ESTRELLA

PRENADAL

LLEIDA · CASTELL DE GARDENY
CITY TOUR AMB GUIA OFICIAL I ENTRADA A LA PAERIA
PROGRAMACIO

autocar

cultural

qualitat/Preu

EXCURSIÓ RADIAL | PRODUCTE PROPI

ORIGEN -- LLEIDA

Sortida des del nostre lloc d’origen en direcció Lleida. Breu aturada per
esmorzar (a càrreg dels senyors clients). Continuació fins arribar a la ciutat de
Lleida.

VISITA CASTELL DE GARDENY

El conjunt monumental de Gardeny constitueix un dels testimonis més destacats de l’arquitectura templera aixecada a Catalunya durant la segona meitat
de segle XII. El Castell de Gardeny -juntament amb els de Miravet, Montsó,
Penyíscola i la ciutat de Tortosa- forma part de la ruta templera Domus Templi.
La visita la realitzarem amb guia oficial de Catalunya i està dividida en dues
parts: un audiovisual que ens explicarà la història de l’Ordre del Temple i una
escenogràfía que ens endinsa en el per què, com i quan d’aquesta institució
medieval de caràcter religiós i militar. A la segona part de la visita explorarem
les estàncies interiors del Castell acompanyats del nostre guia local.

VISITA CITY TOUR - LA PAERIA

Finalitzada la visita al Castell de Gardeny anirem fins al centre de la ciutat,
concretament fins al seu eix comercial, un dels més llargs d’Europa a cel
obert. Allà realitzarem una visita “City Tour” acompanyats dels nostre guia oficial de Catalunya. Visitarem la Catedral Nova, l’Antic Hospital de Sta. Maria, la
Plaça de St. Frances i arribarem al Palau de la Paeria, seu del govern local de
la cituat. Entrarem al Palau per realitzar la visita a les restes arqueològiques
situades als baixos de l’edifici, incloent l’antiga “morra”, antiga presó medieval
destinada als presos condemnats a mort.

MENU GRAN FESTA DE PRENADAL

Un cop finalitzades les visites matinals ens dirigirem al restaurant on realitzarem la gran festa del prenadal, amb el següent menú:
· Entrants: Coca de Recapte, Llagostins amb Salsa Rosa, Pernil Ibèric amb Pa de

Vidre, Cargols a la Llauna.
· Primer Plat: Sopa de Galets tradicional
· Segon Plat: “Solomillo” de Porc al Pebre Verd
· Postre: Crema Catalana “De Tota La Vida”
Pa, Aigua, Vi, Una Copa de Cava per Persona
Lot de Nadal

Animada tarda amb música i ball. A l’hora convinguda iniciarem el viatge de retorn al nostre
lloc d’origen. Final de l’excursió.

DATES DE SORTIDA
2021 DESEMBRE

58 €

Data a concretar pel client
Descomptes per a grups de 20 persones o més: 2 € per persona

EL PREU INCLOU
• Excursió en autocar “Gran Confort”.
• Guia acompanyant de la nostra agència.
• Castell de Gardeny: Entrada + Audiovisual + Visita amb guia oficial de Catalunya.
• Palau de la Paeria: Entrada + Visita amb guia oficial de Catalunya a les restes
arqueològiques del palau.
• Dinar “Gran Festa” de Prenadal.
• Assegurança d’assistència en viatge.
EL PREU NO INCLOU

NOTES:
* L’ordre de les visites podrà ser modificada 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.

PREU (per persona)

Despesses privades i extres als hotels i restaurants,
propines, cap altre servei no especificat en el
programa.

INFORMACIÓ I RESERVES:

635.039.483 - 93.860.50.37

info@intermediatours.com

