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EL PREU INCLOU AUTOCAR I GUIA ACOMPANYANT

Condicions generals A www.intermediatours.com 

PATRIMONI DE LA HUMANITAT  

  PREU: 52 €

Sortida des del nostre lloc d’origen en direcció Barcelona. Breu 
aturada per esmorzar a càrreg dels nostres clients. Continuació 
fi ns a arribar a Santa Colomà de Cervelló. 
A Santa Coloma de Cervelló, a 23 Km. al sud-oest de Barcelona, 
es troba un dels barris industrials més avantguardistes del s. XIX: 
la Colònia Güell. A La Cripta, declarada Patrimoni de la Huma-
nitat per la Unesco, Gaudí va iniciar les innovacions arquitectòni-
ques de les seves obres posteriors. 
Al 1890, els confl ictes socials van obligar a Eusebi Güell, empre-
sari i mecenes, a traslladar la seva fàbrica tèxtil de Barcelona a 
Santa Coloma de Cervelló. El nou projecte va consistir en la crea-
ció d’una colònia industrial amb serveis socials que milloressin la 
qualitat de vida dels treballadors: habitatges unifamiliars, teatre, 
escola, comerços, jardins i església. En la construcció de la colònia 
van intervenir arquitectes modernistes, els més avantguardistes 
de l’època, i el resultat van ser edifi cis amplis, de formes simples 
i gran bellesa. L’església va ser encarregada a Antoni Gaudí, que 
la va dissenyar amb dues naus, inferior i superior, torres laterals i 
un cimbori de 40 m d’alçada. Al 1914, quan la nau inferior estava 
acabada, la família Güell va abandonar el fi nançament del projec-
te. L’església, denominada cripta, inclou per primera vegada les 
innovacions arquitectòniques de Gaudí: arcs de catenària, murs 
exteriors i voltes amb forma de paraboloides hiperbòlics, “trenca-
dís” ornamental i integració dels materials amb l’entorn natural. 
També cal posar especial atenció a les façanes de la Casa del 
Mestre, Ca l’Epinal i Ca l’Ordal, que ens mostren que tot i ser una 
arquitectura funcional no s’oblida dels detalls. 
La visita es realitza amb guia local. 
Finalitzada la visita ensdirigirem al nostre restaurant, a la ciutat 
de Barcelona, on dinarem en base al següent menú: 

AMANIDA 
****

MUSCLOS A LA MARINERA 
**** 

PAELLA DE MARISC
****

CREMA CATALANA
****

PA, VI, AIGUA MINERAL, CAVA I  CAFÉ AMB GOTES

A la tarda en dirigirem al Parc Güell per realitzar la segona visita 
estrella del dia. El Parc Güell, projectat per Antoni Gaudí l’any 
1900, es va inaugurar com a parc públic en 1926. L’any 1984 
és declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO, reconeixent el seu 
valor patrimonial com a símbol de l’arquitectura modernista, sent 
un dels màxims exponents del modernisme de Gaudí. Acabada la 
visita ens dirigirem a l’autocar per iniciar el trajecte de retorn fi ns 
al nostre punt d’origen. Final de l’excursió i dels nostres serveis.

 

• Dinar a Barcelona.
 
• Autocar “Gran Confort”.
 
• Guia acompanyant de la nostra agència. 

• Visita amb guia local a La Colònia Güell. 

• Visita al Parc Güell acompanyats del nostre guia

• Assegurança de viatge. 

NOTES:

* L’ordre de les visites podrà ser modifi cat sense afectar al seu contingut. 
* Qualsevol intolerància o al.lergia a algun aliment ha de ser comunicada a l’hora de realit-
zar la reserva. Un cop realitzada la reserva no es faran canvis en el menú. * 
* L’excursió es realitzarà tot i haver previssions de pluja, sempre que les autoritats guver-
namentals no indiquin que hi ha temporal de mal temps amb perill per a les persones.

No inclou: Despesses privades al restaurant, propina, cap 
altre servei no especifi cat en el programa.  

Inclou:

EL LLEGAT DE GAUDÍ
COLÒNIA GÜELL - PARC GÜELL

GRUPS EXCURSIONS RADIALS

 HORA DE SORTIDA:      08:00 H.

EXCURSIÓ DE GRAN INTERÉS CULTURAL - VISITA GUIADA


