
 

 

      

      

 

 

 

Sortida al matí a l'hora assenyalada, parada amb ruta per esmorzar (no inclòs). Seguirem camí 

adreçant-nos fins a la costa francesa "Costa vermella", visita de Port Le Barcarés, zona 

marítima amb 8 km de platja rodejada de diferents llacs marítims on hi viuen pescadors, amb 4 

barris, el poble i les seves botigues a la platja, el port i Le Lydia antic vaixell ancorat a la sorra, 

que fou antic casino. S'hi practiquen esports de vela, surf etc. Continuarem fins a Port Leucate 

amb les seves cases de pescadors, jardins, zona turística. Temps lliure fins l'hora assenyalada 

per anar a dinar a terres empordaneses, concretament a Taravaus, al restaurant Trull de 

l'Arrufat. A la tarda farem una parada a alguna població propera abans de tornar cap a casa. 

 

Dinar: Pa torrat amb embotits, formatge, pernil, amanides, pollastre amb gambes, bufet de 

postres, pa, vi, aigua i cafè. 

 

Preu: 50€    Inclou: 

                   Visites 

     Dinar 

     Guia acompanyant 

Còmode autocar 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Aprofitant el temps d'estiu, la sortida d'avui la dedicarem a l'Alt Empordà, aquests racons tant 

bonics, encapçalats per Port de la Selva, poble mariner amb llarga platja, port de pesca, cases 

típiques blanques etc. Gaudirem de temps lliure per qui vulgui banyar-se. L'altre població que 

coneixerem serà Selva de mar, nombroses restes prehistòriques, temple de Sant Sebastià etc.. 

El dinar el farem a Llançà a Can Beri. A la tarda farem una passejada per Portbou, la historia de 

la seva estació ferroviària, el seu petit port nàutic, el passeig del mar, és el darrer poble abans 

de travessar l'antiga frontera francesa. 

 

Menú: Dinar, entremès, fideua, fritada de peix (lluç, calamar romana i gamba), postres, pa, vi, 

aigua i cafè 

 

Preu per persona: 50€   Inclou: 

    Dinar 

     Visites 

     Còmode autocar 

     Guia acompanyant 

 

 

 

Diumenge 

13 

Agost 

Horari de sortida: 

Amer   7'30 

Pavelló Santa Eugènia 8h 

St. Josep  8'05h 

Bar Núria  8'10h 

La Copa   8'15h 

Betz. Petrem  8'20h

   

 

 

Diumenge 

27 

Agost 

Horari de sortida: 

Amer   7'30h 

Pavelló Santa Eugènia 8'05h 

Sant Josep  8'10h 

Bar Núria  8'20h 

La Copa   8'25h 

Betz. Petrem  8'35h 

 

 

 


