
  VACANCES D’ESTIU A L’EMPORDÀ 
Del 3 al 9 d’agost 2020 

 

L'Alt Empordà enamora per les seves platges d'aigua cristal·lina, penya-segats,  

camps de vinyes, pels seus poblets encisadors. No et perdis aquestes vacances! 

 

Dilluns, 3 Agost:  BARCELONA (Bac de Roda/Diagonal) 

Convocatòria BAC DE RODA/DIAGONAL a les 10:15h. Sortida a les 10:30h. Es prega puntualitat. 

Arribada a l’HOTEL SANTA ANNA*** a  l’ESTARTIT a les 12:30h. aprox. Lliurament d’habitacions i allotjament.   

Dinar a l’hotel. 

Tarda: MONELLS – CRUILLES i MIRADOR DE LES GAVARRES   

Monells, al Baix Empordà (Girona) és una de les innombrables viles d'origen medieval que 
ha conservat la seva estructura urbana i que mantenen un regust a antic, tot i els 
embelliments que el turisme i les segones residències propicien, però que, al mateix temps, 
ajuden a mantenir el patrimoni històric. 

Sopar a l’Hotel  
 

Dimarts, 4 Agost:    

Matí: Creuer de ROSES a CADAQUÉS (Cap de Creus) + Visita guiada a Cadaqués (La Cadaqués de Dalí). 

Per la majoria de cadaquesencs és especial, però per qui no és cadaquesenc és més que especial, per 
molts és com una illa i per altres és llunyà, per qui hi viu tot l’any és part de la seva vida i per qui hi ve 
de vacances és com casa seva... moltes són les sensacions, experiències i valors que Cadaqués ens 
ofereix. 

Dinar a restaurant.  

Tarda: Visita al Celler LA VINYETA, amb berenar i tast de vins.  

Tenim la vinya envoltant el celler i el tast el fem en un espai de pèrgola, envoltats de vinyes. 
Visitarem el celler on s’està fresquet, podrem tastar els vins amb els embotits de casa i el 
nostre formatge. 

Sopar a l’Hotel  
 

Dimecres, 5 Agost:  

Matí: Visita al Museu DALÍ a FIGUERES.  

El Teatre-Museu Dalí, inaugurat el 1974, va ser construït sobre les restes de l’antic Teatre de 
Figueres, i conté un ampli ventall d’obres que descriuen la trajectòria artística de Salvador Dalí 
(1904-1989), des de les seves primeres experiències artístiques i les seves creacions dins el 
surrealisme, fins a les obres dels últims anys de la seva vida. 

Dinar a restaurant.  

Tarda: Visita a PALS en trenet “El Xiulet de Pals”  

El Xiulet de Pals és un tren turístic que recorre la població a través de diverses rutes, com 
Pals gòtic, Els pobles medievals i la Ruta de l'arròs. 

Sopar a l’Hotel  



Dijous, 6 Agost:       

CANAL DU MIDI. Vaixell + dinar + parada per visita lliure.   

El vaixell pel Canal du Midi permet gaudir d'un creuer tranquil a través de les 
vinyes. Classificada com a patrimoni mundial per la Unesco, és una de les vies 
navegables més famoses del món. Amb les rescloses, els ponts-canals i 
l'escala de rescloses de Fonseranes, el turisme fluvial al Canal du Midi es 
gaudeix a cada instant.  

Sopar a l’Hotel 
 

Divendres 7 Agost: 
Matí:  Visita guiada a PERALADA (Castell i Poble).   
Dinar a restaurant  
Tarda lliure amb campionat de Minigolf opcional.  
Sopar a l’Hotel  
 

Dissabte 8 Agost :  

Matí: Visita al Monestir de SANT PERE DE RODES.   

El Monestir de Sant Pere de Rodes s'alça en un dels cims de la serra de Rodes, una cadena a 
primera línia de mar a nord de l'Alt Empordà. És un dels nombrosos testimonis de 
l'arquitectura romànica catalana, però potser és un dels més sofisticats arquitectònicament. 

 
Dinar a restaurant.  
Tarda: temps lliure (piscina, xerradetes, lectura, etc.)   
Sopar de comiat a l’hotel.  
 
Diumenge 9 Agost:   
Matí lliure.  Dinar a l’hotel i després sortida cap a Barcelona.    
 
EL PREU INCLOU: 

• 6 nits d’allotjament en Hotel SANTA ANNA de l’Estartit 3* : http://www.hotelsantaanna.com/CA/hotel.html 

• Transports en autocar amb aire condicionat. 

• Pensió complerta que inclou àpats des del dinar del primer dia fins el dinar del darrer dia.   

• Visites guiades i entrades als diferents llocs a visitar (museus, monestir, vaixells, celler amb berenar, trenet...). 

• Assegurança de viatge.     
 

Preu per persona en habitació doble 
SÒCIES SIMPATITZANTS 

880€ 890€ 

 Suplement Habitació individual 200€    

       - --  Descompte en habitació triple o quàdruple --- 

*Els preus no inclouen excursions no previstes en el programa i no indicades específicament en el que inclou.   

 

 ORGANITZACIÓ I RESERVES: 

ACS BAC DE RODA - Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou.  

Camí Antic de València, 106. Tel.: 93 303 24 47 - entitat@acsbacderoda.org 

Horari d’atenció presencial: Dimecres, de 18.30 a 20.30h.  

Horari d’inscripcions: Dimarts i dijous, 10 a 13.30h.  Dilluns a divendres  16 a 20.30h.  

CO-ORGANITZA: ÀMBIT VIATGES. C/ Joncar, 38 – 08005 Barcelona 

 

http://www.hotelsantaanna.com/CA/hotel.html
mailto:entitat@acsbacderoda.org

