BUS 5 DIES
SORTIDA: 19/09/21
PREU: 595€
Suplement individual: 120€
Paga i Senyal: 200€
Resta abans del: 15/08/21

C/ NOU, 147 – 149 BAIXOS 17600 FIGUERES / T. 972 67 65 63 / GCMD240 / info@touristclub65.com / www.touristclub65.com

Dia 1: Origen – Modernisme de Reus i Vermut - Salou
Sortida direcció Reus, però a abans farem una parada
per esmorzar a càrrec dels Srs. Clients. Al arribar a reus
farem un recorregut guiat per el modernisme de Reus,
visitarem l’institut Pere Mata construït el 1897 per
Lluis Domenech i Montaner, veurem el pavelló 6 per la
seva riquesa ornamental, i seguirem la nostre ruta per
veure diferents façanes con la casa Gasull, la casa Rull,
així com l’ajuntament del 1600, la visita l’acabarem al
Gaudí Centre dedicat a la figura del genial Arquitecta,
dinarem al “Museu del Vermut” i a la tarda farem la
visita al primer museu del món relacionat amb aquest
licor, amb una de les col·leccions mes completes que
es poden trobar. Després anirem a Salou a l’hotel,
assignació d’habitacions i temps lliure fins l’hora de
sopar i allotjament.
Dia 2: Salou – Deltebre – Mariscada – Mel Muria
Sortida després d’esmorzar per anar direcció al “Delta
de l’Ebre”, començarem fent un recorregut panoràmic
pels arrossars, tot seguit agafarem una barca per
veure l’Illa de Buda i arribar fins la desembocadura. A
l’acabar farem un “Dinar Mariscada”, i a la tarda
visitarem “Mel Múria” un centre apicultor que data
del 1.850. Després de la visita guiada i les explicacions
tindrem ocasió de comprar a la botiga. Tot seguit
tornarem a Reus per sopar i allotjament a l’hotel.
Dia 3: Salou – Escaladei – Casa Navas
Sortida després d’esmorzar i en el fons d’una vall
trobarem la “Cartoixa d’Escaladei”, un espai tranquil
a on els monjos cartoixans van seguir un model de vida
marcat pel silenci i l’oració en una visita guiada
descobrirem els seus secrets mes ben guardats,
seguidament anirem a dinar a l’hotel i a la tarda
visitarem la Casa Navas, Domenech i Montaner va
saber dotar-la d’una magnifica decoració interior que
es conserva pràcticament intacta. La ceràmica, els
mosaics, els esgrafiats, el treball de la pedra i els
vitralls de la casa Navàs, són magnífics exemples de les

arts decoratives al Modernisme, al acabar tornarem a
Salou i lliure fins l’hora de sopar a l’hotel.
Dia 4: Salou – Escornalbou – Falset
Sortida després d’esmorzar per visita guiada al magnífic
Castell Monestir de Escornalbou format per les restes de
dos edificis medievals el monestir de Sant Miquel del
1153 i un castell construït al damunt d’unes restes de una
fortalesa romana, al acabar tornarem a l’hotel a dinar i a
la tarda anirem a Falset a on farem una visita teatralitzada
a un celler Modernista del 1919 acabarem al visita amb
degustació i també podrem comprar, tot seguit tornarem
a Salou a on disposarem d’una estona lliure abans de
sopar i allotjament a l’hotel.
Dia 5: Salou - Cambrils - Origen
Sortida després d’esmorzar per anar a Cambrils a visitar
el Parc Samà, un jardí històric, un hort mediterrani, un
bosc poètic, un palau melancòlic. Un homenatge a la
bellesa, un paisatge amb memòria, nostàlgia d’altres
mons i temps. La Cuba d’Espanya, la França arranjada i
l’Anglaterra romàntica, la tranquil·la Àsia i la Grècia
clàssica. Al acabar la visita tornarem a l’hotel a dinar i a la
tarda farem el recorregut de tornada al punt d’origen.

EL VIATGE INCLOU
• Autocar anada i tornada amb guia acompanyant
• 4 nits d’hotel 4**** a Salou
• Tassa turística
• Tots els àpats (begudes incloses)
• Visites guiades i entrades segons el programa.
• Assegurança Viatge i Anul·lació inclou Covid19
OPCIONAL
• Suplement Assegurança Força Major Garantida del 90%
preu 65€ (a contractar en el moment de fer la reserva)

