Sortida Gent d’Avui 22, 23 i 24 novembre 2013
la natura, el paissatge i el romànic ens
decobriran la bellesa de la Catalunya nord
Dia 22 : Barcelona – Prada – San Miquel de Cuixà
Sortida a les 8 del matí des del Pg. De Gràcia/Còrsega cap a

la Catalunya nord.
La primera visita serà a la tomba de Pompeu Fabra a Prada
de Conflent. A continuació anirem a l’Església de Sant Pere
que destaca pel seu retaule barroc i el seu orgue.
El dinar el farem en un restaurant situat al centre de la Vila
Medieval de Vilafranca de Conflent que va formar part de
l´antiga frontera Catalana.
Després de dinar farem una visita guiada a Sant Miquel de
Cuixà, al peu del Canigó en el municipi de Codalet. Acabada
la visita ens dirigirem a l´hotel. Sopar i allotjament.

Dia 23: Prunet i Bellpuig - Arboçols
Esmorzar i sortida cap a Prunet i Bellpuig. I tot gaudint
del seu paissatge un guia local ens portarà a la
Capella de la Trinité, i du Prieure de Serrabonne.
Dinar a un restaurant de la zona. A la tarda anirem
a la localitat d’Arboçols per visitar el Priorat de
Marcevol. Acabada la visita tornarem a l´hotel.
Sopar i allotjament.

Dia 24: Sant Martí del Canigó
Barcelona

–

Després d’esmorzar sortida cap a Vilafranca de
Conflent, on ens estaran esperant uns vehicles
4x4 que ens portaran fins a la vila de Casteil,
lloc on està ubicat Sant Martí del Canigó dalt del

penyasegat i a més de fer una visita guiada podrem veure el magnífic panorama
muntanyenc. Dinar i tornada cap a Barcelona.

PREU SOCI/SÒCIA CAMBRA DOBLE: 290 €
NO SOCI/SÒCIA 315 € SUPLEMENT HAB. INDIVIDUAL: 60 €
Ingressar abans del 15 de noviembre a la Caixa al compte

2100

0419 91 0200507252 i posar el nom i cognoms
Inclou : Viatge en Autocar + Guia Acompanyant + Guia local a totes les esglésies + Entrades + 2
nits d´Hotel 3* + Pensió Completa amb aigua i vi + Assegurança de viatge.

Confirmar al telèfon 932803760 o a correu@donesavui.cat

