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Diumenge, 26 d’abril del 2009

VIATGE CULTURAL PER L’ALT BERGUEDÀ
Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí, de davant de l’estació del
carrilet, en direcció Manresa i Berga, parant per esmorzar (inclòs en el preu) a
Torroella del Baix i prosseguint per l’eix del Llobregat fins al poble miner de Sant
Corneli on ens esperarà el Carrilet Verd de l’Alt Berguedà per fer un
impressionant i divertit viatge.
Amb el carrilet
verd de l’alt
Berguedà anirem
a veure les
petjades de
dinosaure de
Fumanya i els
paratges naturals
que envolten el
poble abandonat
de Peguera
En un altra excursió que vàrem fer ja vam visitar el museu i a Les Mines de carbó.

Aquest cop toca visitar els espectaculars paratges i les cingleres que
envolten el misteriós poble de Peguera. També visitarem les famoses petjades de
dinosaure de Fumanya, per tornar, després, a Sant Corneli i fer un excel·lent
dinar on no hi faltarà de res.
Ben dinat, i després de la sobretaula, Sortirem en direcció a Berga i
pararem a Sercs per fer un passeig i visita a un lloc molt bonic, inèdit per a molts,
on podrem veure un reguitzell de fonts, amb aigua abundant, que s’aboquen al riu
Llobregat, per la part alta del pantà de La Baells. Després el passeig continuarem
el viatge de tornada fins a Sant Boi per arribar prop de les 7 de la tarda.

Poble de Peguera (abandonat)

Riu i fonts de Sercs

Per a inscripcions: a partir del dia 15 d’abril a la Llibreria Isart

Preus: (Viatge, esmorzar, dinar, carrilet i visites guiades) Socis: 35 €. No socis 38 €.
Places limitades: no feu tard a la inscripció, ni a la sortida de l'autocar.
NOTA: L’EXCURSIÓ DEL 10 DE MAIG A QUEDAT POSPOSADA PER AL 14 DE JUNY
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org

