Sortida de Barcelona (veure punts recollida i horaris), direcció
Tordera, esmorzarem en una típica masia catalana:

Pa amb tomàquet i embotits, formatge i pernil dolç
Cansalada acabada de fer
Aigua, vi i cafè i infusió
Després d’esmorzar anirem a Fogars, el Museu del vol fer-nos
reviure temps passats i donar a conèixer el passat agrícola que
imperava en aquestes terres i a tot Catalunya, des del segle X fins al
XIX. La mecanització del camp i l'aparició de les fàbriques van fer
que, a poc a poc, la gent del camp fora marxant cap a les ciutats. En
un període de temps força breu, màquines i noves tecnologies han
fet canviar molt la vida al camp i, d'altra banda, han propiciat la
desconnexió entre el món agrícola i la ciutat. El Museu vol tornar a
establir aquest vincle entre el camp i les zones més urbanitzades.
Per això vol donar a conèixer antigues formes de vida, eines, atuells,
objectes quotidians que han caigut en desús, canvis arquitectònics,
etc. que, amb el temps, han anat forjant la nostra història i ens han
portat finalment on som avui. Després de la visita tornarem al
restaurant per dinar:

Pica-Pica (embotits, patates, croquetes)
Sopa carn d’olla (pilota, cigrons, mongetes, patates, col, carn d’olla)
Pollastre i botifarra a la brasa guarnició i alioli
Postres
Pa, vi i aigua
Cafè i gotes, infusió, copa de cava
Animada sobretaula música i ball. Retorn a Barcelona.

SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ TRUQUEU
Punts recollida i horari:
 Plaça España, H. Plaza: 8:00 h
 Plaza Universidad
: 8:15 h
 Est. Buses Fabra i Puig: 8:30 h

A LA FATEC 932 150 233 (9-15 HORES)
turisme@fatec.cat www: fatec.cat

Servei ofert per Voltamon Tours, S.L.(cif. B-66527847) als clients de Turisfatec fins al 31-12-2018 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.

