
 SARDINADA I PASSEIG PELS 

CANALS D’EMPURIABRAVA
Diumenge 

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 7’30 h de Barcelona 
pararem per esmorzar: 
 

• SARDINADA 
• Embotits amb pa de pages  
• Aigua mineral, vi i porró de cava
• Café o tallat 

 
Un cop esmorzats, ens dirigirem cap a 
farem un passeig en barca pels seus canals
una localitat marina residencial construïda vora la platja 
dels Graells i al voltant d'una extensa xarxa de canals 
artificials a imatge de les existents a la costa de França
 (Port-Grimaud) i de Florida (Estats Units), un model inspirat en Venècia,
1960 s'havia desenvolupat a la veïna Santa Margarida (Roses). Actualment se la considera la marina 
residencial més gran del món. 
 

 

PREU PER A SOCIS/ES:  

PREU PER A SIMPATITZANTS:       

PREU PASSEIG EN BARCA OPCIONAL

 

*El preu inclou: Autocar / Esmorzar SARDINADA i D

SARDINADA I PASSEIG PELS 

CANALS D’EMPURIABRAVA
Diumenge 3 de juliol 

 

RTIDA AUTOCAR A LES 7’30h 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  

de Barcelona cap a Roses, on 

 
i porró de cava 

, ens dirigirem cap a Empuriabrava on 
farem un passeig en barca pels seus canals. Aquesta és 

marina residencial construïda vora la platja 
dels Graells i al voltant d'una extensa xarxa de canals  
artificials a imatge de les existents a la costa de França 

Grimaud) i de Florida (Estats Units), un model inspirat en Venècia, i que repeteix el que des de 
1960 s'havia desenvolupat a la veïna Santa Margarida (Roses). Actualment se la considera la marina 

Després de la visita, tornarem al mateix restaurant 
de l’esmorzar per dinar el següent menú:
 

• Amanida especial “El Cortijo” 
• Paella Valenciana 
• Jamón braseado al Oporto
• Postre  
• Vi, aigua i  cava 
• Cafè o tallat 

 

En acabar, hi haurà una estona de ball fins l’hora

prevista de tornada a Barcelona

voltant de les 19.30 h. 

           38 € 

PREU PER A SIMPATITZANTS:          39 € 

OPCIONAL:   7’50 € 

El preu inclou: Autocar / Esmorzar SARDINADA i Dinar / Assegurança de viatge. 

SARDINADA I PASSEIG PELS     

CANALS D’EMPURIABRAVA 
 

A DIAGONAL/BAC DE RODA  

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

acsbacderoda.org 

08005 Barcelona             

i que repeteix el que des de 
1960 s'havia desenvolupat a la veïna Santa Margarida (Roses). Actualment se la considera la marina 

tornarem al mateix restaurant 
per dinar el següent menú: 

especial “El Cortijo”  

Jamón braseado al Oporto 

hi haurà una estona de ball fins l’hora 

Barcelona, on arribarem al 

 


