El PRINCIPAT d’ANDORRA
Ruta d’ART ROMÀNIC
Nou MUSEU THYSSEN
Dissabte 1 i diumenge 2 de juliol del 2017




***
o DISSABTE:








Sortida:
a les vuit (8.00) del Pg. de Gràcia cantonada amb la Gran Via de les
Corts Catalanes, a la vorera costat de mar, sota mateix de l’edifici de GENERALI.
Esmorzar: a càrrec de cadascú, en una àrea de servei.
Seguidament:arribarem al PRINCIPAT d’ANDORRA, on farem l’allotjament i,
abans de dinar, visitarem el nou MUSEU CARMEN THYSSEN.
Dinar:
al restaurant de l’Hotel PANORAMA.
Tarda:
visita a l’església parroquial de SANTA COLOMA, una de les
esglésies més singulars i antigues del Principat, i la de SANT MIQUEL
ARCÀNGEL, situada prop del llogaret d'ENGOLASTERS, a 1.504 m.
Nit: després de sopar, assistirem al nou i màgic espectacle “SCALADASTELAR” de la companyia CIRQUE DU SOLEIL, que es representa en una
espectacular carpa.
Allotjament: HOTEL PANORAMA 4* · Les ESCALDES · Tel. 00 376 873.400
www.andorrapanorama.com
o DIUMENGE:



Matí:
anada fins al CENTRE d’ INTERPRETACIÓ del ROMÀNIC i a
l’església de SANT CLIMENT, que es troben a la bonica població de PAL; i tot
seguit, pujada fins a l’espectacular COLL de la BOTELLA (2069 m.), des d’on
podrem gaudir d’unes espectaculars vistes panoràmiques. Tot seguit, ens
aproparem al petit poble de la CORTINADA i visitarem l’església de SANT
MARTÍ, una petita joia d’aquets art romànic andorrà.
Dinar:
al restaurant de l’Hotel PANORAMA.
Després de dinar: retorn a BARCELONA.
***
NOTA: durant la nostra estada ens acompanyaran i assessoraran professionals de
l’Associació de Guies Turístics d’Andorra – AGTA –
***
POL VIATGES,S.L gc md286
Sant Elies, 11-19 despatx 92
08006 Barcelona
Tel.:0034 93 241 41 42
Fax.:0034 93 414 16 35
info@polviatges.com
www.polviatges.com

PREU: 188 € preu per persona en habitació doble – supl.ind. 32 €
Per a inscripcions truqueu al 93-241.41.42 de dilluns a dijous
de 9.00 a 18.00 h.
i divendres de 9.00 a 15.00 h. – Tarda: 616.958.009 (Pere Costa)
Per fer la reserva cal fer l’ingrés abans del DIJOUS dia 8 de juny
al número de compte següent:
CaixaBank “la Caixa” - ES34 - 2100·3017·08·2200641565
***
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