Massís i Monestir de MONTSERRAT
 Funicular de Sant Joan “Centre d’Interpretació del Geoparc de la
Catalunya Central i del Parc Natural de Montserrat” (NOVETAT)
 Nou espai audiovisual, anomenat “Montserrat, portes endins”

· Dijous 3 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.
 Arribada al Monestir de Montserrat i tot seguit agafarem el funicular de
Sant Joan que ens durà fins a una altitud d’uns 1.000 metres. Aquest
funicular fou inaugurat l'any 1918 i modernitzat al 1997 amb unes noves
instal·lacions i una nova dotació de vehicles panoràmics Un cop a dalt,
visitarem el recentment inaugurat “Centre d’Interpretació del Geoparc de
la Catalunya Central i del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat”,
un espai que ens mostra la història de la característica muntanya de
Montserrat, així com les seves condicions climàtiques, la fauna i la flora.
També des del mirador podrem gaudir, a vista d’ocell, de les millors
panoràmiques de la muntanya i del monestir.
 Abans de dinar, tindrem l’opció de poder assistir al cant de la Salve i el
Virolai pel cor de l’Escolania del Monestir.
 Dinar: al self-service del restaurant de la Cafeteria de sota la plaça.
 Tarda: visita al nou espai audiovisual, anomenat “Montserrat, portes
endins”, on descobrirem com és la vida dins del monestir i què és i què
significa Montserrat. L'espai, de 400 metres quadrats, mostra Montserrat
des de tres eixos: els orígens de la muntanya, la història del monestir i la
devoció a la Mare de Déu de Montserrat arreu del món i en acabar l’audició
farem una degustació dels diferents licors que s’elaboren a Montserrat.
 Tot seguit, retorn a BARCELONA.
***
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PREU: 94,-- 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
DIMARTS 1 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.
 Cal dir que tant la nostra Cia. d’Autocars com les instal·lacions de Montserrat,
estan amb contacte amb les autoritats competents en matèria sanitària i seguretat.
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