
 

 

 

 

 

Avui anirem cap a la muntanya, ens aturarem per esmorzar. El nostre pla de viatge ens portarà 

cap el Berguedà. Tres localitats avui ens acolliran, la primera serà Gironella, el riu Llobregat 

divideix la vila que resta unida per dos ponts un romànic i un modern. Farem una passejada pel 

centre històric, església vella, torre de Cal Mestre, pont vell, casa museu Teixidor-Bassacs etc. 

Seguirem ruta fins a Casserres, per enfilar la carretera que ens portarà a Montmajor, allà 

tindrem ocasió de conèixer el museu Art del bolet, una mostra de les diferents espècies de 

bolets tots classificats amb el seu nom, gust etc. A prop s'hi troba el poble d'Avià, allà la 

mestressa del restaurant la Roser ens prepararà un dinar ben casolà. Tot seguit una agradable 

sobretaula fins l'hora indicada de tornar a casa nostra. 

 

Menú: Amanida verda, paella d'arròs, vedella amb bolets, postres, pa, vi, cafè, aigua i cava. 

 

Preu per persona: 50€    Inclou: 

      Dinar 

      Visites 

      Còmode autocar 

      Guia acompanyant 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Recollida habitual dels nostres clients, parada per esmorzar de camí a Canet de Mar, visita del 

majestuós Santuari de la Misericòrdia. 

Seguirem fins a Cabrils, poble del maresme prop de Premià. On farem una divertida ruta 

(totalment plana) de les diferents fonts com la d'en Cosmet, la de la Barretina, la de la Creueta, 

la de Can Bargay, dels 4 camins, font Picant, de la Sagreta, de Can Coll, de la Plaça etc. també 

veurem un bon nombre de rellotges de sol, ja que es tracta de la localitat de tot l'estat que 

compte amb més rellotges de sol. Cap al migdia anirem a dinar en una masia catalana, a Cal 

Gras, on ens serviran un complet menú. A la tarda ens dirigirem a prendre una copa al casino 

de Lloret de Mar. 

 

Menú: Amanides, embotit variat, escalivada, truita de patata, calamar a la romana, pollastre, 

conill, xai, botifarra, all i oli, patates, mongetes, postres, pa, vi, aigua i cafè. 

 

Preu per persona: 50€  CAL PORTAR EL DNI ORIGINAL PER ENTRAR AL CASINO. 

 

Inclou: Dinar, visites, còmode autocar i guia acompanyant. 

 

 

 

 

 

Diumenge 

8 

Octubre 

Diumenge 

22 

Octubre 

Horari de sortida: 

Amer   7'45h 

Pavelló Santa Eugènia 8'20h 

Sant Josep  8'25h 

Bar Núria  8'30h 

La Copa   8'35h 

 

Horari de sortida: 

La Copa   7'30h 

Bar Núria  7'35h 

Sant Josep  7'45h 

Pavelló Santa Eugènia 7'50h 

Amer   8'20h 

 

 

 


