
TORTOSA
7 DIES | TOT INCLOSPROGRAMACIO

La història de Tortosa s’ha vist sempre determinada 
pel vincle del riu Ebre amb el mar Mediterrani. Ha sigut 
històricament una ciutat multicultural i oberta al món a 
través de l’aigua. La situació geogràfica privilegiada del 
lloc d’assentament de la ciutat i la fertilitat de la vall de 
l’Ebre, que descriu Cristòfor Despuig a Los Col·loquis de 
la insigne ciutat de Tortosa, ha determinat l’economia i 
la riquesa de la ciutat al llarg de la història. La Tortosa 
del segle XVI esdevé el centre cultural i artístic més re-
llevant de la Catalunya del Renaixement. Sis dels presi-
dents de la Generalitat van estar estretament lligats a la 
Tortosa d’aquest segle.

27 /12 / 2022: ORIGEN - BARCELONA - TORTOSA 
Recollida del viatgers que hagin contractat el servei 
“porta a porta” i trasllat fins a Barcelona. Sortida en tren 
des de l’Estació de França de Barcelona ales 14:40 h. 
en direcció Tortosa. Arribada a la capital del Baix Ebre. 
Repartiment d’habitacions, sopar i allotjament.  

28-29-30-31 /12 2022: TORTOSA, ACTIVITATS I EX-
CURSIÓN. GRAN SOPAR DE CAP D’ANY AMB FESTA, 
MÚSICA I BALL.
Durant els dies d’estada a Tortosa realitzarem excur-
sions, activitats i passejades per la ciutat i per la 
comarca, sempre acompanyats dels nostre monitors/
res, visitant també el Delta del Riu Ebre. En ple centre 
de Tortosa, just a l’embarcador al costat del mercat 
modernista, pujarem a bord del llagut Lo Sirgador, una 
activitat original, inspiradora i evocadora de l’autèntica 
essència de navegar pel riu com es feia amb els antics 
llaguts.

GRAN FESTA DE CAP D’ANY
La tarda del dia 31 de desembre la dedicarem a preparar 
una gran festa de cap d’any, amb un sopar molt espcial 
de celebració, amb el tradicional raïm, cotilló, música i 
ball per donar la benvinguda al noy any.

01 gener 2023: TORTOSA - BARCELONA - ORIGEN
Avui tocarà aixecar-se una mica més tard de lo habitual. 
Farem un “brunch” (esmorzar-dinar) i tot seguit anirem 
cap a l’estació de tren de Tortosa per agafar el transport 
que ens portarà fins a Barcelona. Arribada al voltant de 
les 16:45 h. i repartiment dels viatgers que hagin con-
tractat el servei “porta a porta”. Final del viatge.

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.

     DATES DE SORTIDA                PREU (per persona)

    27 desembre 22 - 01 gener 23 

    ---            

    745 €

   --
    Servei trasllats “Porta a Porta”: 60 euros.

INFORMACIÓ I RESERVES:

635.039.483 - 93.860.50.37 info@intermediatours.com

EL PREU INCLOU

• Servei de monitoria en suport intermitent i extens.
• Tren Barcelona - Tortosa - Barcelona. Bus /Taxis per als trasllats i 
excursions durant els dies d’estada.
• Allotjament en Apartaments SB Corona de Tortosa en pensió com-
pleta. Sopar de celebració i festa de Cap d’Any.
• Excursions i activitats organitzades pels nostres monitors/res (Tor-
tosa, Delta de l’Ebre, passeig en vaixell Lo Sigador, ...)
• Assegurança de viatge i assegurança de cancel.lació de viatge (veure 
condicions).

EL PREU NO INCLOU Despesses privades i extres, cap altre 
servei no especificat en el programa.
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VACANCES DE NADAL
DEL 27 DE DESEMBRE 
AL 01 DE GENER


