Dilluns
2
Abril

Avui és dilluns de resurrecció, busquem una ruta vora la mar, ens aturarem per esmorzar de
camí a la Jonquera. A continuació ens dirigirem a Cotlliure, bonic racó mariner, carrers típics,
castell, barri de pescadors, restaurants de tot tipus. En el seu cementiri hi reposa el poeta
Antonio Machado. Seguirem camí costaner fins a Banyuls sur mer, passeig marítim, botigues
de records, una tranquil·la passejada davant del mar. A l'hora indicada anirem cap a Colera per
dinar al restaurant El Jovent. Passarem pels pobles fronterers de Cervera i Portbou. A la
tornada acabarem fent una passejada per Peralada, on ens oferiran una copa de cava rosat.
Dinar: Musclos a la marinera, arròs, vedella guisada, postres, pa, vi, aigua, cafè, cava i raig.
Inclou: Dinar, visites, 1 copa de cava, còmode autocar i guia acompanyant.
Horari de sortida:
Amer
Pavelló Sta. Eugenia
Sant Josep
Bar Núria
La Copa
Betz. Petrem

Preu: 50€

7'35h
8'10h
8'15h
8'20h
8'25h
8'35h

Diumenge
15
Abril

Avui anirem cap a Cardona, població turística que reuneix una oferta turística molt diversa.
Una de les seves atraccions pot ser la visita de la muntanya de la sal. La més espectacular
d'Europa. Es començarà amb un descens amb uns petits busos dins l'espai de la mina, el
recorregut en arribar al fons serà de 500m totalment plans, on ens oferiran una completa
explicació d'aquest majestuós indret. També es podrà visitar lliurement l'artesania de la sal,
l'audiovisual i maquinària dels pous. A la sortida gaudirem de temps lliure per la població, que
a més celebra el seu tradicional mercat setmanal. Ja cap al migdia anirem a dinar en un
conegut restaurant. A la tarda farem una petita aturada en alguna població propera.
Dinar: Mongetes amb cloïsses i sípia, bacallà gratinat amb all i oli, profiteroles amb xocolata,
aigua, vi, gasosa i cafè.
Preu per persona: 55€
Inclou: Entrada a la muntanya de la sal (baixada amb busos especials), dinar, còmode autocar i
guia acompanyant.
Nota: Paga i senyal de 10€ per la compra d'entrades anticipades
Horari de sortida:
Betz. Petrem
La Copa
Bar Núria
Sant Josep
Pavelló Sta. Eugenia
Amer

7'15h
7'20h
7'25h
7'30h
7'38h
8'10h

