
    GIRONA, TEMPS DE FLORS
 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 8h cap a la comarca de Girona. 

De camí pararem per esmorzar al Restaurant 

Els Avets a Sant Celoni, on gaudirem de:

• Pa amb tomaquet amb embotits de la 

comarca 

• Vi, aigua mineral, gaseosa 

• Café amb llet                                       

 

Un cop esmorzem visitarem Girona

ciutat rep la primavera amb el Festival 

Girona, Temps de Flors, sens dubte 

l'esdeveniment més internacional 

Aquesta Festa es realitza des del 1954.

 

  

Després de la visita tornarem al mateix restaurant per dinar amb el següent menú:

 

• Amanida verda individual 

• Paella “els avets” 

• Cuixetes d´anec amb peres i prunes

• Puding 

• Pa, vi, aigues minerals, cava brut nature, cafè 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 PER A SIMPATITZANTS: 

 

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

 

GIRONA, TEMPS DE FLORS
Diumenge 8 maig 

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 8h cap a la comarca de Girona. 

De camí pararem per esmorzar al Restaurant 

Els Avets a Sant Celoni, on gaudirem de: 

Pa amb tomaquet amb embotits de la 

 

Café amb llet                                        

Girona, on la 

rep la primavera amb el Festival 

Girona, Temps de Flors, sens dubte 

l'esdeveniment més internacional de la vila. 

tza des del 1954. 

Després de la visita tornarem al mateix restaurant per dinar amb el següent menú:

Cuixetes d´anec amb peres i prunes 

, cava brut nature, cafè i gotes 

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

   38 € 

PREU PER A SIMPATITZANTS:   39 € 

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

GIRONA, TEMPS DE FLORS 

A DIAGONAL/BAC DE RODA  

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

acsbacderoda.org 

08005 Barcelona             

Després de la visita tornarem al mateix restaurant per dinar amb el següent menú: 

Barcelona, on arribarem al 


