Dissabte 24 de novembre de 2018
 CASTELL de MONTSORIU
 MUSEU ETNOLÒGIC del MONTSENY – ARBÚCIES

***
Sortida: a les nou (09:00 h) del Pg. de Gràcia cantonada amb la Gran Via
de les Corts Catalanes, davant dels Jardins de la Reina Victòria.
Breu parada per esmorzar, a càrrec de cadascú, en una àrea de l’autopista.
Seguidament, ens aproparem fins al Parc Natural del Montseny, una zona
de protecció especial del paisatge i el patrimoni historicoartístic, on hi ha
l’aparcament i el punt per accedir a la visita, guiada i comentada, del
CASTELL de MONTSORIU, la fortificació defensiva d’estil gòtic català
més notable, tant des del punt de vista històric com arquitectònic i
arqueològic. També és un indret des d'on podrem gaudir d’excepcionals
vistes panoràmiques sobre el Parc Natural del Montseny i sobre les
comarques de la Selva i el Vallès Oriental.
Dinar: al restaurant La CORBADORA, situat al terme d’Arbúcies.
1r. Canalons casolans – 2n. Xurrasco de vedella – Postres de la casa –
Pa, vi, aigües i cafè o infusions.

Tarda: visita al MUSEU ETNOLÒGIC del MONTSENY que es troba
situat a la Gabella, un edifici del segle XVII ubicat al centre mateix de la
vila d’Arbúcies, totalment restaurat i adaptat. El Museu explica, a través de
les seves diferents sales d’exposició permanent, l’evolució de les formes de
vida de la gent que ha viscut al Montseny al llarg de la història. La visita es
complementa amb la projecció de l’audiovisual “El castell de
Montsoriu i Llegendes del Montseny”.
 PREU: 69 €
Per a inscripcions Tel. 93-241.41.42 de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00 h.
divendres de 9.00 a 15.00 h – Tarda: 616.958.009 (Pere Costa)
Per tal de fer efectiva la reserva, cal trucar prèviament per telèfon i fer l’ingrés al núm. de
compte corrent abans del DIVENDRES 16 de NOVEMBRE
“la Caixa” ES-34 2100-3017-08-2200641565
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Sant Elies, 11-19 despatx 92
08006 Barcelona
Tel.:0034 93 241 41 42
info@polviatges.com
www.polviatges.com

El preu inclou:
o Transport amb autocar de la companyia PLENACOSTA, SA.
o Opció de poder pujar i baixar del lloc d’arribada fins a l’esplanada del castell, en un vehicle petit.
o Entrades i visites guiades pels membres de l’equip d’investigació dels diferents llocs a visitar.
o Dinar al restaurant La CORBADORA, situat al terme mateix d’Arbúcies.
o Dossier documentació del castell i museu (MAC).
o Organització i guia acompanyant de Pol Viatges.
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