
 

Avui visitarem la comarca del Ripollès, poblets repartits a la Vall de Ribes amb bonics 

paisatges. Planoles amb 295 habitants, és un centre turístic i d'estiueig amb el temple de 

Sant Vicenç. A continuació una carretera ens portarà fins a Campelles, població que durant 

la major part de l'any compta amb uns 130 habitants, però que a l'estiu creix amb 

l'ocupació d'hostals etc. Una altra parada serà Queralbs, de 200habitants, estació del 

cremallera de Núria, parròquia romànica dedicada a Sant Jaume, la construcció de cases 

modernes i xalets li ha fet perdre el seu tipisme. També s'hi troben diferents mines 

abandonades.  

Ja cap al migdia anirem a dinar al restaurant Ca l'Anna de Ventolà, on ens serviran un bon 

dinar. Desprès d'una animada sobretaula iniciarem el trajecte de tornada cap a casa 

nostra. 

 

Menú: Embotits i amanida, ànec guisat, xai i botifarra amb guarnició, postres, pa, vi, cafè, 

aigua i cava. 

 

Preu per persona: 50€    Inclou: 

       Dinar 

       Visites 

       Còmode autocar 

       Guia acompanyant 

      

 

  

 

 

 

 

   

Sortida al matí alhora a baix assenyalada. Parada per esmorzar. A les 10h sortirem del Port 

de Roses, amb el vaixell els Blaus, amb una ruta que ens portarà passant pel Castell de la 

Trinitat, Cala Murtra, Cala Joncols, la Almadrava, Cala Canyelles, Cala Monjoï etc. Al arribar 

a Cadaqués gaudirem de 90 minuts de temps lliure i qui vulgui podrà banyar-se. A l'hora 

indicada tornada cap a Roses, el dinar el farem en un restaurant a les afores. Desprès d'una 

animada sobretaula farem un tomb pel passeig marítim, terrasses, comerços etc abans 

d'arribar a casa nostra. 

Menú: Amanida especial, sípia amb pèsols, llom al xerès, postres, pa, vi, cafè, cava i gotes. 

Preu per persona: 55€ 

Inclou: Dinar, vaixell anada i tornada, còmode autocar i guia acompanyant. 

 

 

Diumenge 

2 

Juliol 

 
 

 

Diumenge 

16 

Juliol 

Horari de sortida: 

Amer   7'15h 

Pavelló Santa Eugènia 7'45h 

Sant Josep  7'50h 

Bar Núria  8h 

La Copa   8'05h 

Betz. Petrem  8'15h 

 

Horari de sortida: 

Taialà   7'30h 

La Copa   7'40h 

Bar Núria  7'45h 

Sant Josep  7'50h 

Pavelló Santa Eugènia 7'55h 

Amer   9h 

 

 
 


