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Diumenge, 20 de setembre del 2015
EXCURSIÓ CULTURAL AMB AUTOCAR AL BAIX
EMPORDÀ I A LA COSTA BRAVA

Zona modernista de la Bisbal d’Empordà

Nucli antic de La Bisbal

Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí, de davant de l’estació del carrilet, en direcció al
Baix Empordà, parant per esmorzar en un àrea de l’autopista (no inclòs en el preu). Prosseguint,
després, fins a La Bisbal per visitar una important fàbrica de ceràmica, i el centre històric de la ciutat
que fou una de les primeres poblacions de l'Empordà. Amb la construcció de l'església de Santa
Maria i, més tard, del Castell, aquesta vila es convertí en un nucli urbà. Actualment, el nucli antic,
conserva un ric patrimoni arquitectònic. L'entremat de carrers estrets i els nombrosos edificis antics
mostren l'estructura primigènia de la vila i el traçat de les antigues muralles. Acabades les visites
anirem a un restaurant de la Costa Brava per fer el següent àpat:
Entremès - arròs mar i muntanya - lluç a la marinera - postres, cava, pa, vi, aigües, cafè i gotes
Ben dinat, després d’una mica de sobretaula, i per estirar les cames, anirem a fer una petita
passejada per la zona turística i per la platja. Desprès de fer la passejada reprendrem el viatge de
tornada fins a Sant Boi, per arribar prop de les set de la tarda.

Indústria de la ceràmica Bisbalenca

Vista de les illes Medes des de la platja

Per a inscripcions a la llibreria Isart (plaça Presas): a partir del dilluns dia 7 de setembre.
Preu, inclòs viatge, dinar, i visites: Socis: 35 €uros – No socis 38 €uros.
Places limitades. No feu tard a la inscripció ni a la sortida de l’autocar
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org

