DIJOUS 17 de DESEMBRE de 2020
Temps de NADAL a la CIUTAT d’OLOT







 MUSEU dels SANTS
 ESTANYS de la MOIXINA
 AGRUPACIÓ de PESSEBRISTES d'OLOT i la GARROTXA

Sortida: a les nou (9.00 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, a l’àrea de servei de 4 Carreteres de Tona.
Seguidament arribarem a la ciutat d’OLOT, capital de la comarca de la
Garrotxa, tot travessant l’emblemàtic coll de BRACONS pel nou túnel. Un
cop allí, començarem amb la visita al pessebre de Can Trincheria, un
pessebre monumental situat al pati de l'Hospici i seguidament anirem al
MUSEU dels SANTS. ubicat en un edifici neogòtic del segle XIX, on
actualment s’alberga una institució, inaugurada l’any 2007, que té
l’objectiu de presentar l’ofici dedicat a la fabricació artesanal d’imatgeria
religiosa i també dedica una especial atenció a la resta d’oficis artesanals, a
la cultura popular i tradicional i a la vida i obra de Marian Vayreda.
Dinar:
Restaurant La Deu, situat als paratges de la Moixina.
Menú: amanida amb embotits de la Vall d’en Bas i dues patates de La Deu artesanes –
Vedella guisada amb guarnició ó tall de bacallà enfarinat amb fons de patata
Parmentie – Postres:gelat de iogurt de la fageda amb coulis de gerds, cafè, vi de la
casa, pa i aigües.

 Tarda: farem un breu passeig pels estanys de la Moixina, acompanyats de
la nostra guia, que ens explicarà l'Escola Olotina de Paisatge i
seguidament anirem fins la seu de l'AGRUPACIÓ de PESSEBRISTES
d’OLOT i la GARROTXA, una entitat sense ànim de lucre que des de
començaments del s.XX, vetlla per la preservació i el llegat d’aquest art de
fer el pessebre, que prové dels inicis del segle XVIII, per part de l’Escola
d’Olot.
 PREU: 93 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 dia 10 de desembre, al número de compte següent:
POL VIATGES,S.L gc md286
Sant Elies, 11-19 despatx 92
08006 Barcelona
Tel.:0034 93 241 41 42
Fax.:0034 93 414 16 35
info@polviatges.com
www.polviatges.com

CaixaBank “la Caixa” - ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565
NOTES:
· Cal dir que tant la nostra Cia. d’autocars PLENACOSTA, com les instal·lacions
del Museu dels Sants, el restaurant La Deu i l’Associació de Pessebristes d’Olot i
la Garrotxa, estan al corrent amb les autoritats competents en matèria sanitària i
seguretat.
· La sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones.
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