
 DATES DE SORTIDA 

INFORMACIÓ I RESERVES 
TFN 635.039.483 - 692.81.07.07

www.intermediatours.com - info@intermediatours.com

CASTANYADA

 Suplement habitació individual: 45 euros

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

3 DIES · TOT INCLÒS 

     PREU (persona) 

DIA 1: PUNT D’ORIGEN - ROSES (Urbanitza-
ció Sta. Margarida).
Sortida en autocar des del nostre lloc d’origen a primera 
hora de la tarda en direcció a l’Alt Empordà. Arribada al 
nostre hotel a Roses, concretament a l’urbanització Sant 
Margarida. Repartiment d’habitacions. Sopar i ball amb 
actuació d’un monologuista que ens farà riure i passar una 
molt bona estona. Allotjament a l’hotel.

DIA 2: CADAQUÉS (Trenet Cap de Creus) 
GRAN FESTA DE LA CASTANYADA.
Esmorzar a l’hotel. tot seguit sortirem amb el nostre auto-
car en direcció a Cadaqués on realitzarem una meravellosa 
excursió amb el Tren de Cadaqués per conèixer el Parc 
Natural i Port Lligat. Acabada la visita tindrem una mica de 
temps lliure a Cadaqués. Retorn a l’hotel i dinar amb ball de 
sobretaula. A la tarda tindreu temps lliure per prepearar les 
coreografi es i tots els detalls per al gran concurs de la nit. 
Sopar i tot seguit Gran Ball de Castanyada amb castanyes, 
panallets i vi dolç, i el Concurs de Ball en Línea: Premi de 
500 euros per a la coreografi a guanyadora, i premi de 200 
euros per a la coreografi a fi nalista. A més a més, tots els 
participants en el concurs tindran un obsequi de record per 
la seva participació. Allotjament a l’hotel.

DIA 3: ROSES - MONELLS - PLATJA D’ARO - 
PUNTS D’ORIGEN
Esmorzar a l’hotel. Després de carregar maletes sortirem 
en direcció a Monells per visitar aquesta preciosa població, 
famosa per haver sigut protagonista a la película “Ocho 
Apellidos Catalanes”. Cal passejar per la Plaça Major 
porticada, centre del mercat de cereals des del segle XIII. 
També destaca l’Esglèsia dedicada a Sant Genís i tots els 
petits carrers adoquinats que fan dels casc antic de Monells 
un lloc deliciós on gaudir del matí del diumenge. Continuació 
fi ns arribar a Platja d’Aro, on farem el dinar-fi nal de festa 
amb el repartiment de premis i sobretaula de música i ball. 
A l’hora convinguda retornarem al nostre punt d’origen. 
Arribada, fi nal del viatge i dels nostres serveis.

• Circuit en autocar “Gran Confort” i guia acompanyant.
• Hotel 3* - Pensió completa des del sopar del primer dia fi ns al 
dinar de l’últim dia, amb aigua i vi. (café no inclòs a l’hotel).
• Divendres nit: Ball amb actuació especial de monologuista.
• Dissabte nit: Gran Ball de Castanyada amb panallets, castan-
yes i vi dolç. Concurs de Ball en Linea. 1r premi: 1.000 euros. 2n 
Premi: 400 €. Obsequi per a tots els participants.

• Dinar - Final de Festa a Platja d’Aro amb cava, café i gotes.
• Visites al Cap de Creu amb trenet turístic.
• La resta de visites del programa es realitzaran amb el/la nostra 
guia.
• Assegurança de viatge i assegurança de cancel.lació de viatge. 
(veure condicions).

      235 €  Octubre                      30               

No inclou: Café a l’hotel, despesses privades i extres a l’hotel 
i restaurant, propines, cap altre servei no especifi cat en el 
programa.  

INCLOU:

GRAN FESTA DE LA CASTANYADA A ROSESGRUPS

PROGRAMA  
1r CONCURS DE BALL EN LINEA AMB PREMIS PER AL CAMPIÓ I FINALISTA · ESPECTACLE D’HUMOR

GRAN FESTA DE LA CASTANYADA A ROSES

MÉS DE 1.500 EUROS EN PREMIS
Guanyador: 1.000 €
Finalista:        400 €

Obsequi per a tots el participants al concurs
Bases del concurs a

http://intermediatours.com/tour/castanyada-ball-en-linea/
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