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Diumenge, 26 de novembre del 2017
EXCURSIÓ CULTURAL AMB AUTOCAR A L'ANOIA,
i visita als museus del Traginer i del Tren en miniatura

Museu del Traginer d’Igualada

Museu del Tren en Miniatura (vapor)

Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí, de davant de l’estació del carrilet, en direcció a
Piera, parant per esmorzar (inclòs en el preu). Prosseguint, després, cap a Igualada on farem
dues visites guiades per dos museus dedicats al transport però, en part, de distintes èpoques i
ben diferents en la tecnologia. En primer lloc veurem el Museu del Traginer que explica l’evolució
del transport, tant de mercaderies com de persones, emprant energies de sang, i alhora mostra
les relacions entre els diferents oficis que feien possible el desenvolupament del fet traginer a
casa nostra. Tot seguit, i amb l’autocar, anirem al Museu del Tren en Miniatura, on la visita ens
permetrà imaginar els viatges, des del tren real al tren miniatura i gaudir d'una experiència original
i inoblidable, d’oci i cultura ferroviària, combinats en un espai únic de més de 500 m2. En acabar
la visita anirem al restaurant per fer el següent àpat:
1r. Amanida mixta - 2n. Paella o Esqueixada de Bacallà - 3r. Filet de mero amb salsa
d’ametlles o Callos a la riojana - Flam o Gelat comtessa - Pa, vi, aigües, cava, cafè i gotes.
Ben dinat, després d’una mica de sobretaula i, si el temps ho permet, anirem a fer una visita pel
nucli medieval de Collbató i reprendrem el viatge de tornada, per arribar sobre les 6 de la tarda.

Museu del Tren en Miniatura (elèctric)

Nucli medieval de Collbató

Per a inscripcions a la llibreria Isart: a partir del dia 14 de novembre (places limitades).
Preus: (Viatge, esmorzar, dinar, i visites guiades) Socis: 37 €. No socis 40 €..
Nota: No feu tard per la inscripció ni a la sortida de l'autocar.
L’itinerari podrà ser modificat per causes imprevistes, d’horaris, o de força major.
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org

