
    VISITA AL 
 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 8’30 h cap a la comarca del Bages, 
 

• Olives xafades per picar 

• Entrepà de llonganissa fet al seu propi 

forn 

• Aigua mineral i vi 

• Café, tallat o infusions 

 

Un cop esmorzem, ens dirigirem cap a Sant 

Fruitós del Bages on visitarem el 

Benet, un conjunt únic, on trobarem un 

monestir medieval i realitzarem

guiada pels espais més emblemàtics del 

monestir: l’església, el claustre, el celler 

i les cel·les de la galeria de Montserrat, 

que ens permetrà posar-nos a la pell dels 

habitants del monestir. 
 

Després de la visita tornarem al mateix 

restaurant de l’esmorzar per dinar amb el 

següent menú: 
 

• Amanida verda de l’hort 

• Fideus a la cassola amb costelleta

• Carn al forn amb salsa d’ametlles acompanyada de patates rosses

• Gelat 

• Pa, vi, aigua i copa de cava 

• Cafè, tallat o infusions i gotes

 

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

voltant de les 19.30 h. 

 

PREU PER A SOCIS/ES:  

PREU A SIMPATITZANTS:  

PREU VISITA MEDIEVAL AL MONESTIR:

 

*El preu inclou: Autocar / esmorzar i dinar 

VISITA AL MÓN SANT BENET
Diumenge 5 juny 

SORTIDA AUTOCAR A LES 8’30h 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            

la comarca del Bages, on pararem per esmorzar: 

Entrepà de llonganissa fet al seu propi 

, ens dirigirem cap a Sant 

isitarem el Món Sant 

Benet, un conjunt únic, on trobarem un 

realitzarem una visita 

espais més emblemàtics del 

monestir: l’església, el claustre, el celler 

i les cel·les de la galeria de Montserrat, 

os a la pell dels 

Després de la visita tornarem al mateix 

dinar amb el 

Fideus a la cassola amb costelleta 

Carn al forn amb salsa d’ametlles acompanyada de patates rosses 

 

i gotes de conyac o anís 

hi haurà una estona de ball fins l’hora prevista de tornada a Barcelona

   33 € 

   35 € 

MONESTIR:  7 € 

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

MÓN SANT BENET 

A DIAGONAL/BAC DE RODA  

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

acsbacderoda.org 

08005 Barcelona             

Barcelona, on arribarem al 


