
 

 

 

 

 

 

Avui enfilarem cap a terres del  Sud de França, concretament a la regió de les Corbieres prop 

de Narbonne, abans farem una parada per esmorzar. Allà s'hi troben les bodegues de Terra 

Vinea. Un trenet ens portarà a l'entrada, des d'allà anirem baixant poc a

galeries. Un espectacle de llum i so ens acompanyarà. Els treballs de la vinya, els estris, la 

gastronomia i vi a través del temps, una visita coment

ben alineades en un espectacle únic, acabarem

ofereix els típics productes de la regió.

Dinar a Terra Vinea. Desprès de dinar anirem cap a la població de Narbonne per tal de passejar 

una estona pel centre de la ciutat i veure els seus canals. A l'hora c

casa nostra. 

 

Dinar:    

Amanida Terra Vinea amb embotits

Cassoulet   

Pastis de poma   

Aigua, pa, cafè o tallat  

 

Preu per persona: 55€ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horari de sortida: 

Amer   7'00

Salt   7'25

Pav. Sta Eugènia 7'30

Sant Josep  7'35

Bar Núria  7'40

La Copa   7'45

Taialà   a consultar 

Pont Major  

 

 

 

Avui enfilarem cap a terres del  Sud de França, concretament a la regió de les Corbieres prop 

de Narbonne, abans farem una parada per esmorzar. Allà s'hi troben les bodegues de Terra 

Vinea. Un trenet ens portarà a l'entrada, des d'allà anirem baixant poc a poc cap a les seves 

galeries. Un espectacle de llum i so ens acompanyarà. Els treballs de la vinya, els estris, la 

gastronomia i vi a través del temps, una visita comentada cap al centre de la terra. L

ben alineades en un espectacle únic, acabarem amb una degustació i visita a la botiga que ens 

ofereix els típics productes de la regió. 

Dinar a Terra Vinea. Desprès de dinar anirem cap a la població de Narbonne per tal de passejar 

una estona pel centre de la ciutat i veure els seus canals. A l'hora convinguda tornada cap a 

      Inclou:

Amanida Terra Vinea amb embotits    Entrada Terra Vinea

     Dinar 

     Guia acompanyant

     Còmode autocar

 

7'00h 

7'25h 

7'30h 

7'35h 

7'40h 

7'45h 

 

 

 

Avui enfilarem cap a terres del  Sud de França, concretament a la regió de les Corbieres prop 

de Narbonne, abans farem una parada per esmorzar. Allà s'hi troben les bodegues de Terra 

poc cap a les seves 

galeries. Un espectacle de llum i so ens acompanyarà. Els treballs de la vinya, els estris, la 

ada cap al centre de la terra. Les botes 

amb una degustació i visita a la botiga que ens 

Dinar a Terra Vinea. Desprès de dinar anirem cap a la població de Narbonne per tal de passejar 

onvinguda tornada cap a 

Inclou: 

Entrada Terra Vinea 

Guia acompanyant 

Còmode autocar 

Diumenge 

20 

Setembre 

 

 

 


