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 “El MASSÍS del CANIGÓ · CAT Nord”     
 Prada de Conflent 

 Monestir de Sant Miquel de Cuixà 
 Abadia de Sant Martí del Canigó  

·Dissabte 30 de juny i diumenge 1 de juliol del 2018· 
* * * 

o DISSABTE: 
 

• Sortida:  a les set (7.00 h) del Pg. de Gràcia a la cantonada amb la Gran Via de 
les Corts Catalanes, sota mateix de l’edifici de GENERALI.  

• Esmorzar:  a càrrec de cadascú, en una àrea de servei. 
• Seguidament: arribarem a la petita població de PRADA, capital de la comarca de 

Conflent, i tot seguit farem una visita guiada i comentada a l’església parroquial de 
Sant Pere, d’origen preromànic, i al casc antic.  

• Dinar:       al restaurant de l’hotel PRADOTEL.  
• Tarda: anada fins al MONESTIR BENEDICTÍ de SANT MIQUEL de 

CUIXÀ, situat en un lloc privilegiat, al bell mig de la vall del riu de Llitera, molt a 
prop del poble de PRADA i al peu del massís del Canigó. Visitarem la planta de la 
nau principal de l’església, la meitat del claustre, les restes de la capella de la 
Trinitat, i la impressionant cripta subterrània del Pessebre. Es tracta d’un dels 
monuments més interessants de l’arquitectura preromànica, o del romànic inicial.  
 

• Allotjament amb règim de P/C + 1 dinar:  a l’Hotel PRADOTEL 3*               
PRADA de CONFLENT -  Tel. 00 33 4 68 05 22 66 – www.hotel-prades.com            
  

o DIUMENGE: 
 

• Matí:  anada fins al petit nucli urbà de Castell de Vernet, lloc on ens 
esperaran els Jeep que ens pujaran fins a la majestuosa abadia benedictina de 
SANT MARTÍ del CANIGÓ, una petita joia del romànic situada en un esperó 
rocallós de la muntanya del Canigó, a 1.055m d’alt. Farem la visita, guiada i 
comentada per un membre de la comunitat religiosa, a la cripta o església inferior 
de tres naus, dedicada a santa Maria; a l’església superior, dedicada a sant Martí; 
al claustre inferior, obra del segle XI; i al superior, dels segles XII i XIII, amb 
capitells de marbre de rica temàtica romànica; i finalment podrem gaudir de 
l’exuberant natura que l’envolta. 

• Dinar:        al restaurant de l’Hotel PRADOTEL. 
Després de dinar:  retorn a  BARCELONA. 

* * * 
PREU:  230 € preu per persona en habitació doble – supl. indiv. 45 € 
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Per a inscripcions truqueu al 93-241.41.42 de dilluns a dijous  
de  9.00 a 18.00h. i divendres de 9.00 a 15.00h.–Tarda: 616.958.009 -Pere Costa 

Per fer la reserva cal fer l’ ingrés abans del DIVENDRES dia 8 de juny 
al número de compte següent: 

* * * 

CaixaBank “la Caixa” -  ES34 - 2100·3017·08·2200641565 


