
   SORTIDA A LA GARROTXA
 Diumenge 10 d’abril

SORTIDA AUTOCAR A LES 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               (ES  PREGA  MÀXIMA  PUNTUALITAT)

ORGANITZACIÓ I RESERVES: 
ACS BAC DE RODA - Casal de Barri Bac de Roda 
Camí Antic de València, 96-116. Tel.: 93 303 24 47 

Horari d’atenció al públic: DIMARTS

COL·LABORACIÓ:    ÀMBIT VIATGES. C/ Joncar, 38 
 

 

Sortida a les 8 h cap a Vic i arribada 

farem l'esmorzar amb pa amb tomàquet, embotits 

casolans, llardons, vi i cafè.  

Seguidament creuarem el Túnel de Bracons, fins a la 

comarca de La Garrotxa. Passejarem 

d’Hostalets d'en Bas. El seu or

XVIII a partir d'un hostal a la vora de l'antic camí 

ral que anava d'Olot a Vic. En destaca el carrer 

Teixeda i les seves cases amb les balconades de fusta plenes de flors que ofereixen una imatge que 

ha estat reproduïda per gran quantitat de pintors i fotògrafs i que ha fet que el nucli fos declarat 

Monument Historico-artístic Nacional.

llavor de Roda de Ter. 

En acabat anirem a Tavèrnoles a dinar a

• Amanida (a compartir per 4 pers.)

• Fideuà  

• Bacallà gratinat amb alioli

 

A l’hora prevista tornarem a Barcelona on arribarem al voltant de les 19’30 h.

PREU PER A SOCIS/ES:   

PREU PER A SIMPATITZANTS:  

 

Es faran 2 sortejos:  

1) Obsequi d’1 gratuïtat per a la propera sortida de l’

que aportin nous excursionistes al grup

2) Obsequi d’1 gratuïtat entre tots els passatgers per a la propera sortida de l’associació (1 

dia). 

 

El preu inclou: Autocar / esmorzar i dinar / assegurança de viatge.

SORTIDA A LA GARROTXA
Diumenge 10 d’abril 

SORTIDA AUTOCAR A LES 8h A DIAGONAL/BAC DE RODA 

---------------------------------------------------------------------------------------------

(ES  PREGA  MÀXIMA  PUNTUALITAT) 

Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou.  
6. Tel.: 93 303 24 47 - entitat@acsbacderoda.org

: DIMARTS, de 18.30 a 20.30h.  

ÀMBIT VIATGES. C/ Joncar, 38 – 08005 Barcelona            

Sortida a les 8 h cap a Vic i arribada a la Gleva, on 

farem l'esmorzar amb pa amb tomàquet, embotits 

Seguidament creuarem el Túnel de Bracons, fins a la 

comarca de La Garrotxa. Passejarem pel poble 

El seu origen és del segle 

XVIII a partir d'un hostal a la vora de l'antic camí 

En destaca el carrer 

Teixeda i les seves cases amb les balconades de fusta plenes de flors que ofereixen una imatge que 

ha estat reproduïda per gran quantitat de pintors i fotògrafs i que ha fet que el nucli fos declarat 

artístic Nacional. Després d’aquesta passejada farem una visita a la fira de la 

a dinar al restaurant El Roquet, amb el següent menú:

(a compartir per 4 pers.) 

Bacallà gratinat amb alioli 

• Poma al forn amb xarop de xocolata

• Inclou pa, aigua minera

gaseosa, cafè / tallat i gotes

a Barcelona on arribarem al voltant de les 19’30 h.

   38€ 

   39 € 

per a la propera sortida de l’Associació (1 dia) 

al grup 

gratuïtat entre tots els passatgers per a la propera sortida de l’associació (1 

El preu inclou: Autocar / esmorzar i dinar / assegurança de viatge. 

SORTIDA A LA GARROTXA 

A DIAGONAL/BAC DE RODA  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

acsbacderoda.org 

08005 Barcelona             

Teixeda i les seves cases amb les balconades de fusta plenes de flors que ofereixen una imatge que 

ha estat reproduïda per gran quantitat de pintors i fotògrafs i que ha fet que el nucli fos declarat 

aquesta passejada farem una visita a la fira de la 

, amb el següent menú: 

oma al forn amb xarop de xocolata 

a mineral, vi de la casa, 

tallat i gotes 

a Barcelona on arribarem al voltant de les 19’30 h. 

Associació (1 dia) entre les persones 

gratuïtat entre tots els passatgers per a la propera sortida de l’associació (1 


