOTEL AUGUSTUS**** 
DE L’11 AL 17 DE JUNY DE 2023 (7 DIES - 6 NITS)  



Sortida de les nostres respectives poblacions. Esmorzar per compte de
cadascú. Represa del viatge fins a la Cerdanya per gaudir dels meravellosos
paisatges que veurem en el trajecte del Tren Groc, que és la línia més especial
i emblemàtica de la Catalunya Nord. El seu traçat enllaça Vilafranca de
Conflent amb la Tor de Querol i es va construir per tal d’apropar l’Alta
Cerdanya a la capital de la Catalunya Nord, Perpinyà, a través del coll de la
Perxa. La línia es va posar en servei el 1910 entre Vilafranca i Montlluís,
prolongada fins a la Guingueta el 1911 i la Tor el 1927. El traçat té una
longitud total de 62 km. Visita a Vilafranca de Conflent i bon dinar ceretà als
voltants de Puigcerdà. 
Menú: tastet per obrir la gana, pastís de ceps de Cerdanya, rodó de vedella de
Cerdanya amb xampinyons, postres a triar, pa, vi, aigua, copa de cava i cafè. 
Retorn a les nostres llars a l’hora convenient. 

PREU PER PERSONA: 70 €
Paga i senyal en el moment de fer la reserva: 10 €

Autocar - bitllet tren groc de Montlluís a Vilafranca - visita a Vilafranca de
Conflent - bon dinar ceretà - acompanyant de l’agència 

 

EL TREN GROC DE LA CERDANYA 
DIUMENGE 18 DE JUNY



DIA 22: POBLES D’ORIGEN - EMBASSAMENT DE MEQUINENSA (MAR
D’ARAGÓ) - ALCAÑIZ - BELCHITE - ANDORRA DE TERUEL 
Sortida de les nostres poblacions d’origen en direcció terres de Lleida i de la
Franja de Ponent. Parada per esmorzar a compte de cadascú. Continuació del
viatge vorejant l’embassament de Mequinensa o mar de l’Aragó. Arribada a
Alcañiz, capital del baix Aragó i segona ciutat més important i poblada de la
província de Terol. Està coronada pel Castell de la Orden de Calatrava, un dels
seus monuments més emblemàtics. Cal destacar la seva plaça d’Espanya, la
llotja, la ex-col·legiata de Santa Maria (d’estil barroc) que sorprèn per la seva
portalada i dimensions. Visita als medievals passadissos soterrats, geleres i
bodegues que abastien de gel la llotja, autèntic motor comercial de la comarca
en el segle XV. Seguidament, trasllat a Andorra per acomodar-nos i dinar a
l’hotel. Tarda dedicada a fer la visita guiada al poble de Belchite, devastat en
la batalla lliurada entre el 24 d’agost i el 6 de setembre de 1937. Les forces
republicanes (80.000 soldats d’infanteria, 105 tancs i 90 avions) es van aturar
a combatre la bossa de Belchite, formada per 7.000 soldats nacionals. A la fi
quedà un poble devastat i mai reconstruït per adoctrinar les futures
generacions d’una guerra fratricida que dividí un país. Retorn a Andorra. Sopar
i allotjament. 

 

SIENTE TERUEL 
DEL 22 AL 25 DE JUNY DE 2023 (4 DIES - 3 NITS)



DIA 23: ANDORRA - CALACEIT - VALLDEROURES - BESEIT - ANDORRA 
Esmorzar a l’hotel. La nostra primera visita serà Calaceit, considerat un dels
pobles més bonics de la península. L’atractiu principal del seu conjunt
medieval són les capelles construïdes sobre les antigues portes d’entrada a la
població. Passejarem pels seus carrers porticats, admirarem la seva plaça
major, les seves cases senyorials i la façana barroca de l’església de
l’Assumpció. Prossecució del viatge fins a Vallderoures, capital del Matarranya.
A destacar l’imponent pont gòtic a l’entrada del poble, l’ajuntament
renaixentista, el castell-palau del segle XII i l’església de Santa Maria (gòtica).
Dinar en un restaurant.  
Per últim visitarem Beseit, coneguda per la seva proximitat al Parc Natural dels
Ports i els seus llocs de bany del riu Matarranya i el riu Mo.  Descobrirem els
seus portals medievals i l’arquitectura de les seves cases senyorials. Retorn a
l’hotel. Sopar i revetlla de Sant Joan amb coca i cava. Allotjament. 

DIA 24: ANDORRA - ALBARRACÍN - TERUEL - ANDORRA
Esmorzar i sortida en direcció a Albarracín, que és una ciutat medieval
emmurallada i perfectament conservada, construïda en pedra vermellosa, sobre
una corba del riu Guadalaviar. Des de la Plaça Major s'accedeix a una sèrie de
carrers empedrats, costeruts i estrets, amb atractives cases amb estructures
de fusta, i amb reixes en balcons i finestres i plantes baixes de cadirat.
Destaca la Catedral del segle XVI, amb el retaule major, la Capella del Pilar, el
Palau Episcopal de façana barroca, l'Església de Sant Jaume, l'Església de
Santa Maria i l 'Ajuntament, situat a la porxada Plaça Major del segle XVII.
Dinar en un restaurant. Visita de tarda a Teruel, la ciutat de l’amor i capital
mundial de l’arquitectura mudèjar. Les seves torres ben conservades dominen
el cel de la ciutat. Destaquen els carrers típics, així com la Plaça del Torico,
placeta porticada amb interessants edificis modernistes. Cal ressaltar
l'Església de Sant Pere del segle XII i XIII amb els seus retaules dedicats a
San Cosme i San Damián. És curiós també visitar la Capella amb el Sarcòfag
dels famosos "Amantes de Teruel" (Diego Marcilla i Isabel Segura), història i
llegenda del segle XIII, regnant Pere II d'Aragó. Retorn a Andorra. Sopar i
allotjament. 
 



Autocar modern i confortable.
Guia acompanyant de la nostra organització. 
Hotel de 3 estrelles a Andorra de l’Aragó.
Pensió completa durant tot el viatge amb aigua i vi als àpats. 
Dinar de comiat amb copa de cava i cafè (menú gastronòmic). 
Totes les excursions esmentades al programa.
Excursions i visites acompanyats pel nostre guia o per guia local. 
Assegurança turística.
Entrada inclosa a:

DIA 25: ANDORRA - GRUTES DE CRISTAL (MOLINOS) - POBLES D’ORIGEN 
Esmorzar a l’hotel i sortida cap a les Grutes de Cristal. Aquest monument
natural ens ofereix una visita per sentir, pensar i reflexionar en el món
subterrani, l’últim continent que ens queda per descobrir. A l’àrea de la cova,
“la línia del temps” (a les escales d’accés), un panell ens ajudarà a interpretar
el temps geològic i el paisatge que ens envolta. La cova, de segur, que ens
omplirà de sensacions. Dinar de comiat en un restaurant de la zona amb el
següent menú gastronòmic: migas de pastor, ternasco de Aragón, postres
típiques de l’Aragó, pa, vi, aigua, copa de cava i cafè. Havent dinat, retorn a
les nostres contrades. 
 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 395 € 
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: CONSULTAR 
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 195 €  

Aquest preu inclou:

-Passadissos soterrats, geleres i bodegues (Alcañiz).  
-Catedral (Albarracín). 
-Mausoleu dels Amants (Teruel).  
-Grutes de Cristal (Molinos). 

 



DIA 3: ORIGEN - PORTUGALETE - LLANES - ARGÜERO                                  
Sortida dels pobles d’origen a primera hora del matí en direcció a Lleida.
Parada per esmorzar a càrrec dels clients. Continuació per Saragossa,
Logronyo, Bilbao i arribada a Portugalete. Dinar en un restaurant. Prossecució
del viatge per Torrelavega, San Vicente de la Barquera i arribada a Llanes,
poble que conserva un important patrimoni medieval juntament a la seva
activitat minera, destacant “los Cubos de la Memoria”, intervenció artística
d’Agustí Ibarrola al port de Llanes. A hora determinada, sortida cap a Argüero.
Acomodació, sopar i allotjament.  

DIA 4: ARGÜERO - OVIEDO - SALAS - ARGÜERO 
Esmorzar i visita matinal d’Oviedo, capital del Principat, d’origen medieval
(224.000 habitants). És molt destacable la seva Catedral (s. XIII), la Cámara
Santa, la Ruta de las Estatuas de Oviedo, el Teatro Campoamor, etc. Dinar en
un restaurant. Visita de tarda a Salas, porta d’occident i ruta Xacobea, és una
de les viles medievals més ben conservades d’Astúries i les seves fortaleses,
cases i palaus i la seva arquitectura indiana així ho constaten. Retorn a l’hotel.
Sopar i allotjament.
 

ASTURIAS Y PLAYA DE LAS
CATEDRALES

DEL 3 AL 8 DE JULIOL DE 2023  (6 DIES - 5 NITS)   



DIA 5: ARGÜERO - PLAYA DE LAS CATEDRALES - LUARCA - CUDILLERO -
ARGÜERO 
Esmorzar. Parada a la “Praia das Catedrais”, a la costa de Lugo, declarada
Monument Natural. Són característics els seus arcs i coves quan hi ha baixa
mar. Descobrim arcs de més de 30 metres que recorden arcbotants de
catedrals. L’erosió del vent i l’aigua salada han modelat la paret de pedra en el
decurs de milers d’anys. Dinar en un restaurant. Visita de tarda a Luarca, la
vila blanca de la Costa Verda, on el seu pintoresc port emociona pels
nombrosos vaixells multicolors que acull. Continuació fins a Cudillero, típic
poble mariner d’arquitectura rural que s’ha conservat al llarg dels anys. Retorn
a Argüero. Sopar i allotjament.  

DIA 6: ARGÜERO - PARATGE NATURAL DELS PICS D’EUROPA - BASÍLICA
DE COVADONGA - CANGAS DE ONÍS - MIRADOR DEL FITO - RIBADESELLA
- ARGÜERO
Esmorzar i visita del conjunt monumental més concorregut d’Astúries: el
Santuario y Real Sitio de Covadonga. Està constituït pels espais següents: la
basílica, el monestir de San Pedro, la Campanona. En l’entorn natural d’aquest
conjunt religiós, els Asturs derrotaren els musulmans en les entranyes del
Monte Auseva (any 722). Hi haurà la possibilitat de pujar als llacs d’Enol
(opcionalment). Dinar i temps lliure a la capital de la Reconquesta: Cangas de
Onís. De baixada, parada a l’emblemàtic Mirador del Fito. A continuació,
passejada per Ribadesella, població que va viure una esplendor a l’edat
mitjana gràcies a la fusta i al comerç marítim, a la sal i a la captura dels
salmons del riu Sella, a més de dedicar-se a la cacera de balenes. Retorn a
l’hotel. Sopar i allotjament. 

 



DIA 7: ARGÜERO - GIJÓN - VILLAVICIOSA - TAZONES - ARGÜERO 
Esmorzar. Visita de matí a Gijón, ciutat portuària i capital de la Costa
Verda espanyola. Actualment, supera els 270.000 habitants. És
destacable la Plaça Major, l’església de Sant Pere, el palau de
Revillagigedo, el port esportiu, etc. Completarem la visita amb un
recorregut pels exteriors de la Universitat Laboral, una de les obres més
importants de la postguerra espanyola (1948). Cal remarcar que la seva
superfície duplica la d’El Escorial i la seva impressionant torre té 120
metres d’alçària. Dinar a l’hotel. Visita de tarda a la fàbrica de sidra El
Gaitero, l’origen de la qual es remunta al segle XIX, quan la creixent
demanda de sidra fa que els comerciants burgesos locals de Villaviciosa
comencin a exportar la producció a les colònies espanyoles i a Amèrica.
El producte estrella de la companyia és la sidra, amb models diferents
(normal, natural, extra i sense alcohol). L’eslògan de l’empresa és “Sidra
El Gaitero, famosa en el mundo entero”. També anirem a Tazones, típic i
peculiar port de pesca asturià, punt de desembarcament a terres
espanyoles de l’emperador Carles I. Retorn a Argüero. Sopar i
allotjament. 

 



DIA 8: ARGÜERO - ALFAJARÍN - ORIGEN 
Esmorzar i sortida cap a terres aragoneses. Dinar en un restaurant. A la
tarda, continuarem el viatge fins a terres catalanes. 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 425 € 
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: CONSULTAR
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 200 € 

Aquest preu inclou:
·Autocar categoria “luxury” durant tot el recorregut
·Guia acompanyant de la nostra organització 
·Hotel rural i familiar, molt a prop de Villaviciosa 
·Pensió completa amb aigua i vi als àpats 
·Dinar de comiat amb copa de cava i cafè 
·Totes les excursions esmentades al programa 
·Guia local a Oviedo 
·Entrada a la catedral d’Oviedo 
·Entrada i visita guiada a la fàbrica de sidra EL GAITERO
.Entrega d'un estoig amb dues ampolles de sidra EL GAITERO per
persona
·Assegurança turística  
·IVA...
 



DIA 19: POBLES D’ORIGEN - AEROPORT DE BARCELONA - ROMA 
Dinar, sopar i allotjament 
Sortida de les nostres poblacions en direcció a l’aeroport de Barcelona, on
realitzarem els tràmits de facturació i embarcament amb el nostre guia
acompanyant. Sortida cap a Roma en vol directe. Arribada i visita panoràmica
de la ciutat de Roma amb guia local. Observarem els edificis principals i els
monuments i avingudes de la capital italiana. Dinar en restaurant. A la tarda,
visita tot passejant pel centre de Roma. Acomodació, sopar i allotjament. 

DIA 20: ROMA - POMPEIA - NÀPOLS - SALERNO 
Pensió completa
Sortida cap a la regió de la Campània. Al matí, visitarem el conjunt històric de
Pompeia, Patrimoni de la Humanitat. La nostra guia ens portarà a través dels
antics carrers de Pompeia, on veurem les termes, els fòrums i les cases
construïdes pels romans de l’alta societat de l’any 80 abans de Crist. Ens
sorprendrà la visió dels frescos molt ben conservats que adornen els terres i
les parets de les vil·les senyorials. Podrem veure com era la vida quotidiana i
l’arquitectura de la primera època imperial abans de les erupcions del Vesuvi,
que van sepultar tota la ciutat l’any 79 després de Crist. Dinar. Tarda destinada
a fer la visita a Nàpols, la ciutat mediterrània per excel·lència. Des del port de
Mergellina, recorrerem el port marítim fins arribar a Santa Lucia, antic barri
mariner on hi ha el Castel del Ovo; explicació del centre històric, amb la plaça
del Plebiscit, el Palau Reial, la basílica de Sant Francesc de Paula, el teatre de
San Carlo, la galeria Umberto i el Maschio Angioino. A l’hora convinguda,
continuarem el nostre viatge fins a Salerno. Acomodació, sopar i allotjament. 

 

ROMA, POMPEIA I LA COSTA
AMALFITANA

DEL 19 AL 24 DE JULIOL DE 2023 (6 DIES - 5 NITS)



DIA 19: POBLES D’ORIGEN - AEROPORT DE BARCELONA - ROMA 
Dinar, sopar i allotjament 
Sortida de les nostres poblacions en direcció a l’aeroport de Barcelona, on
realitzarem els tràmits de facturació i embarcament amb el nostre guia
acompanyant. Sortida cap a Roma en vol directe. Arribada i visita panoràmica
de la ciutat de Roma amb guia local. Observarem els edificis principals i els
monuments i avingudes de la capital italiana. Dinar en restaurant. A la tarda,
visita tot passejant pel centre de Roma. Acomodació, sopar i allotjament.
 
DIA 20: ROMA - POMPEIA - NÀPOLS - SALERNO 
Pensió completa
Sortida cap a la regió de la Campània. Al matí, visitarem el conjunt històric de
Pompeia, Patrimoni de la Humanitat. La nostra guia ens portarà a través dels
antics carrers de Pompeia, on veurem les termes, els fòrums i les cases
construïdes pels romans de l’alta societat de l’any 80 abans de Crist. Ens
sorprendrà la visió dels frescos molt ben conservats que adornen els terres i
les parets de les vil·les senyorials. Podrem veure com era la vida quotidiana i
l’arquitectura de la primera època imperial abans de les erupcions del Vesuvi,
que van sepultar tota la ciutat l’any 79 després de Crist. Dinar. Tarda destinada
a fer la visita a Nàpols, la ciutat mediterrània per excel·lència. Des del port de
Mergellina, recorrerem el port marítim fins arribar a Santa Lucia, antic barri
mariner on hi ha el Castel del Ovo; explicació del centre històric, amb la plaça
del Plebiscit, el Palau Reial, la basílica de Sant Francesc de Paula, el teatre de
San Carlo, la galeria Umberto i el Maschio Angioino. A l’hora convinguda,
continuarem el nostre viatge fins a Salerno. Acomodació, sopar i allotjament. 

 



DIA 23: SALERNO - GRUTES DE PERTOSA - PAESTUM - SALERNO 
Pensió completa 
Trasllat a Pertosa per visitar les Grutes de l'Àngel de Pertosa, originades fa
més de 35 milions d’anys. Són les més importants del sud d'Itàlia i les úniques
que tenen un riu subterrani. Realitzarem una travessia amb vaixell i una altra a
peu per poder veure les formacions d'estalactites i estalagmites. Continuació
fins a Paestum. Visitarem la zona arqueològica, on destaquen, tres dels
temples dòrics del segle V abans de Crist millor conservats del món.
Coneixerem també el Museu on es troben importants restes de l'antiga ciutat
grega de Poseidonia, entre els quals destaquen els cèlebres murals de la
tomba del Nedador. Dinar. Tornada al nostre hotel. Sopar i allotjament.

DIA 24: SALERNO - CASERTA - NÀPOLS - AEROPORT DE BARCELONA -
POBLES D’ORIGEN    
Esmorzar i dinar 
Sortida cap a Caserta, bonica població de la Campània, en la qual visitarem el
Palau Reial de Caserta, símbol d’aquesta ciutat i lloc protegit per la UNESCO.
Es tracta d’un dels edificis més importants del patrimoni artístic italià.
Dissenyat al segle XVIII per l’arquitecte Luigi Vanvitelli, el palau ocupa una
superfície de 44.000 m2 i és una obra mestra d’arquitectura i decoració, en la
qual es barregen els estils rococó, imperi i salons vuitcentistes, amb parets
entapissades amb teixits de seda. Dinar i trasllat a l’aeroport de Nàpols per
sortir en vol de tornada a Barcelona. Arribada i sortida en autocar cap als
pobles d’origen. 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 1.595 € 
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: CONSULTAR 
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 695 € 
PAGAMENT TOTAL 1 MES ABANS DE LA SORTIDA
*PREU SUBJECTE A INCREMENT DE TARIFA DE VOL

 



DIA 1: POBLES D'ORIGEN – PORTUGALETE – GETXO – BILBAO
Sortida de les nostres poblacions en direcció Lleida i Fraga. Parada per
esmorzar a compte de cadascú. Continuació del viatge fins a terres basques.
Dinar a un restaurant. A la tarda anirem a Getxo a fer una visita guiada al
Puente de Bizkaia, construit a finals del segle XIX. Seguidament, sortida cap a
Bilbao. Acomodació i sopar.

DIA 2: BILBAO – SANT SEBASTIÀ – ZARAUTZ – SANTUARI DE LOIOLA –
BILBAO
Esmorzar i sortida cap a Sant Sebastià on farem una visita guiada a la ciutat.
És una de les ciutats més atractives del litoral Cantàbric on s'uneix tradició i
modernitat. Farem una primera parada a als jardins del Palau de Miramar, uns
jardins de vert intens que tenen de fons la impressionant Bahía de la Concha.
Dinar a un restaurant. A la tarda visita al Santuari de Loiola, conjunt
arquitectònic dels segles XVII i XVIII en estil barroc. És lloc de naixament de
Sant Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de Jesús. Retorn a l'hotel,
sopar i allotjament.

DIA 3: BILBAO – VITÒRIA – SANTUARI D'ARANTZAZU – OÑATI – BILBAO
Esmorzar i sortida cap a Vitòria on farem una visita guiada del casc antic
medieval de Vitòria. Dinar en restaurant. A la tarda sortida direcció Oñate en
una vall preciosa rodejada de muntanyes i finalitzant al santuari d’Arzanzu, un
dels elements més representatius del art sacre contemporani de Euskadi.
Retorn a l'hotel, sopar i allotjament.

EUSKADI AL COMPLET
DE L’1 AL 7 D’AGOST DE 2023 (7 DIES - 6 NITS)



DIA 4 – BILBAO
Esmorzar. Visita guiada pels racons més emblemàtics de la ciutat: La Gran Via,
la Basilica de Begoña, els exteriors del Museu Guggenheim, la Ria i el casc
antic. Dinar en restaurant. Tarda lliure per passejar tranquilament pel centre de
Bilbao. Sopar i allotjament.

DIA 5 – BILBAO – PAÍS BASC FRANCÈS (ESPELETTE, AINHOA, SARE I
SAINT JEAN DE LUZ) - BILBAO
Esmorzar i sortida cap a Espelette, famós pels seus carrers de postal plens de
cases tradicionals basques i la producció del famós piment d’Espelette. Per
assecar els pebrots els locals els penjen orgullosos de les façanes de les
seves vivendes, escena que es converteix en símbol del poble. A continuació
visita a Ainhoa, variant del Camino de Santiago on els monjos de Urdax van
manar construir una vicaria per acollir els peregrins. Segles després és un dels
pobles més bonics del País Basc francès. A continuació a Sare, poble que
aglutina el millor de l'arquitectura rural basca dels segles XVI i XVII i l 'església
de Saint-Martin que poseeix un dels interiors més extraodinaris dels temples
del País Basc francès. Dinar a un esmorzar de la zona. Després sortida a Saint
Jean de Luz, que combina l'arquitectura basca tradicional amb mansions
senyorials d'influència francesa. Retorn a l'hotel, sopar i allotjament.

DIA 6: BILBAO - GERNIKA – BERMEO – MIRADO DE SANT JOAN DE
GAZTELUGATXE – BILBAO
Esmorzar i sortida a Gernika, el seu arbre és el símbol més universal dels
bascos. A continuació Bermeo, vila lligada a la tradició marinera. Dinar a un
restaurant de la zona. A la tarda parada fotogràfica al mirador de San Joan de
Gaztelugatxe. Tornada a l'hotel, sopar i allotjament.

EUSKADI AL COMPLET
DE L’1 AL 7 D’AGOST DE 2023 (7 DIES - 6 NITS)



DIA 7: BILBAO - LOGROÑO – ALFAJARIN – POBLES D’ORIGEN
Esmorzar i sortida cap a la capital de la Rioja. Allà farem una visita pel centre
històric de Logroño i parada a dinar a Alfajarin.

•Autocar modern i confortable
•Guia acompanyant de la nostra agència
•Hotel tipus turista
•Pensió completa amb aigua i vi als àpats
•Visita guiada al Puente de Bizkaia
•Visita amb guia local a Sant Sebastià
•Visita al Santuari de Loiola
•Visita al Santuari d'Arantzazu
•Visita amb guia local a Bilbao
•Assegurança d'asistència

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 835 €
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: A CONSULTAR
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 320 €

EUSKADI AL COMPLET
DE L’1 AL 7 D’AGOST DE 2023 (7 DIES - 6 NITS)



DIA 7: POBLES D’ORIGEN - NIMES - LYON
Sortida de les nostres terminals en direcció a Girona, Figueres i continuació
fins a Nimes. Dinar i prossecució del viatge fins a Lyon. Acomodació a l’hotel i
passejada per la ciutat amb un guia local. Lyon és famosa pel seu centre
històric, inscrit al patrimoni mundial de la UNESCO. Situat entre el turó de
Fourvière i el Saona, el Vell Lyon compta amb carrers pintorescos, mansions
renaixentistes, la catedral, els seus traboules (passatges tancats), etc. Sopar i
allotjament.

DIA 8: LYON - GINEBRA - BERNA
Esmorzar i sortida cap a Ginebra. Visita d’aquesta cosmopolita ciutat situada a
la vora del llac Léman. Coneixerem les principals atraccions turístiques com
són la font del llac de Ginebra (Jet d’Eau), un sortidor d’aigua de 140 metres
d’alçada, el meravellós Rellotge de Flors i el seu nucli antic. Dinar. Continuació
fins a Berna. Recorregut a peu per la ciutat, capital federal del país. Visitarem
el seu nucli antic, considerat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO gràcies
a la seva arquitectura medieval tan ben conservada durant els segles passats.
Els seus sis quilòmetres d’arcades, anomenades Lauben, l’han convertit en una
de les avingudes comercials més llargues i protegides contra la intempèrie
d’Europa. Acomodació, sopar i allotjament. 

SUÏSSA, PAISATGES ALPINS I POBLETS
DE POSTAL 

DEL 7 AL 13 D’AGOST DE 2023 (7 DIES - 6 DIES)



DIA 9: BERNA - LUCERNA - MONT PILATUS - BERNA
Esmorzar i trasllat a Lucerna, porta d’entrada a la Suïssa central. Efectuarem
la visita d’aquesta ciutat, situada a la vora del llac dels Quatre Cantons, per
conèixer el destí turístic més visitat de Suïssa que ha conservat les seves
edificacions, places i carrerons tal com eren a l’Edat Mitjana. Farem un
recorregut pel barri medieval que ens portarà fins al lloc més emblemàtic, el
Pont de Fusta Kapellbrücke. Gràcies als seus frontons pintats, és un dels ponts
amb sostre de fusta més antics d’Europa. Destaquem també la muralla
Museggmauer, que ha conservat el seu caràcter fortificat, exceptuant una torre.
Dinar. Dedicarem la tarda a conèixer el Mont Pilatus, un dels indrets més
mítics del centre de Suïssa. És un mirador sobre la ciutat de Lucerna situat a
més de 2.000 metres d’altitud, concretament a 2.119 metres. Des d’allà és fàcil
sentir-se insignificant entre tanta immensitat. A banda de les vistes que es
poden contemplar des d’aquest elevat punt dels Alps suïssos, bona part del
seu atractiu rau també en l’espectacularitat dels mitjans de transport que et
permeten arribar-hi: el cremallera amb més inclinació del món, un 48%, o un
telefèric no apte per a persones amb vertigen (excursió subjecta a condicions
climatològiques). Retorn a Berna. Sopar i allotjament. 

DIA 10: BERNA - CATARACTES DEL RIN (SCHAFFHAUSEN) -                          
STEIN AM RHEIN - ZURICH - LAUSANNE 
Esmorzar i sortida en direcció a Schaffhausen, on podrem contemplar, des del
mirador, les impressionants cascades del Rin. Considerat el salt d’aigua més
gran d’Europa central, té una amplada de 150 metres, des d’on es precipiten
estrepitosament centenars de metres cúbics d’aigua per segon a una
profunditat de 23 metres. Al mig de tot, trobarem una roca enorme desafiant
l’erosió des de fa mil·lennis. Continuació fins a Stein am Rhein, un dels pobles
més bonics de Suïssa, on trobarem edificis magníficament decorats i places
històriques amb fonts. Dinar. Visita de tarda a Zurich, metròpoli fascinant amb
vistes als Alps. Destaquem la Bahnhofstrasse, un dels carrers comercials més
bells d’Europa, el vell barri de mariners i pescadors Schipfe, les antigues cases
gremials, el llac i el pont més antic de Zurich Rathausbrücke, on es troba
l’ajuntament. A l’hora convinguda, trasllat a Lausanne. Acomodació, sopar i
allotjament. 



DIA 11: LAUSANNE - GRUYÈRES - CASTELL DE CHILLON - LAUSANNE
Esmorzar i sortida cap a Gruyères, idíl·lic poble medieval a l’estil dels llibres
de contes on s’uneixen 800 anys d’història i cultura regional. Temps lliure per
gaudir del conjunt pintoresc d’aquesta petita ciutat fortificada i passejar pel seu
carrer principal, de típiques casetes amb flors. A continuació, visitarem el
castell de Chillon, un dels castells medievals més bonics i fotogènics de tota
Suïssa, residència dels comptes de Savoia durant gairebé quatre segles. Dinar.
Visita de tarda a Lausanne, coneguda com a Capital Olímpica per ser seu del
Comitè Olímpic Internacional i amb una vibrant arquitectura contemporània.
Visita de la ciutat, que combina l’aire d’una capital mercantil dinàmica amb la
ubicació idíl·lica d’un centre turístic. El seu nucli antic es molt atractiu i està,
en gran part, tancat al trànsit. Petits carrerons amb cafès i boutiques abunden
al seu centre urbà medieval. Cal destacar la seva catedral gòtica, amb un
imponent rosetó de 1.220 i el portal pintat policromat, joia de la estatuària
medieval. Lausanne conserva la curiosa tradició medieval de mantenir a la
seva catedral un guardià amb l’objectiu d’alertar de possibles incendis i perills.
Sopar i allotjament. 

DIA 12: LAUSANNE - ANNECY - GRENOBLE
Esmorzar. Avui creuarem l’Alta Savoia fins a arribar a Annecy, la bella i petita
Venècia dels Alps Francesos. Tindrem una mica de temps per passejar per
aquesta preciosa ciutat situada entre el llac i les muntanyes, que ha sabut
preservar el patrimoni únic dels Comtes de Ginebra i de la Casa de la Seda.
Cal destacar el seu nucli històric, perfectament conservat, amb els seus
captivadors canals, les seves voreres florides, els preciosos ponts i les belles
cases amb façanes de colors. Dinar. A l’hora convinguda, continuarem el
nostre viatge fins a Grenoble, capital dels Alps francesos. Acomodació, sopar i
allotjament.



DIA 13: GRENOBLE - POBLES D’ORIGEN
Esmorzar i sortida cap a terres catalanes. Dinar en un restaurant. Havent dinat,
retorn als nostres punts d’origen. 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 1.795 €       
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: 320 €
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 795 €  
PAGAMENT TOTAL 1 MES ABANS DE LA SORTIDA

Aquest preu inclou:
·Autocar gran confort durant tot el recorregut
·Guia acompanyant de la nostra organització 
·Hotels de 3 estrelles 
·Pensió completa amb aigua als àpats 
·Excursions i visites acompanyats pel nostre guia o per guia local. 
·Totes les excursions esmentades 
·Visita al castell de Chillon amb audioguia 
·Entrada a les cataractes del Rin 
·Pujada en telefèric al Mont Pilatus 
·Assegurança d’assistència i cancel·lació 



DIA 12: POBLES D’ORIGEN - LES - LOURDES    
Sortida al matí cap a Solsona i Ponts. Parada per esmorzar a càrrec dels
senyors clients. Continuació per Balaguer, Alfarràs, Pont de Suert i arribada a
Les. Dinar. Arribada a Lourdes a mitja tarda. Acomodació a l’hotel i temps lliure
fins a l’hora de sopar. Havent sopat, assistència a la tradicional processó de
les torxes. Allotjament. 

DIA 13: LOURDES - BAIONA - BIARRITZ - LOURDES  
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Baiona, ciutat relaxada, plena de boniques
cases d’estil basc amb acolorides bigues i porticons de fusta a les finestres.
Realitzarem la visita guiada de “le vieux Bayonne”, amb les seves muralles i
fortificacions de Vauban, la catedral gòtica de Santa Maria, el claustre d’estil
gòtic flamíger (un dels més grans de França) i els seus carrerons plens
d’encant. Dinar. Visita de tarda a Biarritz, població que va aconseguir fama
internacional a mitjans del segle XIX, quan l’emperadriu Eugènia de Montijo el
va descobrir i es va enamorar de les platges de sorra fina, dels penya-segats i
de les aigües termals. Poc després, la població va començar a transformar el
port balener en balneari i destí d’estiueig de moda de l’època. Farem un
passeig guiat pel carrer comercial, l’església i tornarem amb una panoràmica
per la costa fins a la Gran Platja i el Casino. Podrem contemplar les grans
mansions i el Grand Hotel du Palais. A l’hora convinguda, retorn a l’hotel.
Sopar i allotjament. 

PONT DE LA MARE DE DÉU D’AGOST 
LOURDES, COSTA BASCA FRANCESA I

MIRADOR DE LES ESTRELLES
DEL 12 AL 15 D’AGOST DE 2023 (4 DIES - 3 NITS)



DIA 14: LOURDES - MIRADOR DE LES ESTRELLES (PIC DU MIDI) -
LOURDES 
Esmorzar a l’hotel i sortida en direcció a La Mongie, on pujarem al telefèric per
anar a trobar les estrelles. Arribada a l’observatori (2.877 metres) i al museu
de les estrelles. Temps lliure per poder visitar l’exposició que fa referència a la
terra, al sistema solar i l’univers. A més, podrem gaudir d’una panoràmica
única dels Pirineus. A l’hora convinguda, retorn a Lourdes. Dinar. Tarda lliure
per participar en els diferents actes religiosos i/o poder visitar els indrets
d’interès de la ciutat, etc. Sopar i allotjament.

DIA 15: LOURDES - POBLES D’ORIGEN    
Esmorzar i dinar a l’hotel. Matí lliure per als darrers encàrrecs i compromisos.
Sortirem després de dinar en direcció a Foix, Ax-les-Thermes, túnel de
Puymorens, Puigcerdà i túnel del Cadí fins arribar als nostres punts d’origen.

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 395 €
SUPLEMENT PER HABITACIÓ INDIVIDUAL: 85 €
PAGA I SENYAL EN EL MOMENT DE FER LA RESERVA: 195 €  

Aquest preu inclou:

·Autocar modern i confortable
·Guia acompanyant de la nostra organització
·Hotel de 3 estrelles a Lourdes (cèntric)
·Pensió completa des del dinar del primer dia fins el dinar de l’últim dia
·Aigua i vi als àpats
·Excursió a Bayonne i Biarritz 
·Bitllet per pujar al funicular del Pic du Midi de Bigorre 
·Entrada al Museu de les estrelles  
·Assegurança turística
·Taxa turística hotelera   



VIATGES TADAVI TOURS NO ES FA RESPONSABLE DELS POSSIBLES CANVIS DE LA
PROGRAMACIÓ DEGUTS A ANUL·LACIONS D’ESDEVENIMENTS O ACTES INCLOSOS EN

AQUEST CATÀLEG.
 

Núm. de compte BBVA: ES30 0182 3862 66 0201952376 
 

Passeig Circumval·lació, 48 - Navàs - 93-839.15.04
Carrer Sant Miquel, 13 - Solsona - 973-48.13.23

E-MAIL: viatgestadavi@gmail.com
www.viatgestadavi.cat

WhatsApp: 690 88 26 08
Facebook: www.facebook.com/viatgestadavitours

Instagram: @viatgestadavitours
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