DOMINICALS 2020
DISSABTE 28 MARÇ CERVERA

DISSABTE 25 D’ ABRIL PUIGCERDÀ I LA SEU D’URGELL

Sortida a les 8:00H direcció Igualada i La Panadella, per esmorzar (NO inclòs). A
Cervera, visita guiada: el Mirador de la Pèrgola on s’explica els orígens de la ciutat,
panoràmica de les muralles i del casc antic. Visita de la Universitat. Continuarem fins
l’església de Sta Maria, el C/Major amb les cases pairals més importants, el Museu
Comarcal... el C/ de les Bruixes fins la Plaça Major i acabarem amb la visita interior i
exterior de Sta Maria, temple de dimensions catedralícies, de finals del s. XIII i s. XIVXV. Ens desplaçarem amb l’autocar fins un bon Restaurant per dinar. Menú : Fideuà,
Bacallà amb fruits secs i mel. Postres. Aigüa, vi, Copa de cava i cafè. Després de la
sobretaula retorn a Sabadell.
PREU PER PERSONA 63€

Sortida a les 7:00H direcció Berga, túnel del Cadí fins a Puigcerdà. Breu parada
per esmorzar (Inclòs). Sortida direcció a La Seu d’Urgell. Visita guiada de la
Catedral de Sta Maria d’Urgell, única de Catalunya que conserva íntegrament
l’edifici Romànic del s.XII. Visitar-la és transportar-se directament al cor del
Pirineu Medieval que va veure néixer Catalunya. Passeig pel casc antic i pel
Mercat dels Dissabtes. Retorn a Puigcerdà per dinar. Menú: Amanida Catalana.
Fideuà. Costella de Porc al forn. Profiteroles amb Xocolata. Pa , vi, aigua, cava,
cafè i gotes. Després de la sobre taula retorn a Sabadell.
PREU PER PERSONA 68€

DISSABTE 2 MAIG: TEMPS DE FLORS A GIRONA

DISSABTE 9 i 10 MAIG: PENYÍSCOLA I MORELLA

Sortida a les 8:00H direcció Girona per autopista. Breu parada per esmorzar (no
inclòs) a l’àrea de servei del Montseny. En arribar a Girona, començarem la visita del
centre ciutat i els monuments més importants que en aquests dies estan tots
adornats amb motiu de la festa floral que va tenir els seus inicis l’any 1957 al
Convent de Sant Domènech. També podrem veure carrers i llocs que només en
aquests dies obren les portes per què tots els visitants puguin gaudir dels jardins,
patis i balcons tots ells adornats amb flors. A les 13:30h ens traslladarem amb
autocar fins un bon restaurant de Les Preses per dinar. Menú: Pica – Pica al plat,
Medalló de Vedella amb bolets o Filet de lluç al forn. Postres, Pa, aigua, vi de
Empordà, Cafè o infusions. Després de la sobretaula retorn a Sabadell.
PREU PER PERSONA 60€

DISSABTE 20 JUNY: VALL DE NÚRIA

DISSABTE 9 MAIG PEÑISCOLA
Sortida a les 8:00H direcció Peñíscola. Breu parada per esmorzar (no inclòs) en
una àrea de servei de l’autopista. En arribar a Peñíscola, trasllat a l’ HOTEL
PEÑISCOLA PLAZA SUITES 4 * Sup. amb Dinar, Sopar i Dormir (1 Nit). Per la
tarda podrem fer un passeig pel centre de la població o fins el Castell del Papa
Luna. També fer un bany a la piscina de l’hotel o a la platja.
DIUMENGE 10 DE MAIG PEÑISCOLA – MORELLA – SABADELL
Sortida a les 8:30H després d’esmorzar direcció a la comarca del Maestrat per
arribar a la ciutat més important, Morella. Visita guiada des de la Porta de St
Miquel amb els seus típics carrers i portalades com també innumerables
exemples d’art gòtic. l’Església Arxiprestal de Sta Maria la Major, temple
construït entre els s.XIII-XVI amb estils gòtics i Renaixentista. Dinar a l’ Hotel Rei
Don Jaume. Menú: Pica-pica: Entremès del país, Croquetes Morellanes i
Amanida. Segons a escollir: Espatlla de xai al Forn Ó Rap a la marinera. Postres,
Pa, vi, aigua i cafè. Després de la sobre taula de retorn a Sabadell. Begudes
incloses.
PREU PER PERSONA: 170€
Supl hab. Individual: 50€
DISSABTE 4 DE JULIOL: ROSES I CADAQUÉS & Petit Creuer

Sortida a les 6:45H direcció Ribes de Freser. Parada per esmorzar (no inclòs). A les
9:25H sortida amb cremallera direcció a Vall de Núria. Visites: NOU telecabina fins el
mirador Pic de l’àliga, projecció de la pel.lícula “La Vall dels Cinc Elements”, Basílica
Santuari de Núria. Exposicions a Núria: Edificis de Vall de Núria, Camí Vell i Els
Pastors i els seus camins i el material mòbil a Ribes de Freser. Dinar inclòs: Buffet al
Restaurant amb segon plat a escollir. A les 16:30H sortida amb el cremallera direcció
Ribes de Freser i amb l’autocar de retorn a Sabadell.
PREU PER PERSONA 68 €

Sortida a les 7:00H direcció Figueres. Breu parada en una àrea de servei per
esmorzar (NO inclòs). Continuarem fins a Roses. A les 10:00H sortirem amb
barca direcció Cadaqués (45 minuts de navegació). Durant el viatge podrem
contemplar l’espectacular bellesa de la Costa Brava. A les 10:45h arribada a
Cadaqués, temps lliure fins 12:15h per tornar a Roses. Temps lliure fins les
14:30h per dinar a Figueres. Menú : Entremesos, Sarsuela de peix, Palpis de xai.
Postres, Aigua, pa, vi, copa de cava i cafè.
PREU PER PERSONA 65€

DISSABTE 19 SETEMBRE
DELTA DE L’EBRE & MARISCADA A LA CAVA

DISSABTE 3 OCTUBRE
EL VALLESPIR FRANCÈS

Sortida a les 8’00H direcció a l’autopista i a una àrea de servei farem una parada per
esmorzar (no inclòs) . Continuarem fins l’Ametlla de Mar, per entrar al Parc Natural
del Delta, passant pel mig dels camps d’arròs, fins arribar a Deltebre La Cava.
Farem un petit creuer amb barca fins la desembocadura de l’Ebre.
Temps lliure fins l’hora de dinar. Bon dinar al Restaurant amb mariscada i paella.
Després de la sobretaula, retorn a Sabadell per autopista.
PREU PER PERSONA 66 €

Sortida a les 7:00H direcció Figueres. Breu parada a l’àrea de l’Empordà per
esmorzar (NO inclòs). Recollirem el/la guia per entrar França per La Jonquera i
començar el recorregut pel Pirineu Francès i el Vallespir. Arribarem a Amelie les
Bens on visitarem la ciutat turística per excel.lència del Vallespir. Continuació
per Arles Sur Tech fins a Prats de Molló, visita dels seus llocs més interesants,
fortificacions, l’Església i la plaça commemorativa a Francesc Macià.
Continuarem per Coll d’Ares, direcció a Camprodon i Setcases per dinar. Menú :
Amanida Catalana. Botifarra amb mongetes de Sta Pau, Cansalada i All i Oli.
Carn de xai del ripollès a la brasa. Postres. Copa de cava. Pa aigua, vi blanc i
negre. Coca de la casa i moscatell. Cafè i Licors. Després de la sobretaula, de
retorn Sabadell.
PREU PER PERSONA 60 €

NOVEMBRE 7 NOVEMBRE: BASÍLICA SAGRADA FAMILIA

DIUMENGE 20 DESEMBRE: PRE-NADAL A MONTSERRAT

Sortida a las 9:00H direcció Barcelona. En arribar a la Sagrada Família, recollirem la
guia professional que ens farà les explicacions de l’exterior i posteriorment a
l’interior (entrades incloses). En acabar la visita, trasllat en autocar en un Restaurant
cèntric de Barcelona per dinar. Menú a escollir: Primers, Plat principal, Postres, amb
begudes i cafè. Desprès de dinar visita panoràmica fins a Montjuic i retorn a Sabadell.
PREU PER PERSONA 76€

Sortida a les 8:00H direcció estació del cremallera de Monistrol per pujar a
Montserrat. En arribar a Monserrat, esmorzararem (inclòs). Matí lliure per fer
visites a la Basílica, el cambril de la Verge, passejar pel recinte del Santuari, el
Museu de Montserrat (entrada inclosa). A les 14’00 hores celebrarem el prenadal. I després de la sobretaula, rebrem un lot obsequi de Nadal per persona.
El retorn es farà amb autocar fins a Sabadell.
PREU PER PERSONA 65 €

DEMANEU LA VOSTRA TARJA FIDELITZACIÓ PER OBTENIR DESCOMPTES EN
EXCURSIONS I VIATGES

VIATGES EN GRUP 2020
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