
Excursions d’un dia. 

Circuits propis per Espanya,  Europa i resta del món.

Excursions cap de setmana i ponts festius.

Teatre, circ, musicals... 

Descomptes en viatges de noces. 

Creuers, cases rurals... 

Preus especials per a grups, escoles, associacions.

Tenim un ampli ventall d’ofertes. 

Us organitzem el viatge a mida, rutes, vistes, hotels, tot inclòs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortida al matí a l'hora a baix assenyalada, parada en ruta per esmorzar. A continuació ens 

adreçarem fins a Monistrol on agafarem el tren cremallera que ens portarà fins a la basílica de 

Montserrat, cor de Catalunya, lloc de peregrinació. La imatge de la mare de Déu és una 

escultura romànica del S. XII, mans i cara de color fosc. A les 12h tindr

s'interpretarà el virolai. A l'hora assenyalada ens recollirà el bus per baixar

restaurant, situat a la localitat d'Igualada. Desprès de l'habitual sobretaula tornada cap a casa 

nostra. 

 

Menú: Amanida, arròs caldós amb conill 

Postres, vi, aigua, cafè, gotes i cava.

 

Inclou: dinar, bitllet tren cremallera, guia acompanyant i còmode autocar.

 

 

 

 

Horari de sortida: 

Betz. Petrem  7h 

La Copa   7'05h

Bar Núria  7'15h

Sant Josep  7'20h

Pavelló Sta. Eugenia 7'25h

Anglès   7'45h

Amer   7'55h

Circuits propis per Espanya,  Europa i resta del món. 

Excursions cap de setmana i ponts festius. 

escoles, associacions. 

Us organitzem el viatge a mida, rutes, vistes, hotels, tot inclòs. 

Sortida al matí a l'hora a baix assenyalada, parada en ruta per esmorzar. A continuació ens 

adreçarem fins a Monistrol on agafarem el tren cremallera que ens portarà fins a la basílica de 

Montserrat, cor de Catalunya, lloc de peregrinació. La imatge de la mare de Déu és una 

escultura romànica del S. XII, mans i cara de color fosc. A les 12h tindrà lloc la missa on 

s'interpretarà el virolai. A l'hora assenyalada ens recollirà el bus per baixar

restaurant, situat a la localitat d'Igualada. Desprès de l'habitual sobretaula tornada cap a casa 

Amanida, arròs caldós amb conill i musclos, bacallà a la catalana amb panses i pinyons. 

Postres, vi, aigua, cafè, gotes i cava. 

dinar, bitllet tren cremallera, guia acompanyant i còmode autocar.  
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7'20h 

7'25h 

7'45h 

7'55h 

Sortida al matí a l'hora a baix assenyalada, parada en ruta per esmorzar. A continuació ens 

adreçarem fins a Monistrol on agafarem el tren cremallera que ens portarà fins a la basílica de 

Montserrat, cor de Catalunya, lloc de peregrinació. La imatge de la mare de Déu és una 

à lloc la missa on 

s'interpretarà el virolai. A l'hora assenyalada ens recollirà el bus per baixar-nos cap al 

restaurant, situat a la localitat d'Igualada. Desprès de l'habitual sobretaula tornada cap a casa 

i musclos, bacallà a la catalana amb panses i pinyons. 

 Preu: 52€ 

 

Diumenge 

14 

Gener 

 

 


