ITINERARIO

º.-

Marzo.- Salida por autopista hacia Zaragoza. Almuerzo en restaurante de nuestra ruta. Continuaremos
el viaje hasta llegar a TALAVERA DE LA REINA. Tiempo libre para su visita y acomodación en el Hotel.
24 Desembre: TERMINAL - CAMPRODÓ - RIBES DE FRESER. Dinar, Sopar i Allotjament Sortida cap a
Camprodon, temps per a la visita d'aquesta bella població a la qual entrarem travessant el seu pont de pedra. Dinar
a Restaurant, després del qual ens desplaçarem fins a Ribes de Freser per acomodar-nos a l'hotel i preparar per a
la nit de Nadal.
25 Desembre: RIBES DE FRESER - RIPOLL. Pensió Completa Avui, dia de Nadal, ens desplaçarem fins a
Ripoll per assistir als actes especials que se celebren en el seu Reial Monestir de Santa Maria amb entrada inclosa.
Retorn a l'Hotel per efectuar el Dinar especial de Nadal. Tarda de lliure disposició a Ribes de Fresser i per gaudir
dels salons de l'hotel: el saló de la xemeneia o al trànquil sobre el riu Rigat.
26 Desembre: RIBES DE FRESER - NURIA - TERMINAL. Esmorzar i Dinar matí a disposició de gaudir dels
voltants de l'hotel. Opció de pujar a Cremallera a Núria, gaudirà de l'ambient nevat en aquesta cimera. Temps lliure
fins l'hora de tornar a prendre la Cremallera que ens tornarà a Ribas, per efectuar el Dinar de Sant Esteve. Després
d'una tranquil·la sobretaula, es emprendrà el viatge de tornada.

PREU PER PERSONA : 360 €

Spt. Individual: 82 €.

EL PREU INCLOU:

 Autocar gran confort tot el recorregut. Estancia Hotel Sant Antoni 2* régim pensió

completa begudes i menú de festa .Todas las visitas indicadas.Camprodón i Ripoll.
Entrada Monestir de Ripoll. Cremallera de Núria.Assegurança de viatge bàsic.

MENÚ DE NADAL
Escudella de Nadal amb Galets
Carn d’ Olla amb las seves Verduretes
Pava farcida a la catalana
Torrons i Neules
Pa, Vins del Celler i Aigües minerals
Cava Brut i Cafés
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