
 DATA: A CONFIRMAR PEL CLIENT

INFORMACIÓ I RESERVES 
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www.intermediatours.com - info@intermediatours.com

EL PREU INCLOU AUTOCAR I GUIA ACOMPANYANT

Condicions generals A www.intermediatours.com 

HISTÒRIA DEL SEGLE XX  

  PREU: 47 €

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 Barcelona, concretament al Barri de l’Eixample 
per visitar la presó més famosa de Catalunya. 
La Presó Modelo seguia el sistema ideat pel pensador anglès Je-
remy Bentham, que proposava una distribució radial i panòptica 
amb una torre central que permetia el control de tot el conjunt 
des d’un únic punt de vigilància. Els arquitectes Salvador Vinyals 
i Josep Domenech i Estap van ser els encarregats de la seva 
construcció. Durant el franquisme, es va convertir en un símbol 
de repressió: molts presos polítics i sindicals van passar molts 
anys a les seves cèl·lules. Els interns van ser executats aquí 
fi ns al 1974, l’últim dels quals va ser Salvador Puig Antich, una 
de les últimes víctimes de la dictadura, executat amb el “Ga-
rrote Vil” i a qui el director barceloní Manuel Huerga va dedicar 
la pel·lícula: “Salvador”. Altres personalitats il·lustres que 
van passar per aquest centre penitenciari per raons polítiques 
van ser Lluís Companys, Francesc Ferrer i Clordia i Lluís Maria 
Xirinacs.
La Modelo, en el districte de nova esquerra de l’Eixample de 
Barcelona, va ser tancada el 8 de juny de 2017 i a partir de l’ 1 
de gener de 2018 va passar a ser propietat municipalament i va 
ser oberta al públic. Es poden visitar espais que només havien 
pogut trepitjar presoners i personal penitenciari com ara el pati 
d’entrada, la parcel.la, el locutori, el centre de la panòptica, les 
galeries 4 i 5 i el pati poliesportiu.
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 modernis-
ta, 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 la Presó Model de Barcelona. 

• 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:

PRESÓ MODEL 
I PARC GÜELL

GRUPS EXCURSIONS RADIALS

 HORA DE SORTIDA:      08:00 H.

EXCURSIÓ DE GRAN INTERÉS CULTURAL - VISITA GUIADA


