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 La Seu d’URGELL 
 Principat d’ANDORRA 

* * * 
Divendres 31 de juliol i dissabte 1 i diumenge 2  d’agost del 2020 

* * * 
o DIVENDRES: 

 
 Sortida: a les vuit (8.00 h) davant el Hard Rock Cafe, situat a la vorera 

de mar de la plaça Catalunya, a la parada oficial d’autocars. 
 Esmorzar: a càrrec de cadascú, en una àrea de servei. 
 Matí:  visita guiada a la SEU d’URGELL MEDIEVAL, un petit recorregut 

pel clos de vila històric d’aquesta ciutat.  
 Dinar: al restaurant “La Terrasseta del Parc”. situat al Parc Olímpic del 

Segre. 
 Tarda: visita al Conjunt Catedralici format per: la CATEDRAL  de 

SANTA MARIA d’URGELL, del segon romànic, el CLAUSTRE, l’església 
de SANT MIQUEL i el MUSEU DIOCESÀ. 

 Seguidament: anada fins al PRINCIPAT d’ANDORRA, on tindrem 
l’allotjament i els àpats d’aquests dies. 
 

 Allotjament:   
CENTRIC ATIRAM HOTEL 
Av. Meritxell, 87-89   
AD500 ANDORRA LA VELLA 
Tel:+376 877 500  
www.atiramhotels.com/ca/hotels/andorra/hotel-centric-atiram 
 

o DISSABTE: 
 

 Matí: visita al recent inaugurat ESPAI COLUMBA, un centre que té com 
a missió difondre el coneixement de la pintura romànica de la vall 
andorrana, i al mateix temps és on es preserven els murals de l’església 
de SANTA COLOMA i també on es custodien diversos objectes litúrgics, 
provinents de les esglésies de la vall.  

 Dinar: al restaurant de l’Hotel.  
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 Tarda: anada fins al poble de la MASSANA, on es troba l’antiga  FARGA 
ROSSELL, datada de l’any 1842 i una de les últimes fargues actives del 
Principat Andorra. Una cop allí, començarem la visita guiada al Centre 
d'Interpretació del Ferro, amb la projecció d’un audiovisual que ens 
mostrarà el procés de transformació del mineral de ferro en lingots i la 
importància que va tenir la metal·lúrgia a Andorra a finals del segle XIX 
i principis del XX. També podrem observar el funcionament del 
martinet propulsat per aigua i veurem com es produïen antigament els 
lingots, tot amb eines d’època. 
 

o DIUMENGE: 
 

 Matí: anada fins al poble de TARTER, on molt a prop comença la VALL 
d’INCLES. Disposarem d’un trenet elèctric que en durà fins al fons de la 
vall, on podrem gaudir d’un dels paratges naturals privilegiats amb tot el 
seu esplendor de bellesa i flora. 
Seguidament ens aproparem al nou MIRADOR del ROC del QUER, que 
es troba suspès en l’aire a poc més de 400 m de caiguda, des d’on podrem 
gaudir d’unes fantàstiques vistes panoràmiques.  

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

PREU: 395  €   Supl. Indiv. 75  € 
 

Per a inscripcions Tl. 932 414 142 de dilluns a divendres de 10.00 a 
14.00h.  Tarda:  616.958.009  (Pere Costa) 

Per tal de fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés abans del  
DIMARTS 21  de JULIOL al número de compte següent: 

 
CaixaBank  “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 

* * * 
 NOTA: Demanem als clients que portin amb ells la targeta sanitària 

europea en el transcurs de la sortida. 
 NOTA: la sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones. 

* * * 
 EL PREU INCLOU:  
 Autocar Cia. Plenacosta, durant tot el recorregut.   
 Allotjament, dinars i sopars (en sala exclusiva) de tots els dies d’estada al 

Principat, al CENTRIC ATIRAM HOTEL 4*. 
 El dinar del divendres dia 31 de juliol a la Seu d’Urgell,  
 Refrescos, aigua, cervesa i cafè o infusions,  per dinar i sopar.  
 Entrades a museus i recintes històrics de pagament.  
 Recorregut amb el trenet elèctric de la VALL d’INCLES. 
 Guies professionals de turisme de la Seu d’Urgell i Principat d’Andorra. 
 Propines diverses.  
 Guia acompanyant de Pol Viatges, des de Barcelona.  
 Assegurança d’assistència i anul·lació .  

 
 EL PREU NO INCLOU:  
 Qualsevol cosa no especificada.   

 


