PRE-NADAL BAIX EMPORDÀ
Sortida de la nostra població a les 8:00 h en direcció al Baix Empordà, ens aturarem a Sant Antoni de
Calonge per esmorzar en base: Pa de pagès amb tomàquet, pernil del país i formatge.Vi, aigua, cafè o
infusió.
Després de l'esmorzar, en primer lloc anirem a visitar la població de Cruïlles, fou l'origen del llinatge i de
la baronia dels Cruïlles. Església de Santa Eulàlia, amb pintures romàniques i un retaule gòtic que va
pertànyer al monestir de Sant Miquel de Cruïlles. Al centre de la plaça del poble hi queda la torre de
l'homenatge de l'antic castell de Cruïlles de planta circular i d'uns 26 metres d'alçada.
Continuarem a la vila medieval de Monells. El conjunt format per les seves places i carrers exemplifica
l'evolució de l'arquitectura popular al llarg de diferents etapes històriques. De l'època romànica es
conserven parts de les muralles i torres que envoltaven la vila i el castell.
D'estil gòtic, la plaça de l'Oli, el carrer dels Arcs i alguns finestrals. Al llarg dels segles XVII i XVIII
s'aixecaren cases sobre els murs de la fortificació, es reordenaren els espais interiors i es formaren dues
línies de carrers, el de Vilanova a llevant i el de la Riera al marge esquerre del Rissec. A la façana de
moltes d'aquestes cases avui podem veure dates referents a aquests anys.
A la plaça de Jaume I trobem una plaça porticada amb forma de rectangle irregular. A la banda de
migdia destaca l'antiga Casa de la Vila, amb una finestra gòtica d'arcs de tres lòbuls. A la part Nord,
recolzada en un dels arcs de la porxada hi ha una reconstrucció de l'any 1881 de la mitgera de Monells.
Acabades les visites anirem al restaurant on menjarem el següent menú:
Pastis de Mariscs
Pollastre amb escamarlans
Lluç arrebossat amb anelles de ceba a la cervesa
Postre de nadal
Pan, Aigua, Vi, copa de cava Cafè i gotes
Animada sobretaula amb ball i berenar nadalenc amb: Polvorons, neules, mantecades i porrons amb
moscatell. A una hora prudent, viatge de tornada a la nostra població.

Des de 37.00 € per persona

Inclou esmorzar, dinar i excursions.
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