
CASTANYADA
I VISITA AL MUSEU DE TÀRREGA

 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: DIMECRES

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

 

Sortida a les 8 h de Barcelona en direcció a L’Anoia, on pararem 
per esmorzar al Restaurant Ateneu de Tous:

• Baguet amb pernil 
• Vi, aigua i cafè 

 
Un cop esmorzats, ens dirigirem cap Tà
Museu de Tàrrega. És un casal urbà català anterior al segle 
XVIII situat al bell mig del carrer major de la ciutat de Tàrrega 
en ple centre històric. La família Perelló era originària del poble 
de l’Ametlla de Segarra. Al segle XVII j
terme municipal targarí. L’exposició mostra i contextualitza els 
materials arqueològics recuperats dels jaciments de la 
Necròpolis jueva de les Roquetes i d’uns abocaments fets al call 
com a conseqüència  de l’assalt. 
 
Després de la visita, en dirigirem cap al restaurant Ateneu de Tous per 

• Amanida verda 
• Primer plat: Canelons casolans amb 
• Segon plat: Rodó de vedella amb assortit de bolets
• Postres: Pastís de temporada
• Pa, aigua, vi i copa de cava 
• Cafè i gotes 

 
Després de dinar hi haurà música en directe i gaudirem del 
berenar amb castanyes, moniatos i moscatell
 

PREU SOCIS/ES:   

PREU SIMPATITZANTS:  

VISITA OPCIONAL AL MUSEU:   2 

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

CASTANYADA
TA AL MUSEU DE TÀRREGA

Diumenge 6 novembre 
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

DIMECRES, de 18.30 a 20.30h.  

ÀMBIT VIATGES. C/ Joncar, 38 – 08005 Barcelona            

Sortida a les 8 h de Barcelona en direcció a L’Anoia, on pararem 
Restaurant Ateneu de Tous:  

Un cop esmorzats, ens dirigirem cap Tàrrega on visitarem el 
És un casal urbà català anterior al segle 

XVIII situat al bell mig del carrer major de la ciutat de Tàrrega 
en ple centre històric. La família Perelló era originària del poble 
de l’Ametlla de Segarra. Al segle XVII ja tenien propietats al 
terme municipal targarí. L’exposició mostra i contextualitza els 
materials arqueològics recuperats dels jaciments de la 
ecròpolis jueva de les Roquetes i d’uns abocaments fets al call 

Després de la visita, en dirigirem cap al restaurant Ateneu de Tous per dinar el següent menú:

Canelons casolans amb graten de formatge 
Rodó de vedella amb assortit de bolets 

Pastís de temporada 

sica en directe i gaudirem del SHOW DE LA IAIA CASTANYERA

berenar amb castanyes, moniatos i moscatell. 

  38 €  
  39 € 

VISITA OPCIONAL AL MUSEU:   2 € 

inclou: Autocar / esmorzar, dinar i assegurança de viatge.  

CASTANYADA 
TA AL MUSEU DE TÀRREGA 

 
A DIAGONAL/BAC DE RODA  

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

acsbacderoda.org 

08005 Barcelona             

el següent menú: 

SHOW DE LA IAIA CASTANYERA amb 


