
VISITA GUIADA A TORTOSA  

Diumenge 13 novembre 2022 
SORTIDA EN AUTOCAR A DIAGONAL – BAC DE RODA A LES 8:30H. 

(Es prega puntualitat) 

 

Sortida de Barcelona a les 8:30h. direcció a Tortosa. 

Abans d’arribar farem parada tècnica per si algú vol 

esmorzar, anar al bany, etc.  

 

Continuem viatge i a l’arribar, ens dirigirem a la Plaça del 

Paiolet on començarem la visita guiada explicant la façana 

fluvial. Pararem a la façana de la casa de la Diputació 

General, el Palau Oliver de Boteller, el Palau Episcopal i 

el Portal del Romeu. 
 

Ens dirigirem i visitarem els Reials Col·legis, edifici 

renaixentista de gran interès artístic, passant per davant 

de l’edifici dels Jutjats, abans Hospital de la Santa Creu. 

Des d’allí veurem el Castell de la Suda, antiga fortalesa 

àrab.  

  

A l’acabar, veurem la maqueta de la Catedral, amb la 

façana tal i com seria si s’hagués acabat el projecte del 

mestre major de l’obra, Martí d’Abària. 

  

(Durada total de la visita 2h) 

 

Després de la visita anirem a dinar al restaurant LA TORRETA DE REMOLINS, amb el següent 

menú: 

• Aperitiu: Degustació de cuina del Renaixement 

• Fideus Rossos 

• Llom de Bacallà gratinat sobre fons d’espinacs i fesols saltats 

• Menjar blanc (postre típic de Tortosa).  

• Pa, aigua i vi. 
 

Després d'una sobretaula, tornarem cap a Barcelona on arribarem al voltant de les 19h. 

* Inclou: Autocar + assegurança + visita guiada + Dinar  
 

Preus: SÒCIES 

49€ 

NO SÒCIES 

50€ 

  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 

 

Camí Antic de València, 106. Tel. 933032447 – entitat@acsbacderoda.org  
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