ESTRELLA

MUSEU DEL TRAGINER I
FÀBRICA PASTORET DE LA SEGARRA
PROGRAMACIO

EXCURSIÓ
autocar

monumental
qualitat/preu

EXCURSIÓ RADIAL

Sortida des del nostre lloc d’origen en direcció a Igualada.
Arribada al restaurant on esmorzarem en base a Pa amb Tomaquet i embutits variats, aigua, vi, cafè o infusió. A continuació realitzarem les dues visites matinals:

MUSEU DEL TRAGINER - IGUALADA

El Museu del Traginer es basa en l’evolució del transport, tant
de mercaderies com de persones emprant energies de sang, i
alhora ens mostra els diferents oficis que feien possible el fet
traginer a casa nostra.
El Museu del Traginer, Col·lecció Antoni Ros explica l’evolució
del transport tant de mercaderies com de persones mostrant
les relacions entre els diferents oficis que feien possible el
desenvolupament del concepte traginer en el nostre entorn.
L’àmplia representació d’eines i utensilis que acumulen
aquests oficis, al costat de la presència de diferents carros,
carruatges, cadires i guarnicions, fan de la Col·lecció Antoni
Ros un autèntic museu de les arts i oficis aplicats al món del
transport a la Catalunya Moderna.

EL PASTORET DE LA SEGARRA – ST. GUIM DE
FREIXENET

Entrar a l’univers de la marca Pastoret és conèixer la família
Pont, agricultors i ramaders que, des del 1992, es dediquen a
la fabricació artesanal de productes làctics de tota mena.
La visita a les instal·lacions de El Pastoret de La Segarra consta d’un audiovisual i de la visita al al taller on connectarem
amb una manera de fer bé les coses, d’acord amb la tradició
però amb innovació i creativitat, i en unes instal·lacions
punteres. Coneixerem el procés de fabricació de iogurts,
matons i formatges i també podrem realitzar un tastet dels
seus productes. Finalitzades les visites en dirigirem al nostre
restraurant on realitzen el dinar en base al següent menú:

** Aperitiu de la casa
** Fideuà amb all i oli
** Bacallà amb samfaina
** Postres de la casa
** Pa, Vi, Aigua
** Una copa de cava, cafè i gotes
A una bona hora realitzarem el retorn en autocar al nostre
lloc d’origen. 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.

DATA DE SORTIDA
2022

PREU (per persona)
55 €

SUPLEMENT CAP DE SETMANA: 3 €
EL PREU INCLOU

• Autocar “Gran Confort”.
• Guia oficial de la Generalitat de Catalunya acompayant al
grup.
• Visites guiades al Museu del Traginer i Pastoret de la Segarra.
• Esmorzar i dinar segons especifica el programa.
EL PREU NO INCLOU

Despesses privades, extres al restaurant, propines, cap altre servei no especificat al programa.

INFORMACIÓ I RESERVES:

635.039.483-93.860.50.37

info@intermediatours.com

