GIRONA
Sortida de la nostra població a les 8:00 h. direcció a Tordera, anirem a esmorzar a una típica masia catalana:
Pa amb tomàquet i embotit, aigua, vi i cafè.
Després d'esmorzar ens traslladarem a Girona, capital del Gironès. La ciutat històrica de Girona, una de les mes
interessants de Catalunya, permet recórrer més de dos mil anys d'història a partir de dos recintes fortificats: La
Força Vella i l'Eixample medieval. El primer correspon a la fundació romana i el segon a l'ampliació de les muralles
al llarg del segles XIV i XV. Els nombrosos monuments que han arribat als nostres dies conserven riqueses
artístiques notables. L'atractiu de Girona es completa amb el suggerent cau jueu, els bonics carrers i places
porticades, els exultants espais barrocs i les construccions noucentistes de Rafael Masó o be passejar per un
recorregut traçat per les muralles. Un cop acabada la visita tornarem al restaurant a dinar el següent menú:
• Pica-Pica (fuet, patates, croquetes)
• Sopa de galets (fideus, arròs, cigrons, mongetes, cansalada)
• Rostit de pollastre al forn amb prunes.
• Postres
• Pa, vi i aigua.
• Cafè i gotes, infusió, copa de cava, torrons, neules, polvorons, etc.
Animada sobretaula amb música i ball. A una hora prudent tornarem cap a casa.

SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ
TRUQUEU A LA
FATEC 932 150 233 (9-15 HORES)

DES DE 36,5 € PERSONA
En base al menú de nadal indicat, és posible substituir la
visita a Girona per altres destinacions, per exemple Sant
Hilari Sacalm, Hostalric, Breda o Arbúcies.

turisme@fatec.cat www: fatec.cat
Servei ofert per Voltamon Tours, S.L.(cif. B-66527847) als clients de Turisfatec fins al 31-12-2017 Turisfatec és aliena als termes i les condicions del
servei ofert per Voltamon Tours, S.L. i, per tant, no és responsable en cap cas de possibles incidències, perjudicis o conflictes que puguin derivar-ne de
l’ús.

