EXCURSIONS
HIVERN 2018
DISSABTE 24 DE FEBRER
GIRONA - FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRC – L’ELEFANT D’ OR
Després de l’extraordinari èxit de critica i públic de les passades sis edicions a Figueres, arriba ara a Girona.
Ocasió irrepetible per gaudir del Circ d’alta qualitat en una gran carpa climatitzada, de 360º amb visibilitat
TOTAL sense columnes i grada inclinada alçada al Camp de Mart del Parc de La Devesa de Girona. L’únic
festival internacional del circ del nostre país, on hi participa l’ èlit mundial dels millors trapezistes, acròbates,
malabaristes i pallassos. Les millors atraccions mai vistes en els circs europeus: més de 70 artistes totalment
nous a Europa vinguts de 12 països. Sortida de Sabadell a les 9’00h hores del matí, direcció Girona. Temps
lliure per passejar per Girona. Dinar, inclòs. A les 15’30 hores ens dirigirem a la Gran Carpa per assistir a
l’espectacle que comença a les 16:30h. Una vegada acabat l’espectacle, de retorn a Sabadell.
ENTRADES BUTACA CATEGORIA PLATÍ.

PREU PER PERSONA................... 90’- Euros

DISSABTE 10 DE MARÇ
VISITA GUIADA BASÍLICA SAGRADA FAMILA
Sortida a les 9:00h del matí direcció a Barcelona. Un cop arribats a la Sagrada Família, recollirem la guia
professional que ens farà les explicacions de l’exterior (dins de l’autocar) i posteriorment a l’interior
(entrades incloses). Una vegada acabada la visita, trasllat en autocar en un Restaurant cèntric de Barcelona
per dinar. Menú a escollir plat principal, amb begudes i cafè. Després de dinar visita panoràmica fins a
Montjuic i després de retorn a Sabadell.

PREU PER PERSONA................... 60’- Euros

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 França a la ciutat de Narbonne. Visita amb guia de 2h aprox. Dels 2500
anys d’història de Narbona, ciutat d’art i història. Visita del Horreum romà, que va ser probablement un
antic magatzem subterrani, el Palau dels Arquebisbes, conjunt monumental únic, residència i fortalesa fins
arribar al 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 juntament amb el ritual de la taula francesa, que és Patrimoni Immaterial de la
Humanitat de la Unesco: estovalles, coberts ben posats (cada plat amb els seus), copes de vidre diferents
per a cada vi, decantadors per servir el vi... Dinar buffet aigua, vi i cafè inclòs. Després de dinar, sobre les
16:30H de retorn cap a Sabadell.

PREU PER PERSONA................... 120’- Euros

RESERVEU LA VOSTRA PLAÇA
 93 854 46 72

