
 

  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: Dilluns a divendres, 10-13.30h i 16 a 20.30h. (dilluns mati tancat) 
CO-ORGANITZA: ÀMBIT VIATGES. C/ Joncar, 38 – 08005 Barcelona 

VISITA GUIADA A SITGES 
Dissabte 14 gener 2023 

SORTIDA EN AUTOCAR A DIAGONAL – BAC DE RODA A LES 10:00H. 
(Es prega puntualitat) 

 

Sortida de Barcelona a les 10:00h. direcció a Sitges. 
 
Descobrirem l’origen del Sitges modern, amb el seu nou 
eixample, i les cases dels “americanos” que van embellir la 
vila a finals del segle XIX i principis del segle XX, gràcies 
als diners que havien fet a les Colònies espanyoles. 
 
Visitarem la part més antiga: el carrer Major, la plaça de 
l’Ajuntament; on estava ubicat l’antic castell, esglèsia 
Parroquial, les muralles, el carrer d’en Bosch, la platja de 
Sant Sebastià. 
 
Per acabar, passejarem per la història de Sitges, descobrirem els artistes i col.leccionistes que el 
convertiren en punt de trobada d’intel.lectuals, i que transformaren el casc antic en el lloc més 
emblemàtic d’aquesta vila. Veurem els exteriors del Palau i el Museu Maricel, Museu Cau Ferrat i 
els seus personatges, Santiago Rusiñol, Miquel Utrillo i Charles Deering, entre d’altres. 
 
Després de la visita marxarem cap a Santa Margarida i els 
Monjos a dinar al restaurant CASA PACO, amb el següent 
menú: 
 

 Pica-pica: patates chip, olives, croquetes. 
 Fideuà a la marinera amb all i oli. 
 Botifarra a la brasa amb mongetes 
 Pudding cassolà amb nata 
 Pa, aigua, cava, vi i cafès. 

 
Després d'una sobretaula, tornarem cap a Barcelona on arribarem al voltant de les 17:30h. 

* Inclou: Autocar + assegurança + visita guiada + dinar.  

Preus: SÒCIES 
46€ 

NO SÒCIES 
47€ 


