
Dies 15 i 16 d’octubre sortida a les 8,00 del matí 

Per a reserves: Trucar o enviar WhatsApp al tel. 636.88.98.38 (Casal)   
El pagament serà per ingrés o transferència al compte de La Caixa abans del dia 3 d’octubre 

Places limitades 
     En cas d’alguna raó de força major, l’organització  
                 podrà modificar el recorregut del viatge. 
 

          PREU SOCIS SENSE GLOBUS: 195€  AMB GLOBUS: 398€     

        NO SOCIS SENSE GLOBUS: 205€  AMB GLOBUS: 408€ 

Suplement habitació individual: 35€ 

Insc. Reg. Associacions de la Generalitat Afili. a la Federació d’Associacions de la Tercera Edat de Catalunya (FATEC) nº 27412 

LA CERDANYA I  

PUJADA EN GLOBUS 

Dia 15 : La Roca  -  Puigcerdà  -  Bellver de Cerdanya 

Sortirem de La Roca en direcció a Prats de Lluçanès per esmorzar al  

Restaurant Cal Quico: 

Pa amb tomàquet i embotits, vi, aigua i cafè 

Continuació per arribar a l’hotel Puigcerdà Park. Acomodació i dinar. A la tarda, vi-
sita a Bellver de Cerdanya, poble de caire medieval i carrers empedrats. A l’hora in-

dicada, retorn a l’hotel. Sopar i allotjament. 

Dia 16: Pugem en Globus  -  Llívia  -  La Roca 

Prenem un cafè i sortim d’hora per viure una experiència inoblidable. Arribem al 
punt de trobada amb el globus on participarem en la preparació de posta a punt fins 
a que pugem a la cistella i ens enlairem. Durant una hora sobrevolarem la Cerdanya 
gaudint d’una experiència única. Finalitzat el vol esmorzarem. Tot seguit, visitarem 
el poble de Llívia, poble català ubicat en territori francès. Dinar de barbacoa a l’ho-

tel. Després de dinar tornarem cap a La Roca. 

EL PREU INCLOU:  

Autocar durant els 2 dies 

Estada a hotel Puigcerdà Park 3*** 

Pensió complerta amb aigua i vi a tots els àpats 

Pujada en Globus (segons elecció) 

Guia acompanyant de Viatges Samblas 

Assegurança d'assistència en viatge 


