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EL PREU INCLOU AUTOCAR I GUIA ACOMPANYANT

Condicions generals A www.intermediatours.com 

Restaurant El Rebost de la Gleva   

     PREU  

      45 €  

Sortida des del nostre lloc d’origen en direcció a La 
Gleva, a la comarca d’Osona. 

Arribada al restaurant El Resbost de La Gleva on realit-
zarem l’esmorzar en base a :

PA AMB TOMAQUET I EMBOTITS DE LA GLEVA 
AIGUA, VI I CAFÉ

Tot seguit tornarem a pujar a l’autocar per dirigir-nos 
cap a Vic, la capital de la comarca d’Osona. Allà po-
drem visitar el casc antic i farem una visita guiada a la 
Catedral, amb entrada inclosa. Aquesta catedral, seu 
de la Diocesi de Vic, destaca per la seva barreja d’es-
tils que van des del campanar romànic, el cluastre i el 
retaule major d’estil gòtic, la Capella de St. Bernat és 
d’estil barroca i entre el 1781 i el 1803 la catedral va 
ser ampliada i reformada en estil neoclàssic. Dins de la 
catedral son molt destacables les pintures al fresc de 
Josep Maria Sert. 
Un cop fi nalitzada la visita a Vic ens dirigirem fi ns a 
Folgueroles, petit poble osonenc on va nèixer Mossen 
Cinto Verdaguer. Allà gaudirem de temps lliure per pas-
sejar per la població i, qui ho dessitgi, podrà compra la 
típica i famosa Coca del Mossen. 

A l’hora convinguda tornarem al restaurant El Rebost de 
la Gleva on realitzarem el dinar en base al segënt menú: 

AMANIDA VARIADA
ESCALIVADA DE LA CASA

BUTIFARRA AMB MONGETES I CANSALADA
XAI I LLOM AMB PATATES I ALL I OLI

POSTRES
PA, AIGUA, VI, CAVA, CAFÉS I GOTES

SOBRETAULA AMB MÚSICA I BALL

A les 17 h. iniciarem el viatge de retorn fi ns al nostre 
lloc d’origen. Final de la excursió 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.

Espectacular esmorzar  

Inclou visita guiada a la Catedral de Vic

Restaurant El Rebost de La Gleva  esmorzar i dinar  

• Autocar “Gran Confort”. 
• Guia acompanyant de la nostra agència. 
• Visita amb guia local  a la Catedral de Vic, entrada inclosa. 
• Visita per lliure al poble de Folgueroles.
• Esmorzar i dinar al Restaurant El Rebost de La Gleva  
• Assegurança de viatge  

      45 €  
      45 €  
      45 €  
      42 €  

 Abril           7            21
 Maig           9            23
 Setembre    7    14    21    28           
 Octubre                    19    26
 Novembre   3    10    17             

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

Inclou:

CATEDRAL DE VIC
I FOLGUEROLERES (Coca del Mossen)
Esmorzar i dinar a La Gleva

GRUPS EXCURSIONS RADIALS

      42 €   Març                 17    24             


