
 

 

 
 

 

Avui farem una completa sortida. Pararem per esmorzar i ens dirigirem cap a Perpinyà. Allà al 

seu centre  prop del Castellet s'hi apleguen les petites botiguetes que ofereixen a

típics productes d'ornamentació nadalenca, 

oberts, veurem el mercat de plantes, arbres etc. Agafarem el trenet turístic "catalanet" que 

ens portarà al llarg de 45 minuts a fer una passejada comentada dels llocs més interessants de 

la població. Ja cap al migdia anirem a Navata a dinar. Desprès de l'habitu

Kms s'hi troba Besalú, que avui celebra la fira de la ratafia. Tot seguit tornada xino

casa nostra.  

Menú: Xips, olives, arròs, botifarra, cansalada, xurrasco, all i oli, guarnició, ànec rostit, postres, 

pa, vi, aigua cafè, cava i gotes.

Preu: 50€    

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
Preu: 50€    
    
    

    

                                                                       

                                                                       

                                                                       

 

PAGA I SENYAL PER A TOTHOM

 

 

Horari de sortida: 
Amer   7'55h

Pavelló Santa Eugènia 8'25h

Sant Josep  8'30

Bar Núria  8'35

La Copa   8'40

Betz. Petrem  8'45h

 

Horari de sortida: 
La Copa   8'05h

Bar Núria  8'15h

Sant Josep  8'20h

Pavelló Santa Eugènia 8'30h

Amer   9h 

 

 

 

Avui farem una completa sortida. Pararem per esmorzar i ens dirigirem cap a Perpinyà. Allà al 

seu centre  prop del Castellet s'hi apleguen les petites botiguetes que ofereixen a

típics productes d'ornamentació nadalenca, pessebres, figures, llums, etc. Els comerços resten 

, veurem el mercat de plantes, arbres etc. Agafarem el trenet turístic "catalanet" que 

ens portarà al llarg de 45 minuts a fer una passejada comentada dels llocs més interessants de 

la població. Ja cap al migdia anirem a Navata a dinar. Desprès de l'habitual sobretaula i a pocs 

Kms s'hi troba Besalú, que avui celebra la fira de la ratafia. Tot seguit tornada xino

Xips, olives, arròs, botifarra, cansalada, xurrasco, all i oli, guarnició, ànec rostit, postres, 

cafè, cava i gotes. 

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

 

 

 

   Inclou:  
  Gaudir 

  Bon dinar 

  Sortejar 

                                                                       Regalar 

                                                                       Còmode autocar 

                                                                       Guia acompanyant 

PAGA I SENYAL PER A TOTHOM 10€. Últim dia per inscripcions 13 de desembre.
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Avui farem una completa sortida. Pararem per esmorzar i ens dirigirem cap a Perpinyà. Allà al 

seu centre  prop del Castellet s'hi apleguen les petites botiguetes que ofereixen als visitants 

. Els comerços resten 

, veurem el mercat de plantes, arbres etc. Agafarem el trenet turístic "catalanet" que 

ens portarà al llarg de 45 minuts a fer una passejada comentada dels llocs més interessants de 

al sobretaula i a pocs 

Kms s'hi troba Besalú, que avui celebra la fira de la ratafia. Tot seguit tornada xino-xano cap a 

Xips, olives, arròs, botifarra, cansalada, xurrasco, all i oli, guarnició, ànec rostit, postres, 

, còmode autocar i guia acompanyant. 

 

Últim dia per inscripcions 13 de desembre. 

 

Diumenge 

3 

Desembre 

Diumenge 

17 

Desembre 

 

 
 

 

 


