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Diumenge, 27 d’abril del 2014
SORTIDA CULTURAL A LA GARROTXA AMB VISITA GUIADA A LA
GRANJA LA FAGEDA, I PASSEJADA AMB TRENET PER LA ZONA

Visita a la granja La Fageda

Visita dins la fabrica de làctics

Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí de davant de l’estació del carrilet, en direcció a
La Garrotxa, parant per esmorzar al santuari de La Gleva (inclòs en el preu) i continuant el viatge fins
a Olot, on farem una visita guiada per l’interior de la fabrica de productes làctics La Fageda. Acabada
la visita agafarem l’autocar per anar a un restaurant típic situat en plena zona Volcànica per fer el
següent àpat:
1r. Amanida – 2n. Ous a la caputxina (especialitat de la Garrotxa) – 3r. Pollastre rostit –
Postres, pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i ”gotes”.
Ben dinat, i després d’una mica de sobretaula, continuarem el viatge en direcció al poble de La
Canya, allà ens esperarà el trenet Tricu-Tricu per endinsar-nos per un paisatge sorprenent de la Vall
de Vianya, on podrem veure el riu, cascades, els terrenys volcànics, i les colades basàltiques d’on
van sortir les columnes que Gaudi va utilitzar per fer la Cripta de la Colònia Güell. Després de la
visita reprendrem el viatge de tornada fins a Sant Boi, per arribar prop de les 7 de la tarda.

Una de les vistes que ofereix el recorregut en el trenet Tricu - Tricu
Per a inscripcions a la llibreria Isart: a partir del dilluns dia 14 d’abril.
Places limitades: no feu tard a la inscripció, ni a la sortida de l'autocar.
Preus: (Viatge, esmorzar, dinar, visita guiada i trenet) Socis: 37 €. No socis 40 €..
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org

