
 

 

Avui terres gironines, prop de casa programa divertit i divers. Es començarà al Baix Empordà, 

passejarem pel mercat de Palafrugell. Més tard ens arribarem a Torroella de Montgrí on 

tindrem ocasió de conèixer el Museu de la Mediterrània, dedicat a la cultura que aquest mar 

ens ha portat. A l'hora de dinar farem un bon àpat a l'Estartit. A la tarda tindrem ocasió de fer 

un tomb per la fira de la mel de Crespià, parades de tot tipus, mel i d'altres productes 

s'ofereixen en aquesta petita població del Pla de l'Estany. 

 

NOTA: No ens aturarem per esmorzar. 

Dinar: Amanida de poma i nous, arròs caldós, bacallà amb samfaina, postres, pa, vi, aigua, cafè 

i gotes. 

 

Inclou: Dinar, entrada museu, còmode autocar i guia acompanyant.         Preu per persona: 50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortida per anar a Santa Eulàlia de Ronçana a esmorzar. A continuació anirem cap al Vallès, per 

gaudir d'una diada especial a Caldes de Montbui. Població termal amb diferents balnearis i 

racons típics com la font "del bullidor" la "dels ametllats" etc. Passejarem per la festa al mig del 

pobla, hi haurà parades, activitats i sobre tot la festa de fer bullir l'olla. Les paroles de bon matí 

van bullint l'ambient es va animat fins al migdia, on es servirà aquest típic àpat. Nosaltres 

anirem cap a Santa Eulàlia de Ronçana per fer la típica calçotada. Tindrem una bonica 

sobretaula abans de tornar cap a casa.  

 

NOTA: Al apuntar-se s'indicarà si es vol menjar calçots. A canvi s'oferirà una amanida variada. 

 

Esmorzar: Llesca de pa amb tomàquet i pernil i botifarra blanca. Aigua, vi, cafè i magdalenes. 

 

Dinar: Calçots (20 per persona), carxofes amb la seva salda individual, jarret de vedella al forn 

amb bolets, crema catalana, aigua, vi, cafè, cava i gotes. 

 

Inclou: Esmorzar, dinar, còmode autocar i guia acompanyant.   Preu per persona: 50€ 

 

 

 

 

 

 

Diumenge 

25 

Febrer 

Horari de sortida: 

Amer   8'30h 

Pavelló Sta. Eugenia 9'05h 

Sant Josep  9'10h 

Bar Núria  9'15h 

La Copa   9'25h 

Betz. Petrem  9'30h 

 

Diumenge 

11 

Març 

Horari de sortida: 

Amer   7'35h 

La Copa   8'10h 

Bar Núria  8'15h 

Sant Josep  8'25h 

Pavelló Sta. Eugènia 8'30h 

 

 


