
COLÒNIA GÜELL I CRIPTA GAUDÍ
PATRIMONI MUNDIAL DE LA HUMANITAT

EXCURSIÓ RADIALPROGRAMACIO

Sortida des d’Agramunt en direcció a Barcelona. 
Parada per esmorzar (no inclòs al preu, a càrrec dels 
clients). Continuació de l’excursió amb el nostre auto-
car fins arribar a Sta. Coloma de Cervelló. 

COLÒNIA GÜELL I CRIPTA GAUDÍ
El recorregut per la Colònia Güell captiva pel seu 
encant i la tranquil·litat de l’entorn. L’atmosfera del 
segle XIX encara es conserva als seus carrers, un dels 
elements que la fan tan especial. Els edificis singulars 
i de gran bellesa creats pels arquitectes modernis-
tes de l’època ostenten els trets més característics 
d’aquest moviment. Són la reivindicació d’una arqui-
tectura popular i tradicional catalana.

La Cripta Gaudí de la Colònia Güell és un dels secrets 
millor guardats de l’arquitecte. És un exemple atípic 
d’arquitectura construït amb materials de colors i 
textures similars al sòl i la vegetació. De fet, s’integra 
perfectament amb el bosquet que l’envolta. L’es-
glésia de la Colònia Güell inclou també nombrosos 
exemples del domini de Gaudí de les arts aplicades, 
tant pel que fa als elements del mobiliari com els 
bancs ergonòmics  com als purament ornamentals. 
La Cripta va ser declarada Patrimoni Mundial per la 
UNESCO al juliol de 2005.

Finalitzada la visita ens dirigirem al nostre restaurant 
a Vallirana per a realitzar el dinar en base al següent 
menú:

• Entremès
• Fideuà de peix amb all i oli.
• Rodó de carn magra rustida, salsa de verduretes.
• Postre, pa, vi, aigua.
• Cafè, gotes i una copa de cava .

Després de la sobretaula ens dirigirem a Manresa per 
visitiar i conèixer el Parc de l’Agulla. A l’hora convin-
guda  retornarem a Agramunt. Final de l’excursió. 

NOTES:
* L’ordre de les visites podrà ser modifi cat sense afectar el seu contingut.
* Qualsevol  intolerància o al.lergia a algun aliment s’ha de comunicar a l’hora realitzar la 
reserva. Un cop realitzada la reserva no es faran canvis en els menús.

        DATA DE SORTIDA              PREU (per persona)

 27 NOVEMBRE 2022 - 08 H 49  €
      

EL PREU INCLOU

• Excursió en autocar  “Gran Confort”. • Guia 
acompanyant. • Entrada i visita guiada a la 
Colònia Güell i la Cripta Gaudí. • Dinar segons el 
menú que es detalla al programa. • Visita al Parc 
de l’Agulla de Manresa.

EL PREU NO INCLOU Desepeses privades al restaurant,  propines, 
cap altre servei no especificat al programa.
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