
 

 

 

 

 

 

Sortida cap a terres d'Osona, recollirem a tots els nostres clients i amics. Arribada a La Gleva 

típic esmorzar. Seguirem camí pel mercat setmanal de Les Masies de Voltregà, prop de les 

Masies de Roda s'hi troba el Monestir de Sant Pere de Casserres, d'estil romànic, àmplies naus 

basilicals, únic suport de dues columnes i considerat un dels millors d'estil romànic de 

Catalunya. Tornada cap a la Gleva per dinar. Desprès de l'habitual sobretaula iniciarem el 

trajecte que ens portarà fins a casa nostra. Abans però ens cruspirem unes castanyes i vi dolç. 

Encara qui vulgui podrà veure els focs artificials que clouen les fires de Sant Narcís. 

 

Esmorzar: Pa amb tomàquet, embotit, llardons, aigua, vi i cafè. 

 

Dinar: Amanides, escalivada, mongetes amb botifarra, xai, llom, all i oli, patates, mongetes, 

pijama, pa, vi, aigua, cava, cafè. 

 

Preu: 50€  Inclou: Esmorzar, Dinar, visites, còmode autocar i guia acompanyant. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Sortida al matí a l'hora assenyalada, parada a Amer per esmorzar. Seguirem trajecte fins a la 

Vall d'en Vas. Visita de la recentment inaugurada instal·lació de l'Ecomuseu, coneixerem 

l'espectacularitat de la sala permanent natura i cultura, imatges de Can Trona, documental "les 

dones de la vall". La següent visita serà a Joanetes, al mas la Coromina, també inaugurat fa ben 

poc. La Isabel ens ensenyarà les vaques, a les 12 es farà efectiva la munyida qui vulgui podrà 

donar menjar (verd i herbes) a les vaques. També podrem degustar iogurts i formatges i a la 

sortida ens donaran un detall per a tots els assistents. El dinar es farà a Can a Bundancia amb 

la brasa com a principal plat. Una llarga sobretaula i tot seguit tornarem cap a casa nostra. 

Dinar: Amanides, fusta d'embotits, cargols, xai i bolets a la brasa, guarnició, postres, pa, vi, 

aigua, cafè i gotes. 

 

Preu: 50€  Inclou: Dinar, visites, còmode autocar i guia acompanyant. 

 

 

 

 

 

Diumenge 

5 

Novembre 

Horari de sortida: 

La Copa   7'45h 

Bar Núria  7'50h 

Sant Josep  8h 

Pavelló Santa Eugènia 8'10h 

Amer   8'40h 

 

 

Diumenge 

19 

Novembre 

Horari de sortida: 

La Copa   8h 

Bar Núria  8'10h 

Sant Josep  8'15h 

Pavelló Santa Eugènia 8'20h 

Amer   9'30h 

 
 


