La VALL de NÚRIA
Cremallera – Santuari de la Mare de Déu – Exposicions i pel·lícula –
Telecabina Coma del Clot – Exposició Cremallera Vall de Núria

· Dijous 17 de setembre del 2020 ·
 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 de l’autovia.
 Tot seguit, arribarem a l’estació d’enllaç del poble de Ribes de Freser, on
pujarem al tren cremallera que ens durà per un espectacular recorregut pel
congost del riu Núria, de 12,5 km, fins a arribar al Santuari de la Mare de
Déu de Núria (Ripollès), situat a uns 2.000 m d’altitud.
 Abans de dinar, farem una visita guiada i comentada a totes les
dependències de la Vall de Núria. Començarem per la Basílica del Santuari,
i també veurem les exposicions: Edificis de la Vall de Núria, Camí Vell i
Els pastors i els seus camins, i la projecció d’una pel·lícula sobre la Vall.
 Dinar: al restaurant de l’hotel.
1r. Raviolis farcits amb salsa de bolets – 2n. Graella de carn amb xai del Ripollès –
Postres: iogurt artesà de la Vall de Ribes – pa, vi, aigua i cafè o infusions –

 Tarda: pujada amb el nou telecabina de la Coma del Clot, que ens durà
fins al Pic de l’Àliga, situat a 2.120 m d’altitud en ple cor dels Pirineus
Orientals, on es troba l’Alberg de Joventut, lloc on podrem gaudir d’unes
espectaculars vistes de les imponents comes i pics que coronen la vall, i
també hi veurem el Puigmal, de 2.913 m.
 Seguidament, retorn amb cremallera des del Santuari de Núria fins a
l’estació de la vila de Ribes de Freser, per tal de visitar l’exposició
Cremallera Vall de Núria, tot un recorregut per endinsar-nos en l’antic
material mòbil i històric del cremallera.
 Tot seguit, retorn a BARCELONA.
***
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PREU: 95,-- EUROS
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
DIJOUS 10 de SETEMBRE al número de compte següent:
CaixaBank “la Caixa” - ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565
NOTES:
 La sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones.
 L’anterior sortida, prevista pel passat 23 de juliol, es va haver de cancel·lar
deguta les recomanacions sanitàries sobre COVID-19. Les persones que tenien
reserva i havien pagat, tindran preferència a l’hora de fer la nova reserva.
 Cal dir que tant la nostra Cia. d’Autocars com les instal·lacions de Núria, estan
amb contacte amb les autoritats competents en matèria sanitària i seguretat.
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