
 DATES DE SORTIDA 

INFORMACIÓ I RESERVES 
TFN 635.039.483 - 692.81.07.07

www.intermediatours.com - info@intermediatours.com

EXCURSIONS

EL PREU INCLOU AUTOCAR I GUIA ACOMPANYANT

Condicions generals a www.intermediatours.com 

RESTAURANT CAL PUIG 

     PREU  

      46 €  

Sortida des del nostre lloc d’origen en direcció a 
Artesa de Segre i Solsona. Arribada al restaurant, 
situat al terme municipal de Clariana de Cardener. 
Esmorazar:

PA AMB TOMAQUET I PERNIL 
AIGUA, VI I CAFÉ

Un cop esmorzats pujarem a l’autocar per diri-
girn-nos fi ns a Cardona on visitarem El Museu de 
les Mines de Sal. Primerament visitarem les ex-
posicions permanents sobre la sal, la muntanya, 
els seus orígens, l’explotació a les mines i la seva 
comercialització. Tot seguit baixarem a la mina on 
realitzarem una visita guiada al seu interior. Finalit-
zada la visita encara tindrem temps per pujar amb 
autocar fi ns al Castell de Cardona des d’on podrem 
gaudir d’una meravillosa vista de la comarca.

A l’hora convinguda tornarem al restaurant on rea-
litzarem el dinar en base al següent 

MENÚ:

ESCUDELLA BARREJADA
GALTES AL FORN AMB GUARNICIÓ

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

Després de dinar anirem a acabar de passar la 
tarda fi ns a Solona on tindrem una mica de temps 
lliure per passajar pel neu nucli antic. 

A l’hora convinguda tornarem a pujar a l’autocar 
per dirigir-nos al nostre lloc d’origen. Arribada, 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 inclòs  

• Autocar “Gran Confort”. 
• Guia acompanyant de la nostra agència. 
• Visita amb guia local a les Mines de Sal de Cardona
• Visita per lliure al Castell de Cardona i Solsona
• Esmorzar i dinar al Restaurant Cal Puig de Clariana 
de Cardener 

• Assegurança de viatge  

      46 €  
      46 €  
      46 €  
      46 €  

 Maig           6            20
 Juny           3            
 Setembre    4           18               
 Octubre      6    13    26
 Novembre         11    18             

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

Inclou:

MINES DE SAL DE CARDONAGRUPS

      46 €   Abril                         22     29           

PROGRAMA  


