SETEMBRE, 08.- RUTA DE LES GALETES: CAMPRODON I CASTELLFOLLIT.
En res comença la tardor, i a la Vall d’en Bas el paisatge es torna de colors espectaculars.
Visitarem Camprodon, on fan les galetes Birba. Farem un bon dinar i visitarem també
Castellfollit de la Roca, poble situat en un entorn incomparable.
SETEMBRE, 15.- FÀBRICA D’ANIS DEL MONO I BADALONA DELS ROMANS.
Anirem direcció a Barcelona, per fer una interessant visita a la fàbrica d’Anís del Mono, on
ens n’explicaran el procés de fabricació. Després visitarem el passat antic de Badalona,
ciutat amb importants vestigis romans. Farem un bon dinar i retorn.

NOVETAT!!!!!!!!! FLORÈNCIA I TOSCANA (5 dies)
VINE A CADITOUREJAR AMB NOSALTRES DEL 01 AL 05 D’OCTUBRE

AQUEST 2.019 ET CONVIDEM A... CADITOUREJAR!
21 SETEM
01 OCTUB
02 OCTUB
05 OCTUB
26 OCTUB
02 NOVEM
10 NOVEM
09 DESEM
14 DESEM
30 DESEM

ROMA I COSTA AMALFITANA
FLORÈNCIA I TOSCANA
TURQUIA I CAPADOCIA
GALICIA – FESTA DEL MARISC
LA SORPRESA
BENIDORM
TOT CUBA
ESPECIAL AURORES BOREALS
VESTITS DE PAPER I LLEIDA
FI D’ANY

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

( De tots els viatges tindrem programes detallats )

NOTES:
- En els viatges d’un dia, les anul·lacions fetes durant les últimes 48h implicarà pagar el viatge.
- 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 ATENCIÓ PERSONALITZADA:
Grans Viatges, Fly & Drive, Creuers, Escapades, Estades, Hotels, Imserso, etc.

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

VIATGES I EXCURSIONS
PRIMAVERA ESTIU 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
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, 05.- MUSEU DALI, OUTLET I DINAR DE BUFET
Anirem a Figueres, on visitarem l’espectacular Museu Dalí, el geni català per
excel·lència, un museu ple d’excentricitats i de peces fascinants. Farem un bon
dinar de bufet i anirem a un conegut outlet de la zona.
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!
MAIG, 19.- FESTA DE LA LLANA I CASAMENT A PAGES.
Anirem fins Ripoll, on passarem un autèntic dia. Visitarem una de les festes més importants:
la festa de la Llana, on reviurem antigues tradicions i oficis de pagesos. També gaudirem
d’una autèntica boda de l’època. Farem un bon dinar i retorn.

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

JUNY, 01.– ISLANDIA, PARADÍS NATURAL (9 dies)
Un preciós recorregut per Islàndia, un dels paradisos naturals
més apassionants del planeta : glaciars, cascades, volcans,
aigües sulfuroses, etc... Un recorregut que no s’ha de perdre!

JUNY, 02.- PINELL DEL BRAI I “LA CATEDRAL DEL VI”.
Farem una interessant visita de La Catedral del Vi, el Celler Cooperatiu de
Pinell de Brai, un edifici modernista considerat una joia arquitectònica en
forma de “Catedral”, on un guia ens n’explicarà la construcció
VIATGE
i els trets destacats. Després farem un bon dinar degustació.
GOURMET
JUNY, 16.- TREN DE L’ARROS AMB EL “XIULET DE PALS”
Farem un autèntic recorregut en trenet per terres gironines, on amb un guia
ens perdrem pels camps d’arròs en plena època de plantació, i també farem
una petita degustació d’aquest important producte. Per acabar farem un bon
dinar, un passeig per un poble medieval i retorn.
JUNY, 22 – PARIS I NORMANDIA (8 dies)
Farem un complert recorregut visitant la “ciutat de la Llum” i els racons
més emblemàtics i històrics de Normandia: Caen, Mont Saint Michel, les
Platges del Desembarcament, Saint Malo, etc...
JUNY, 22 – PONT DE SANT JOAN A LA RIOJA (3 dies)
Farem una Escapada de 3 dies per visita aquesta bonica i florida regió de vins, on les
vinyes estaran precioses i carregades de raïm.... Visitarem el més emblemàtic: bodegues,
Haro, Logronyo, Briones, etc...
JUNY 23, 30 : DIUMENGES A SALOU - Deixa el cotxe a casa!!!!
Anar i Tornar = 25 €
Pack Familiar (2 adults + 2 nens) = 80 €
DURANT TOT L’ESTIU : ESTADES A LA COSTA DAURADA!!!!!
El portem + li reservem l’hotel que vulguis + el recollim (de Diumenge a Diumenge)
JULIOL 7, 14, 21, 28 : DIUMENGES A SALOU - Deixa el cotxe a casa!!!!
Anar i Tornar = 25 €
Pack Familiar (2 adults + 2 nens) = 80 €
JUNY, 30 .- MUSEU DE LES BOTIGUES DE SALAS DEL PALLARS.
Passarem un autèntic dia recordant la vida d’abans, farem un interessant
recorregut amb guia per les Botigues de Salas, considerat museu a tamany
natural, i on podrem admirar botigues i productes d’època antiga en
perfectes condicions. Després bon dinar i retorn.
JULIOL, 06.– ESCAPADA A LA PLATJA O HAVANERES A CALELLA (3 dies)
Aprofitant que a la Seu és festa.... Farem una escapada de 3 dies a la Costa Brava, per
descansar, gaudir de l’hotel, o admirar les seves precioses platges. Els clientes que ho
desitgin podran anar a les havaneres de Calella.

JULIOL, 14.- OBSERVATORI ASTRONÒMIC DEL MONTSEC
Avui visitarem l’Observatori Astronòmic del Montsec, on podrem
entendre la importància de les forces de l’univers, veurem una exposició
d’instruments, podrem observar el sol, etc... Farem un bon dinar i retorn.
JULIOL, 21.- NÚRIA
Pujarem amb el famós “Cremallera”, tot admirant les vistes d’una de les valls més conegudes
de Catalunya. Arribarem al santuari i tindrem temps lliure per anar a missa, o per passejar i
admirar el llac o per pujar amb el telefèric. Bon dinar i retorn.
JULIOL, 22.– CAPITALS DE RUSSIA (8 dies)
Visitarem les 2 capitals de Rússia: Moscú, amb la seva imponent Catedral,
Plaça Roja, el Kremlin i el seu sumptuós metro. I Sant Petersburg, amb
l’espectacular Museu Hermitage i la Fortalesa de St Pedro i St Pablo.
AGOST 4, 11, 15, 18, 25 : DIUMENGES A SALOU - Deixa el cotxe a casa!!!!
Anar i Tornar = 25 €
Pack Familiar (2 adults + 2 nens) = 80 €
AGOST, 04.- PRADES, ESPECTACLE DE LLUMS I SO
Ens dirigirem al cor del Pirineu Francès: visitarem l’important retaule de
Prades i passejarem per Villefranche de Conflent, preciós poble medieval.
Dinarem i a la tarda anirem a visitar les Coves Canaletes, on fan un bonic
espectacle de llums i so.
AGOST, 18.- TRENET DEL CIMENT I JARDINS ARTIGAS.
Anirem amb bus, però a la Pobla de Lillet ens pujarem a un trenet d’època que ens portarà a
visitar el Museu del Ciment (important antiga fàbrica de ciment) i després els Jardins
Artigas, obra de Gaudí. Després farem un bon dinar i retorn.
AGOST, 24 – PAMPLONA I PIRINEU NAVARRÉS (4 dies)
Ens n’anirem cap al Pirineu de Navarra, per fer un recorregut per
aquesta preciosa i verda zona: Roncesvalles, Saint Jean Pied de
Port, el Tren de la Runhe o Puente la Reina. Un circuit de 4 dies
en ple Pirineu Navarrés i Francès.
SETEMBRE, 1, 8 : DIUMENGES A SALOU - Deixa el cotxe a casa!!!!
Anar i Tornar = 25 €
Pack Familiar (2 adults + 2 nens) = 80 €
SETEMBRE, 01 – SUÏSSA, FLORS DE TARDOR (6 dies)
Farem un complert recorregut visitant una de les joies Alpines:
Suïssa. Gaudirem de cada racó d’aquest petit, però preciós país:
Berna, Zurich, Interlaken, Stein Am Rhein, Lucerna, etc... un
recorregut per un dels paradisos naturals! Tornada en avió.

