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, 24 d’abril del 2016
EXCURSIÓ CULTURAL AMB AUTOCAR I EL TREN
DELS QUATRE LLACS (de Lleida a la Pobla de Segur)

Pantà de Sant Llorenç de Montgai

Pantà de Camarasa

Itinerari: Sortida amb autocar a dos quarts de vuit del matí (7 h. 30 min.), de davant de
l’estació del carrilet, en direcció a Lleida, parant per esmorzar (inclòs en el preu). Prosseguint,
després, fins a l’estació de la capital de la Terra Ferma, allà agafarem un tren automotor
modern que ens portarà per uns paratges impressionants, travessant diversos pobles i quatre
pantans: Sant Llorenç de Montgai, Camarasa, Tarradets, i Sant Antoni, fins arribar a la Pobla de
Segur. Allà ens esperarà l’autocar i un guia local per fer una visita pels llocs més emblemàtics
de La Pobla. Finalitzada la visita anirem al restaurant per fer el següent àpat:
amanida catalana - fideuada de peix - rodó de vedella - postre - cava, pa, vi, aigües, cafè i gotes.

Ben dinat, després d’una mica de sobretaula, i per estirar les cames, els qui ho vulguin, podran
fer una passejada a peu pel voltant del mateix restaurant, situat al costat del pantà de Tarradets
i amb unes magnífiques vistes. Un cop feta la passejada i de gaudir de l’entorn, reprendrem el
viatge de tornada fins a Sant Boi per arribar prop de les set de la tarda.

Pantà de Tarradets, vist des del restaurant on dinarem

Pantà de Sant Antoni, vist des del mateix tren

Per a inscripcions a la llibreria Isart (plaça Presas): a partir del dijous dia 14 d’abril.
Preu, inclòs autocar, tren, esmorzar, dinar, i visites: Socis: 37 €uros – No socis 40 €uros
Places limitades. No feu tard a la inscripció ni a la sortida de l’autocar

Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org

