EXCURSIONS 2018
DISSABTE 21 D’ ABRIL
CASTELL DE MONTSONÍS I AGRAMUNT
Sortida de Sabadell a les 8:00h del matí direcció a Tàrrega. Parada per esmorzar (no inclòs) en una àrea de servei.
Continuarem per Balaguer i Montsonís, on farem parada per fer la visita guiada del Castell de Montsonís, magnífic
conjunt format pel castell i el grup de cases de pedra que l’envolten que conserva tot l’esplendor i elegància de
temps passats, una magnífica fortalesa integrada a la part alta del poble amb unes meravelloses vistes. Després de
la visita, anirem direcció a Agramunt, on farem parada per visitar el Museu del Torró i la xocolata de pedra. Al
costat de la fàbrica hi ha un espai cultural on es pot conèixer la història i la trajectòria de l’empresa Torrons
Vicens, un viatge en el temps amb un audiovisual sobre utensilis i maquinària antiga i una recreació de l’obrador
torronaire que la família Vicens utilitzava l’any 1933. Després de la visita ens dirigirem a un restaurant per dinar,
amb el següent MENÚ: Fideuà, Bacallà amb fruits secs i mel, Postres, Pa, Vi, Gasosa i Cafè. Després de la
sobretaula retorn a Sabadell.
PREU PER PERSONA

55 €

DISSABTE 19 DE MAIG
BESALÚ I LA RUTA DE LES 3 HERMITES
Sortida de Sabadell a les 7:30h del matí direcció autopista, on farem parada en una àrea de servei per esmorzar
(no inclòs). Continuarem fins arribar a la vila Comptal Medieval de Besalú, on agafarem un trenet ben acomodat
per fer la visita de les 3 hermites Romàniques: Sant Pere de Lligordà, el Sant Sepulcre de Palera i Sant Feliu de
Beuda. De retorn a Besalú, farem una visita guiada peatonal del centre de Besalú. El dinar serà a la Fonda Siqués.
MENÚ: Amanida Catalana, Arròs de Muntanya, Vedella amb bolets, Postres, Pa, Vi, Aigua i Cafè. Després de la
sobretaula retorn a Sabadell.
PREU PER PERSONA

65 €

DISSABTE 26 DE MAIG
NARBONNE – Restaurant Les Grands Buffets
Sortida a les 7:00h matí per autopista direcció Girona i Figueres on es farà una parada per esmorzar (No inclòs).
Continuarem fins arribar a la ciutat de Narbonne. Visita amb guia de 2h aprox. dels 2500 anys d’història, ciutat
d’art i història. El Horreum romà, un antic magatzem subterrani, el Palau dels Arquebisbes, i el Claustre de la
Catedral Saint-Just-et-Saint-Pasteaur. Després de la visita, ens dirigirem al Restaurant Les Grands Buffets,
considerat un dels millors del món, on posa a l’abast l’alta gastronomia tradicional francesa i el ritual de la taula
francesa. Destacar la Rostisserie (gran graella on es cuina al moment Entrecot, Tournedós, Costelles, Magret,
Llagosta o Llamàntol), la Mer, la Fromage i la Pastisérie. Dinar buffet aigua, vi i cafè inclòs. Després de dinar, sobre
les 16:30H de retorn a Sabadell.
PREU PER PERSONA

120 €

DISSABTE 16 DE JUNY
CADAQUÉS I CAP DE CREUS AMB TRENET
Sortida a les 7:00h matí per autopista. Parada en una àrea de servei per esmorzar (No inclòs). Continuarem fins a
Cadaqués, segurament el poble més pintat de la Costa Brava. Pujarem al trenet per fer la visita, passant per Port
Lligat, residència del pintor Salvador Dalí, veurem residències de persones conegudes, sempre amb l’explicació per
megafonia del trenet fins arribar a Cap de Creus. Després d’una breu parada, tornarem a Cadaqués. Temps lliure
fins les 14:00H que sortirem direcció a Figueres per dinar. MENÚ: Entremesos, Sarsuela de peix, Palpis de xai,
postres, pa, aigua, vi, copa de cava i cafè. Després de la sobretaula, retorn a Sabadell per autopista.
PREU PER PERSONA

60 €

DISSABTE 14 DE JULIOL
DELTA DE L’EBRE I MARISCADA A LA CAVA
Sortida a les 8:00h del matí direcció autopista. Farem parada en una àrea de servei per esmorzar (no inclòs).
Continuarem fins l’ Ametlla de Mar i entrarem al Parc Natural del Delta, passant pel mig dels camps d’arròs, fins
arribar a Deltebre La Cava. Farem un petit creuer fins la desembocadura de l’ Ebre. Bon dinar al restaurant amb
marisc i paella. Després de la sobretaula, retorn a Sabadell per autopista.
PREU PER PERSONA

60 €

DISSABTE 22 DE SETEMBRE
GÒSOL I JOSA DEL CADÍ
Sortida de Sabadell a les 8:00h del matí direcció Manresa-Sallent. A la colònia El Rosal farem parada per esmorzar
(inclòs). Continuarem fins al Parc Natural Cadí-Moixeró, passarem per la carretera panoràmica fins arribar a
Saldes, on podrem contemplar una espectacular imatge del Pedraforca. Continuarem fins arribar a Gòsol, situada
a 1400m d’altitud i Josa del Cadí. De retorn, dinar a Bagà. MENÚ: Amanida, Canelons de l’ àvia, Vedella a la
Jardinera, postres, pa, vi i cafè. Després de la sobretaula, retorn a Sabadell.
PREU PER PERSONA

56 €

DISSABTE 6 D’OCTUBRE
EL VALLESPIR FRANCÈS
Sortida de Sabadell a les 7:00h del matí per autopista direcció a Girona. Parada a l’àrea de l’ Empordà per
esmorzar (No inclòs). Recollirem el/la guia per entrar a França per La Jonquera, i començarem el recorregut pel
Pirineu Francès i el Vallespir. Arribarem a Amelie les Bens, ciutat turística per excel.lència del Vallespir, i visita de
la ciutat. Continuació per Arles Sur Tech fins a Prats de Molló i visita dels seus llocs més interessants,
fortificacions, l’ Església i la plaça commemorativa a Francesc Macià. Continuarem per Coll D’ Ares on tindrem
unes boniques panoràmiques. Direcció a Camprodon i Setcases on dinarem. Per la tarda tornada en direcció a
Ripoll, Vic i Sabadell
PREU PER PERSONA

58 €

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE
VISITA CASTELL DE SANT FERRAN DE FIGUERES
Sortida a les 8:00h del matí direcció a Girona. Parada a l’àrea de servei per esmorzar (no inclòs). Continuarem fins
a Figueres. Visita amb guia local del Castell de Sant Ferran, construcció militar de la segona meitat dels s XVII, on
es podien allotjar més de 12.000 soltats, uns 500 cavalls i reserves suficients d’aigua i aliments per poder viure
més d’un any. Acabada la visita tindrem temps lliure passejar pel centre de la ciutat. Dinar al la Restaurant Sancho
Panza a la sortida de Figueres. MENÚ: Entremesos, Sarsuela de peix, Palpis de xai, postres, pa, aigua, vi, copa de
cava i cafè. Després de la sobretaula, retorn a Sabadell per autopista.
PREU PER PERSONA

58 €

DIUMENGE 16 DE DESEMBRE
PRE-NADAL A MONTSERRAT
Sortida de Sabadell a les 8:00h del matí. Anada directa fins l’estació del cremallera de Monistrol per pujar a
Montserrat. Esmorzar 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 14:00h celebrarem el pre-nadal. 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

60 €

VIATGES EN PREPARACIÓ
IRLANDA

VIETNAM & CAMBODJA

Del 27de Juny al 4 de Juliol

Setembre/Octubre

CAP D’ANY CREUER MERCATS NADALENCS “Queen Elisabeth”
Del 29/12 al 03/01/19

* * * NOVETAT * * *
CONSULTEU COM ACONSEGUIR LA TARJETA DE FIDELITZACIÓ I ACONSEGUIR DESCOMPTES EN EXCURSIONS I VIATGES

VIATGES CODISANS - GC-004552
C/Torras i Bages, 9 - 08201 Sabadell (Barcelona) - (+34) 93 854 46 72 – (+34) 696 453 512
joan@viatgescodisans.com - www.viatgescodisans.com

