ELS POBLES MÉS BONICS DE
L’EMPORDÀ I LA COSTA BRAVA
VISITA MONASTIR DE SANT PERE DE RODES-MUSEU
DALÍ-EL CASTELL DE PERALADA I VISITA GUIADA DE
GIRONA.

6 AL 10 DE DESEMBRE
6 DESEMBRE.- TERRES DE L’EBRE-VIC-VILADRAU-EMPURIABRAVA.
Sortida a les 08.00 hrs,. del matí amb direcció a Vic. Arribada i visita de la capital de l’Osona,
una ciutat amb una llarga història i tradició. Continuació viatge fins a Viladrau, població
situada al vell mig del Parc Natural del Montseny. Dinar en restaurant. Després de dinar
visita de l’Espai del Montseny i breu passeig pel poble amb el nostre guia acompanyant.
Continuació del viatge fins a Empuriabrava. Arribada i trasllat a l’hotel, distribució de les
habitacions i sopar i allotjament.
7 DESEMBRE.- EMPURIABRAVA ( CASTELL PERELADA-L’ESCALA).
Esmorzar a l’hotel i sortida amb direcció al Castell de Peralada. Arribada i visita guiada del
Castell de Peralada. Retorn a l’hotel per dinar. Per la tarda trasllat a L’Escala i temps lliure
per visitar aquesta població marinera. Trasllat a la fàbrica d’anxoves de l’Escala, visita i
degustació. Retorn a l’hotel . Sopar i allotjament.
8 DESEMBRE.- EMPURIABRAVA (MONESTIR DE SANT PERE DE RODES-ROSES)
Esmorzar a l’hotel. Sortida a primera
hora amb direcció al Monestir de Sant
Pere de Rodes. Arribada i visita.
El Monestir
de
Sant
Pere
de
Rodes s’aixeca en un dels cims de la
Serra de Rodes, una cadena a primera
línia de mar al nord de l’Alt Empordà.
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És un dels nombrosos testimonis de l’arquitectura romànica catalana, però potser és un dels
més sofisticats arquitectònicament. Des del monestir es pot gaudir d’una de les millors vistes
del Cap de Creus. Poc abans d'arribar-hi, hi ha les restes del poble medieval de Santa Creu de
Rodes, entre les quals destaca l'església de Santa Helena de Rodes. Retorn a l’hotel per
dinar. Per la tarda sortida amb direcció a Roses i iniciarem una
impressionant excursió amb el tren turístic de Roses. Vistes de la
natura, la badia de Roses i el Parc natural del Cap de Creus passant
per el Port , el far, platges de Canyelles i l'Almadrava, Punta
Falconera des d'on gaudirem de la millor perspectiva del Cap Norfeu i
les Illes Medes, un contrast de colors entre mar i muntanya, la plana
de l'Empordà i el Pirineu. Finalitzada la visita trasllat a l’hotel. Sopar i
allotjament.

9 DESEMBRE.- EMPURIABRAVA(FIGUERES-PORT LLIGAT-CADAQUES)
Esmorzar a l’hotel i sortida amb direcció a Figueres. Trasllat al
Museu Dalí i visita. El Teatre-Museu Dalí, inaugurat el 1974,
s’erigeix sobre les restes de l'antic Teatre Municipal de
Figueres i és considerat com la darrera gran obra de Salvador
Dalí. Tot en ell va ser concebut i dissenyat per l'artista, per tal
d'oferir al visitant una veritable experiència i endinsar-lo en el
seu món captivador i únic. Finalitzada la visita temps lliure per
Figueres per passejar per la seva Rambla i centre de la
població. Retorn a l’hotel per dinar. Per la tarda visita panoràmica de Port Lligat (població
també molt important lligada a la vida de Salvador Dalí) i Cadaqués. Retorn a l’hotel per
sopar i allotjament.
10 DESEMBRE.- EMPURIABRAVA-GIRONA-TERRES DE L’EBRE.
Esmorzar a l’hotel i sortida amb direcció a Girona. Arribada i visita guiada d’aquesta ciutat.
Dinar en restaurant. A l’hora prevista sortida amb direcció Terres de l’Ebre i FI DEL VIATGE.

PREU PER PERSONA (GRUP MÍNIM 35 PLACES) : 345 EUROS
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EL PREU INCLOU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocar de luxe durant tot el circuit.
Estada 4 nit en hotel de 3* en regim de pensió complerta amb aigua i vi inclòs a
Empuriabrava.
Dinar en restaurant a Viladrau .
Dinar en restaurant a Girona.
Entrades: Museu de Viladrau, Monestir de Sant Pere de Rodes, Museu Dalí, Castell de
Perelada.
Visita amb guia local a Girona.
Recorregut amb el Tren turístic de Roses.
Guia acompanyant.
Assegurança de viatge.
Assistència Armagedon Tours 24 hrs.
Regal per persona: 1 secallona, 1 botifarra blanca i 1 botifarra negra de Vic.
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