ASSOCIACIÓ DE VEÏNS "LA UNIÓ", C/ Major, 43, (Cal Ninyo) SANT BOI Tel. 93.635.12.07
Fax.: 93 630.88.95 veinslaunio@yahoo.es Web: www.associaciodeveins.org

Diumenge, 7 de juny del 2009
VIATGE CULTURAL PER LA COSTA BRAVA
SANT FELIU DE GUÍXOLS i dinar a SANTA CRISTINA D’ARO

Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí, de davant de l’estació del carrilet, parant per
esmorzar a una àrea de l’autopista (esmorzar no inclòs en el preu) i prosseguint fins a Sant
Feliu de Guíxols. Sant Feliu és una població viva durant tot l’any amb una oferta d’activitats
culturals riques i variades. Està situada en un litoral de penya-segats que es trenquen en
petites cales. Un dels seus encants, és fer una passejada per la platja deixant-se portar per
l’encant dels espais naturals que l’envolten. En arribar farem una visita guiada pel màxim
exponent de la ciutat, el monestir benedictí i la seva part més antiga, la romànica Porta Ferrada
i el museu, en acabar la visita anirem a Santa Cristina d’Aro on farem un àpat típic de la costa:
Paella d’arròs, peix al forn, i pastis de llimona.
Amb els corresponents complements: pa, vi, aigua, copa de cava i cafè.
Ben dinat, i després d’una mica de sobretaula, tornarem fins a la platja de Sant Feliu de
Guíxols, on esperarà un trenet per fer una agradable visita per la zona turística. Després
d’estirar les cames i de contemplar les magnifiques vistes des de la platja reprendrem el viatge
de tornada fins a Sant Boi, per arriba prop de les 7 de la tarda.

Per a inscripcions: a partir del dia 25 de maig a la Llibreria Isart

Preus: (Viatge, dinar, trenet i visites guiades) Socis: 35 €. No socis 38 €. (no inclou l’esmorzar)
Nota: Places limitades: no feu tard a la inscripció, ni a la sortida de l'autocar.
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org

