
MONTREBEI

SORTIDA DES DE GIRONA – Especial excursionistes CATALUNYA

2 dies

Del 23-24 març 

de 2019

Sant Salvador de Guardiola – Vallbona de les Monges –

Gimerà – Balaguer – Congost de Montrebei - Tàrrega

Agència de Viatges

www.southeuropenature.com

info@southeuropenature.com

http://www.southeuropenature.com/


2 Dies

Escapada a MONTREBEI

Organitza:

Àliga imperial oriental

23 març de 2019Dia 1: Girona – Sant Salvador de Guardiola- Vallbona de les monges – Gimerà - Balaguer

Trobada del grup al pàrquing de Fontajau puntuals a les 07:45.

Després farem un breu parada a la plaça Poeta Marquina (Davant

el bar Núria) a les 8 per recollir la resta del grup. D’aquí anirem fins

a Sant Salvador de Guardiola per fer una ruta fàcil d’unes dues

hores, amb un desnivell de 85 metres i un recorregut de 6,35

kilòmetres en total, on gaudirem de diferents salts d’aigua que

trobarem al llarg de la riera de Cornet. Cal portar dinar.

Després de dinar partirem cap a Vallbona de les monges per fer una visita guiada per aquest impressionant conjunt cistercenc, considerat el millor

monument del 2018. El monestir de Santa Maria de Vallbona és el cenobi cistercenc femení més important de Catalunya, amb més de 850 anys

d'història. La peça fonamental de Vallbona és la comunitat monàstica femenina que l’habita des de fa més de 850 anys. Les característiques

essencials del Cister són la vida en comunitat, el silenci, el treball, la simplicitat i viure en harmonia amb els cicles de la natura cosa que ha

inspirat la conversió ecològica de la comunitat.

Després farem una passejada pel poble medieval de Gimerà abans d’arribar a Balaguer on ens esperà un sopar

degustació i on passarem la nit al Hotel Santuari de Balaguer. Després de sopar farem una mica de festa al mateix

hotel amb un dj.

Especial amants de la natura i excursionistes



2 Dies

Escapada a MONTREBEI

Organitza:

Àliga imperial oriental

24 març de 2019Dia 2: Balaguer – Congost de Montrebei – Tàrrega - Girona

Esmorzar a l’hotel i partida cap a el Congost de Montrebei (tenim poc

més d’una hora de camí) fins arribar aquest impressionant congost

frontera entre Catalunya i Aragò. Aquí farem un recorregut a peu d’unes 4

hores per admirar les impressionants vistes sobre el riu Noguera

Ribagorçana. Dinar pícnic que haurem recollit a l’hotel.

Després visitarem la petita ciutat de Cervera on farem una passejada al nostre aire per gaudir de la capital de la Segarra.

Finalment tornada cap Girona. Arribada al vespre.

Especial amants de la natura i excursionistes



PREUS

Organitza:
Papamosques menut

Còlit ros Oriental
Fortalesa de Petra

El preu inclou:

- Transport en autocar privat.

- 1 nit d’allotjament en hotel amb habitació doble a Balaguer

- Sopar degustació nit de dissabte

- Sessió de Dj després de sopar. Diversió garantida!

- Dinar pícnic de diumenge

- Entrades i visita guiada al Monestir de Vallbona de les Monges

- Guia acompanyant expert en ornitologia (podeu aprofitar!)

- Assegurança de viatge

PREU PER PERSONA:

156 €

En habitació doble

Suplement Individual: (consultar)

SORTIDA GARANTITZADA!

Per fer la reserva només cal omplir el formulari que 

trobaràs a www.southeuropenature.com

Termini de pagament fins el 15 fe març de 2019 per 

transferència bancaria

Reserva, forma de pagament i terminis:

2 Dies

Escapada a MONTREBEI (2a edició)

Places limitades!

Agència de Viatges

www.southeuropenature.com

info@southeuropenature.com

Rebaixinc, 28 17800 Olot

Tél. 650042940
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