
 

 

 

 

 

 

 

Sortida dels nostres punts d'origen i parada en ruta per 

Avui si ens acompanyes entrarà al món dels somiatruites, dels cercadors d'

records de l'infantesa i del día a dia.

Sota el Montseny, en un poblet anomenat Sant Esteve de Palautordera, s'ha instal·lat el Circ 

Cric, un espectacle de música, poesia, circ i pallassos. Un joc a cavall del passat, el present i el 

futur. El títol es diu Bellmoll Sostingut i l'any 2014 va ser escollit el millor espectacle de circ de 

carpa. Ja cap al migdia dinarem e

pel passeig marítim de Blanes abans de tornar cap a casa nostra.

 

Menú:    

Amanida, escalivada, esqueixada

Graellada de carn amb guarnició

Postres    

Pa, vi, cafè, cava i gotes. 

 

Preu per persona: 55€ 

NOTA: Preus especials pels vostres nets. Així com menú especial per mainada.

Degut a que les entrades s'han de comprar uns dies abans. Es farà efectiva l'entrega de la paga 

i senyal com a data màxima el dia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horari de sortida: 

Amer   7'45h

Salt   8'15h

Pav. Sta Eugènia 8'20h

Sant Josep  8'25h

Bar Núria  8'30h

La Copa   8'35h

Taialà   a consultar 

Pont Major  

 

Sortida dels nostres punts d'origen i parada en ruta per esmorzar. 

Avui si ens acompanyes entrarà al món dels somiatruites, dels cercadors d'un somriure, d'uns 

infantesa i del día a dia. 

Sota el Montseny, en un poblet anomenat Sant Esteve de Palautordera, s'ha instal·lat el Circ 

de música, poesia, circ i pallassos. Un joc a cavall del passat, el present i el 

futur. El títol es diu Bellmoll Sostingut i l'any 2014 va ser escollit el millor espectacle de circ de 

carpa. Ja cap al migdia dinarem en un restaurant d'Hortsavinyà. A la tarda farem una passejada 

pel passeig marítim de Blanes abans de tornar cap a casa nostra. 

      Inclou:

Amanida, escalivada, esqueixada    Entrada al Circ

amb guarnició    Dinar 

     Còmode autocar

     Guia acompanyant

Preus especials pels vostres nets. Així com menú especial per mainada.

Degut a que les entrades s'han de comprar uns dies abans. Es farà efectiva l'entrega de la paga 

data màxima el dia: 10 DE JULIOL 

 
 

7'45h 

8'15h 

8'20h 

8'25h 

8'30h 

8'35h 

 

un somriure, d'uns 

Sota el Montseny, en un poblet anomenat Sant Esteve de Palautordera, s'ha instal·lat el Circ 

de música, poesia, circ i pallassos. Un joc a cavall del passat, el present i el 

futur. El títol es diu Bellmoll Sostingut i l'any 2014 va ser escollit el millor espectacle de circ de 

farem una passejada 

Inclou: 

Entrada al Circ 

Còmode autocar 

Guia acompanyant 

Preus especials pels vostres nets. Així com menú especial per mainada. 

Degut a que les entrades s'han de comprar uns dies abans. Es farà efectiva l'entrega de la paga 

 

Diumenge 

19 

Juliol 

 

 


