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Diumenge, 27 de març del 2011

VIATGE CULTURAL A LES MINES DE SAL DE CARDONA I AL
SANTUARI DE PINÓS

Visita guiada per les mines de sal de Cardona, dinar a Solsona i
visita al Santuari de Pinós, situat al centre geogràfic de Catalunya

Muntanya de sal i entrada a les mines

Interior de les mines de sal

Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí de davant de l’estació del carrilet, parant per
esmorzar a Manresa (no inclòs en el preu) i continuant el viatge fins a Cardona, on farem una visita
guiada per l’interior de les mines i el museu de la sal. Acabada la Visita prosseguirem fins a Solsona
per anar al restaurant a fer el següent àpat:
1r. Entreteniments amb croquetes de pernil i altres delícies – 2n. Canelons o fideuada –
3r. Rodo de vedella amb bolets – Postres, pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i ”gotes”.
Ben dinat, i després d’una mica de sobretaula, continuarem el viatge fins al santuari de Pinós, on, a
pocs metres, una rosa dels vents esculpida en pedra ens indicarà que ens trobem en el centre
geogràfic de Catalunya. Després reprendrem el viatge de tornada fins a Sant Boi, per arribar prop de
les 7 de la tarda.

Vista general del santuari de Pinós

La rosa dels vents

Per a inscripcions a la llibreria Isart: socis (titular i 3 acompanyants) a partir del dia 14 de març i,
del dia següent, tothom qui vulgui venir.
Places limitades: no feu tard a la inscripció, ni a la sortida de l'autocar.
Preus: (Viatge, dinar, i visites guiades) Socis: 35 €. No socis 38 €..
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org

