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Diumenge, 17 de juny del 2012
VIATGE CULTURAL A Palau-Sator, l’Estartit i Sant Julià de Boada

Vistes de Palau-sator
Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí de davant de l’estació del carrilet, parant per
esmorzar a l’autopista (no inclòs en el preu) i continuant el viatge fins a Palau-sator, on farem una
visita guiada per l’històric poble medieval i la Torre de les Hores. Acabada aquesta visita anirem a
l‘Estartit per veure el mar (fent una tomb facultatiu amb l’autocar) i al restaurant a fer el següent àpat:
1r. Entremesos – 2n. Arròs mar i muntanya –
3r. Lluç a la marinera – Postres, pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i ”gotes”.
Ben dinat, i després d’una mica de sobretaula, continuarem el viatge fins a Sant Julià de Boada, on
tot passejant farem un altra petita visita guiada. Sant Julià es un altre històric i preciós poble
empordanès, on hi ha l'església més antiga de la comarca (d'origen visigot). Després de la visita
reprendrem el viatge de tornada fins a Sant Boi, per arribar prop de les 7 de la tarda.

Visita guiada per Palau-sator i Sant Julià de Boada
Per a inscripcions i pagament a la llibreria Isart (plaça Presas): a partir del dia 7 de juny.
Places limitades: no feu tard a la inscripció, ni a la sortida de l'autocar.
Preus: (Viatge, dinar, i visites guiades) Socis: 32 €. No socis 35 €..
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org
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Benvolguts socis, sòcies, amigues, i amics,
Degut a que algunes persones ens han demanat que fem una excursió de més dies, us presentem
una espècie d’enquesta per veure les vostres preferències, en el cas de que volguéssiu venir.

L’excursió seria, mitjançant l’oferta d’una agència. Sortida dilluns dia 23 de juliol (de 5 o 6 dies
segons el programa).

Hi ha quatre propostes diferents.
Si esteu disposats a venir:
Heu de marcar la proposta que més us interessi amb el número: 1.
La segona proposta que també us pugui interessar amb el número: 2.
La tercera amb el número 3 i la quarta amb el: 4.
En cas de que alguna proposta no us interessi de cap manera poseu el número: 0
En cada opció que trieu haureu de posar numero de persones que vindrien.
Si no us interessa cap de les propostes no cal que marqueu cap opció, ni lliureu el paper a ningú.
QUEDEN INCLOSOS EN ELS PREUS DELS VIATGES:
Transports amb autocar - Autopistes peatge - Totes les excursions del programa (excepte entrades a
museus) - Hotels a pensió complerta - Aigua i vi en els menjars - Servei de guia - Assegurança de
viatge.
Pels qui hàgiu triat alguna opció haureu de posar el n. de preferència, el nom i el telèfon de contacte.
Un cop omplertes totes les dades podeu lliurar els papers a la llibreria Isart abans del dia 16 de juny.
Els que vingueu a l’excursió del dia 17 de juny, podeu donar-les en mà a algú de la Junta Directiva.
També podeu enviar-nos les vostres opcions (abans del dia 16 de juny) al correu electrònic:
veinslaunio@yahoo.es
Per exemple:
Nom i cognom: _________________________________________________; Telèfon: _________________
Opció n. 1 Cantàbria (4 persones) – Opció n. 2 Portugal (2 persones) – Galícia 0 – Rias Bajas 0
Quan tindrem totes les dades de l’enquesta escollirem la opció que interessi a més persones,
confeccionarem un programa més extens de l’escollit i ja us farem saber els resultats perquè us hi
pugueu apuntar definitivament.

Moltes gràcies.
La Junta Directiva.

