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EL PREU INCLOU AUTOCAR I GUIA ACOMPANYANT

Condicions generals A www.intermediatours.com 

DESCOBRINT EL PRE-PIRINEU CATALÀ 

  PREU: 47 €

Sortida des del nostre lloc d’origen en direcció a la comarca 
del Solsonés. Arribada al restaurant on realitzarem l’esmorzar 
en base a:

PA AMB TOMAQUET I TRUITA DE PATATES
AIGUA, VI I CAFÉ

Tot seguit ens dirigirem a l’autocar per continuar el trajecte 
i realitzar les visites matinals, avui en torn a la conca del riu 
Cardener i endintsant-nos en la Vall del Lord. En primer lloc 
ens aturarem a l’Embassament de la Lossa del Cavall per 
contemplar les boniques vistes des de la presa. Continuacó 
fi ns arribar a la turística població de St. Llorenç de Morun-
ys. Allà farem una interessant visita cultural, amb guia local, 
al Centre d’Interpretació de la Vall del Lord. El Museu és 
gestionat per l’Associació Cultural de la Vall de Lord, fun-
dada el 1946 i formada per un grup de vilatans del municipi 
compromesos amb la conservació i difusió de la història, les 
tradicions i el patrimoni cultural i paisatgístic del lloc. La acti-
vitat es completa amb la visita a l’Església romànica de Sant 
Llorenç de Morunys on destaca l’Altar de la Verge dels Colls, 
el Retaule de St. Miquel, i el Claustre. Finalitzada la visita ens 
aproparem fi ns al neixement del riu Cardener per gaudir del 
bonic entorn que ens ofereixen les seves fonts. Acabades les 
visites matinals en dirigirem a un acreditat restaurant de Port 
del Comte on realitzarem el dinar en base al següent menú: 

CANELONS DE BACALLÀ AMB SALSA ESCALIVADA
****

VEDELLA AMB ROVELLONS
****

MILFULLS DE NATA AMB XOCOLATA CALENTA
****

Pa, vi, aigua mineral
Cava i  Cafè amb gotes

Després de dinar tindrem una mica de música i ball o bé, si ho 
preferiu, ens aproparem fi ns a Solsona per acabar de passar la 
tarda. A l’hora convinguda retorn al nostre lloc d’origen. Fi del 
viatge i dels nostres serveis.

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 realitzar 
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 l’integritat de les 
persones.

 

• Esmorzar i dinar.
 
• Autocar “Gran Confort”.
 
• Guia acompanyant de la nostra agència. 

• Visita amb guia local al Centre d’Interpretació de 
la Vall del Lord + Esglèsia i Claustre de St. Lloreç de 
Morunys.

• Visita a la Presa de la Llosa del Cavall i Fonts del 
Riu Cardener.

• Assegurança de viatge. 

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

Inclou:

LA VALL DEL LORD
LA LLOSA DEL CAVALL - ST LLORENÇ DE MORUNYS

FONTS DEL RIU CARDENER 

GRUPS EXCURSIONS RADIALS

 HORA DE SORTIDA:      08:00 H.

EXCURSIÓ DE GRAN INTERÉS CULTURAL - VISITA GUIADA


