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Dissabte 26 i diumenge 27de juny del 2021 
 

 Monestir de Sant Daniel de Girona 
 10è Festival Internacional del CIRC 

  Elefant d’Or - GIRONA 
 Palau Internacional del Circ ·CIRCUSLAND· 

BESALÚ 
-   -  

 DISSABTE   ·26· 
 

 Sortida: a les vuit (8.00 h) C/Provença, 273 (entre Pau Claris i Pg. de 
Gràcia, a tocar de l’edifici de la Pedrera ). Actual parada oficial d’autocars. 

 Esmorzar: a càrrec de cadascú en una àrea de servei de l'autopista. 
 Seguidament, arribarem a la ciutat de GIRONA, on ens estarà esperant un 

petit bus (especial per a nosaltres) que ens durà, tot resseguint la vall que 
forma el curs del riu Galligants, fins al MONESTIR de SANT DANIEL, 
Allí farem la visita guiada al recinte interior d’aquest monestir benedictí, 
fundat a mitjans del s. XI, on ressalta la seva església d’estil romànic, el 
claustre rectangular de dos pisos, l’inferior d’estil romànic i el superior 
gòtic, el sepulcre de Sant Daniel i el grup escultòric l’alabastre que data 
dels segles XIV/XV. 
Recordar que el passat 18 de juny del 2015 es va commemorar el mil·liari 
de la seva fundació, amb la intenció de continuar essent un far de cultura i 
espiritualitat.   

 Dinar: al restaurant DÚPLEX, situat davant mateix del Parc de la Devesa. 
Menú: pica-pica amb pa amb tomàquet i embotits, patates d’Olot i calamars – Orada 

al forn amb guarnició – Postres: a triar – Pa, aigua, vi i cafè o infusions. 

 Tarda: a dos quarts de cinc (16.30 h), assistència a l’Espectacle Blau del 
10è Festival Internacional del CIRC, Elefant d’Or a GIRONA, situat al 
PAVELLÓ de FONTAJAU. Aquest any la programació inclourà 18 
atraccions i 49 artistes de15 països que podrem contemplar per primera 
vegada a Europa. Tot això, com sempre, acompanyat per l’orquestra en 
directe i sota la mirada d’un jurat internacional format per 15 directors i 
experts en circ, vinguts d’arreu del món. 
Un cop finalitzat l’espectacle ens traslladarem a FIGUERES, on farem nit. 
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 Allotjament:  en règim de ½ pensió a l’Hotel TRAVÉ  3* 
   Ctra. d’Olot, s/n 17600 FIGUERES   
   Tel. 972.500.616 – www.hoteltrave.com       

 
 DIUMENGE   ·27· 

 
 Matí: després d’esmorzar sortida amb destinació la vila de BESALÚ, 

municipi de la Garrotxa. Un cop arribats a destí, pujarem amb el trenet 
turístic que ens farà un recorregut del nucli medieval, on anirem descobrint 
l’encant dels edificis més singulars d’aquesta vila, entre ells; l’església de 
l’antic convent de Santa Maria, la de Sant Vicenç (que custodia entre altres 
peces la relíquia de la Vera Creu), l’antic hospital de Sant Julià i l’edifici de 
la Cúria Reial, fins arribar davant de l’edifici de l’antiga abadia de Sant 
Pere, on s’ha ubicat el Palau Internacional de les Arts del Circ 
“CIRCUSLAND”. 
Es tracte del museu més gran d’Europa dedicat al circ, amb una exposició 
de més de 500 peces que formen part de la col·lecció: Circus Arts 
Foundation i que estan distribuïdes en tres plantes que il·lustren els 250 
anys d’història del circ, amb la voluntat d’arribar a ser tot un referent 
mundial. 

 Dinar: al restaurant 9 Can Quei, situat a BESALÚ mateix.  
Menú: entrants diversos per a tothom  – Diferents opcions per a triar  – 

 Postres de la casa – Pa, aigua, vi i cafè o infusions. 

 Després de dinar: retorn a BARCELONA. 
 

 PREU:  239  €   -   Suplement indiv.  30  € 
o Per a inscripcions, truqueu al tel. 93 241 41 42 de dilluns a divendres 

de 10:00 a 14:00 h. o bé al  616 958 009 (Pere Costa) 
o Per tal de fer efectiva la reserva,  cal trucar prèviament per telèfon i 

tot seguit fer l’ingrés nominal, abans del DIMARTS dia 8 de juny, 
 al número compte següent: 

 
 CaixaBank “la Caixa” -  ES34 - 2100·3017·08·2200641565 

____________________________________________________________ 
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o El preu inclou : Transport amb autocar Cia. Plenacosta  

Entrades: monestir de Sant Daniel, funció del Circ de Girona 
i nou Museu del Circ de Besalú.  
Trasllat especial pujada i baixada fins al monestir de Sant 
Daniel i trenet turístic de Besalú.  
Mitja pensió a l’hotel TRAVÉ de Figueres. 
Dinar del dissabte a Girona i diumenge a Besalú. 
Personatge acompanyant de Pol Viatges 
Assegurança d’assistència i d’anul·lació. 
 

o El preu no inclou:Qualsevol cosa no especificada. 
 

Nota: La sortida no es realitzarà sense un mínim de 15 persones. 
 


