
Baix Ampurdà 
Peratallada
VIATGE DE REGRÉS A L’EDAT MITJANA

// 15 de JUNY de 2019

ITINERARI DEL VIATGE
Deixem Barcelona per dirigir-nos a Monells, a la província de Girona, el 
poble de la pel·lícula 8 apellidos catalanes. Passejarem pel seu acollidor 
nucli històric acompanyats per un guia local.

Tot seguit visitarem Peratallada, considerat un dels pobles medievals 
més bonics d’Espanya. Els seus carrers laberíntics, les boniques places 
de pedra i l’església parroquial del s. XII és el que ens espera en aquest 
viatge a l’edat mitjana.

Dinar amb productes típics de la zona.
Temps lliure per a passejar pel poble abans de tornar a Barcelona.
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50€ per persona

DÍA DE 
DURACIÓ

1 EXPERIÈNCIA
NATURAL

EXPERIÈNCIA
CULTURAL

GASTRONOMÍA
LOCAL

EXEMPLE MENÚ DE LA TERRA
Aperitius:

• Tapa de truita de patates amb ceba i olives farcides 
d’anxova.

• Croquetetes de carn.

• Torradetes de pa amb tomaca.

Entrant: 

• Ensalada verda amb botifarra blanca i negra artesana.

Plat principal

• Pollastre amb gambes i cigales.

Postres

•  Milfulls de poma i gelat de vainilla 



PREUS
Preu per persona 50€

El preu inclou:

• Visita guiada a Monells
• Visita guiada a Peratallada
• Guia acompanyant de l’organització

• Dinar amb productes típics de la zona

• Transport en autocar des de Barcelona

• Assegurança de viatge

• Extres personals
• Assegurança de cancel·lació: 10 €
• Servicis no detallats en l’apartat anterior

El precio no incluye:

Informa-te’n i reserva ara telefonant a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta més experiències en 
mundoconsum.consum.es

Dates del viatge subjectes a un nombre mínim de places.
En cas que no es cobrisquen, es reemborsarà l’import del viatge.

Disfruta de
vivències úniques
Experiències exclusives 
per ser soci client

CONSULTIA
soluciones creativas

y personalizadas en viajes
GRUPOS E INCENTIVOS

Amb la garantia de

CV-m 1359V

// PÀGINA 2 DE 2


