AQUEST 2.019 ET CONVIDEM A... CADITOUREJAR!
14 MARÇ
01 ABRIL
24 ABRIL
02 MAIG
06 MAIG
04 MAIG
01 JUNY
22 JUNY
22 JUNY
20 JULIOL
31 AGOST
02 SETEM
21 SETEM
02 OCTUB
05 OCTUB
26 OCTUB
02 NOVEM
10 NOVEM
09 DESEM
30 DESEM

ESCAPADA A PRAGA
CAPITALS ANDALUSES
CREUER “MEDITERRANI ALTERNATIU”
IRAN
ASTURIES
LOURDES
ISLANDIA
SANT JOAN A LA RIOJA
PARIS I NORMANDIA
RUSSIA
FESTA MAJOR LA SEU
SUÏSSA
ROMA I COSTA AMALFITANA
TURQUIA
GALICIA – FESTA DEL MARISC
LA SORPRESA
BENIDORM
TOT CUBA
ESPECIAL AURORES BOREALS
FI D’ANY

(4 DIES)
(8 DIES
(11 DIES)
(9 DIES)
(7 DIES)
(2 DIES)
(8 DIES)
(3 DIES)
(8 DIES)
(8 DIES)
(4 DIES)
(7 DIES)
(8 DIES)
(8 DIES)
(8 DIES)
(2 DIES)
(9 DIES)
(14 DIES)
(5/6 DIES)
(3 i 2 DIES)

( De tots els viatges tindrem programes detallats )

NOTES:
- En els viatges d’un dia, les anul·lacions que es facin durant les últimes 48h implicarà pagar el
viatge igualment.
- Si en alguna d’aquestes sortides no hi ha un número determinat de persones, Caditours es
reserva el dret d’anul·lar o modificar les dates del viatge.
A part de la nostra amplia programació li podem oferir: avió, hotel, Renfe, ferris, creuers,
pàrquings, entrades, activitats, relax, balnearis, Imserso, Grans Viatges, etc.

INFORMI’S! Li farem el viatge dels seus somnis a la carta!!!
Per a més informació i reserva de places:

VIATGES CADITOURS
C/ Major, 77
C/ Comtat Urgell, 8
Tel. 973 35 02 35
Tel. 973 36 01 77
25.700, La Seu d’Urgell
www.caditours.com / info@caditours.com
Mòbil = 616 009 159

VIATGES I EXCURSIONS
HIVERN 2.018 / 2.019

CADITOURS
SORTIDES DES DE LA SEU D’URGELL

OFERTA 2.019!!!!! VIATJAR AMB CADITOURS POT SER VIATJAR GRATIS
Vine a les nostres excursions de Diumenge! Durant el viatge sortejarem
una plaça per una de les properes sortides.

VIU L’EXPERIÈNCIA DE CADITOUREJAR

TOT L’EQUIP DE CADITOURS
i BRUGULAT US DESITJA UN
BON NADAL i FELIÇ 2.019 !!!
DESEMBRE, 30 I 31 – FI D’ANY “CADITOURS” (2 / 3 dies)
Amb CADITOURS començarem l’any amb bon peu! Celebrant-ho en família, amb
festa grossa i la gent de sempre! Hotel de 4* a 1ª línia de mar, guia, visites, gran
sopar de gala, gran ball i barra lliure!
DESEMBRE, 30 – CONCERT D’ANY NOU AL PALAU DE LA MÚSICA.
Una de les cites obligades durant el Nadal, el Concert d’Any Nou al
Palau de la Música, un espectacle on deixar volar la imaginació amb
la meravellosa música de la Strauss Festival Orchestra. Dinar i retorn.
GENER, 03 – POBLET DE NADAL A LE BARCARÈS!
Fem una sortida especial! Una sortida FAMILIAR, on els més
menuts, i inclús els més grans gaudiran com si fossin menuts! Un poblet
de nadal idíl·lic a un pas de casa: paradetes, llums, colors, activitats i
bon ambient nadalenc. REGALA’T UN DIA EN FAMILIA!!!!!

GENER, 13 – PESSEBRE VIVENT I REIS PER A TOTS!
35€
Enguany celebrem el 25è Aniversari de les Associacions de
Pessebres. Anirem al Pessebre Vivent de Tona! Porti els seus néts!
Berenarem i tornarem a casa amb el “Regal de CADITOURS”.
GENER, 27.- LA RECOLLIDA.
“LA CUESTA DE ENERO” es fa molt llarga! Caditours l’ajuda
a què sigui menys dura! Passarem el dia visitant i omplint la “Bossa”.
Un dia molt divertit i ple de sorpreses. Inclou Esmorzar i Dinar.
FEBRER, 03.- MATANÇA DEL PORC.
Una festa i xerinola de tota la vida: la Matança del Porc! Començarem el nostre
tradicional dia fent un bon esmorzar de pagès. Després farem una visita per la
50€
zona i arrodonirem el dia fent la típica “Festa del Porc”, un bon dinar, concurs,
ball, bona celebració i retornarem amb un regal.
FEBRER, 17.- CALÇOTADA CADITOURS I CATEDRAL DEL VI.
Visitarem el Celler Cooperatiu de Nulles, un celler Modernista
on podrem gaudir de la seva impressionant arquitectura i també
del bon vi. Desprès farem la calçotada de sempre a Valls, bon
ball i final de festa com de costum.
FEBRER, 24.- FESTA DELS TRAGINERS A BALSARENY
Visitarem una de les festes més tradicionals i conegudes de
Catalunya, dedicada a aquest antic ofici. Veurem el guarniment
dels animals, la cavalcada, curses de rucs, demostracions vàries,
mercat dels Traginers, etc. Desprès farem un bon dinar i retorn.
MARÇ, 10.- TEATRE A BCN : “HITS” DEL TRICICLE
Un dia divertit, ple de bones estones i molts riures. Anirem a la Ciutat
Comtal a veure l’obra més esperada del Tricicle: HITS, on gaudirem
dels seus millors moments i gags. Farem bon dinar, una visita per la
ciutat i retorn.
PLACES MOLT LIMITADES!!!!!
MARÇ, 14 – PRAGA (4 dies)
Farem un bonic recorregut per aquesta antiga capital, plena d’història i travessada pel
riu Moldava, tot visitant el seu imponent castell, el seu encantador casc antic, Karlovy
Vary, etc. Hotel al centre i circuit amb tot inclòs.
MARÇ, 17.- CALÇOTADA ANTI-CRISIS
50€
Farem un bon esmorzar, i anirem a l’Espluga a visitar
el Museu de la Vida Rural per descobrir com es vivia i
treballava durant el segle XIX. Veurem diferents escenes i estris
de la època. Acabarem amb una calçotada.

MARÇ, 31.- MERCAT DE BELLAVISTA I GRAN “MARISCADA”
A Tarragona hi ha mercat, un dels més grans de Catalunya, ple de parades
botigues i ambient. Anirem a passar el matí al Mercat i desprès anirem a fer
un bon dinar de mariscada. A la tarda visitarem un barri mariner i retorn.

VIATGE
GOURMET

ABRIL, 01.– CAPITALS ANDALUSES (8 dies)
Ens n’anem cap a Andalusia, aquesta vegada a fer un recorregut diferent:
“Les grans capitals del Sud” i els seus racons: Córdoba, Granada, Màlaga
i Sevilla. Circuit amb tot inclòs!
ABRIL, 14.- A BUSCAR LA MONA I FIRA DE RAMS A BCN
Ens n’anem a buscar la mona! A la Ciutat Comtal fan un bonic mercat de Rams, situat a
la Rambla, on podrem comprar palmons, passejar per la Rambla o perdre’ns pels
carrerons del casc antic i del conegut Born. Desprès farem un bon dinar i tornarem a
casa amb la mona de sempre.
ABRIL, 28.- MUSEU DALI, OUTLET A LA JUNQUERA I DINAR DE BUFET
Anirem a Figueres, on visitarem l’espectacular museu Dalí, el geni català
per excel·lència, un museu ple d’excentricitat i de peces fascinants. Farem
un bon dinar de bufet i anirem a un conegut outlet de la zona.
MAIG, 02.– IRAN, L’ANTIGA PERSIA (9 dies)
Un preciós recorregut per l’antiga Persia, un país especial i únic,
considerat la porta a Orient i part de la Ruta de la Seda. Visitarem
el més emblemàtic del país: Sirah, Isfahan, Yazd o Teheran.
MAIG, 04.– LOURDES (2 dies)
Passarem 2 dies visitant un dels Santuaris de peregrinació més coneguts. Amb un
guia acompanyant visitarem cada racó de Lourdes i dels seus voltants.
MAIG, 06.– ASTURIES (6/7 dies)
Visitarem cada racó d’aquesta petita joia del mar del Nord, un
contrast de mar i muntanya que ens deixarà meravellats. Visitarem:
Covadonga, Ribadesella, Oviedo i l’interessant comarca de la Sidra.
MAIG, 12.- GIRONA EN FLOR
Passarem el dia veient aquest bonic espectacle de colors,
composicions i decoracions on les flors són les protagonistes.
49€
Cada any, amb molta feina i ganes, decoren i engalanen els
carrers i monuments de la ciutat. Bon dinar i regal!

AQUEST ANY ET JUBILES????
Vine’ns a veure, a CADITOURS estem preparant una gran celebració!!!

