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, 23 d’octubre del 2011
EXCURSIÓ CULTURAL AL MONTSENY I GUILLERIES
Una panoràmica per veure tots els colors de la tardor

Espai natural de Les Guilleries
Museu de les Guilleries
Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí, de davant de l’estació del carrilet, en direcció
al Montseny, parant per esmorzar (inclòs en el preu). Prosseguint, després, el viatge tot veient
la panoràmica del Montseny, fins a Sant Hilari de Sacalm, poble de les cent fonts i capital de
les Guilleries. En arribar ens projectaran un magnífic documental, després visitarem el museu
de les Guilleries i el centre del poble. A l’hora de dinar anirem al restaurant per fer el següent
àpat:
1r. Amanida de tardor amb favetes i fruits secs - 2n. Fricandó de llom amb bolets Postres: crema catalana o gelat - Pa, vi, aigües, cava, cafè i gotes.
Ben dinat, i després d’una mica de sobretaula, anirem a visitar l’antic balneari de la Font Picant
on podrem provar l’aigua de la font que l’hi dona el nom. Desprès de fer una petita passejada
per l’entorn, reprendrem el viatge de tornada fins a Sant Boi.

Antic balneari de la Font Picant

Vista de la Font Picant

Per a inscripcions a la llibreria Isart: socis (titular i 3 acompanyants) a partir del dia 13 de
d’octubre, 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, esmorzar, dinar, i visites guiades) Socis: 37 €. No socis 40 €..
Nota: L’itinerari podrà ser modificat per causes imprevistes, d’horaris, o de força major.
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org
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ELS NOSTRES TALLERS I ACTIVITATS PERMANENTS

TALLER D’ART I CREATIVITAT
Divendres de 11,30 h a 12,30 h i de 19,00 h a 20,00 h
Informació i contacte: Mer Rodriguez – tel. 630 51 53 36

