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Vine amb nosaltres, no només per esquiar!
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FCB - VIATGE AMB AUTOCAR PER GAUDIR DEL JOC DEL BARÇA AL CAMP NOU

Acompanya’ns per assistir a un esdeveniment esportiu de primera magnitud: veure jugar el Futbol Club Barcelona al seu estadi. 
Comparteix amb nosaltres l'experiència única del joc d'un dels millors equips de la història del futbol en un escenari màgic i 
impressionant. Inaugurat el 1957 com l'Estadi del Futbol Club Barcelona, el Camp Nou és l'estadi amb més capacitat d’Europa i un 
dels més grans del món.

Podrem gaudir del joc del mateix equip que la temporada passada va tornar a sorprendre tothom amb la consecució dels dos títols 
nacionals, Lliga i Copa, i la Champions League.

Inclou: viatge amb autocar de turisme i guia acompanyant
NO inclou: l’entrada al partit
Preu de l’entrada: varia en funció del partit49€
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BARCELONA: PANORÀMICA, RAMBLES I CAMP NOU

Al matí visitarem Barcelona,  passant per la torre Agbar, dissenyada per Jean Nouvel, la catedral de la Sagrada Família, d'Antoni 
Gaudí, l'Estadi Olímpic, el port, el barri Gòtic, Montjuïc i la plaça d'Espanya.

A la tarda, els apassionats del futbol podran fer una visita al camp del Barça, que comença amb una volta per l'estadi en què s'acce-
deix als vestidors i es fa el mateix recorregut que els jugadors �ns a sortir al terreny de joc i trepitjar la gespa que tants partits ha 
presenciat. El punt �nal de la visita, el posa el Museu del FC Barcelona,  un espai que permet conèixer la trajectòria del club al llarg de 
més de 100 anys per mitjà de fotogra�es i records, a més de veure diferents trofeus i objectes personals de les grans llegendes que 
han format part de l’equip al llarg de la seva història.

Els qui decideixin no acompanyar-nos en la visita al Camp Nou disposaran de temps lliure per anar a les Rambles i gaudir d'un dels 
passejos de vianants més famosos i emblemàtics del món, i poder visitar els innombrables establiments de la zona.

Inclou: viatge amb autocar de 
turisme i guia acompanyant
NO inclou: el dinar

Preu de l’entrada al Museu del Barça:
Adults: 23,00 €
Estudiants: 17,00 €
Infants de 6 a 13 anys: 17,00 €
Menors de 6 anys: entrada gratuïta

49€



CARCASSONA: LA CIUTAT DELS CÀTARS

La primera parada del nostre viatge serà a Foix, per prendre un cafè i desentumir les cames. Una visita ràpida a peu per la ciutat 
medieval permet descobrir els dominis dels comtes de Foix i el seu magní�c castell, erigit sobre un penyal de roca calcària al segle XI.

Carcassona, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1997 i emplaçada dalt d'un turó a la vora del riu Aude, és el 
conjunt medieval millor conservat de França i un dels més complets d'Europa. El catarisme, moviment que proclamava la 
tornada als valors del cristianisme primitiu, va tenir a Carcassona la seva principal plaça forta.

Entrarem a la Cité, la ciutat emmurallada, per la porta de Narbona, i ens submergirem en l'ambient medieval, gràcies a la intensa 
restauració realitzada al segle XIX per Viollet-le-Duc. Estrets carrers plens de comerços artesans porten al castell comtal (segle XII) i a 
la basílica de Saint-Nazaire (segles XI-XIV), que conserva detalls romànics i gòtics. La Cité amaga curiositats com el Museu de la 
Inquisició, a més de nombrosos restaurants que cuinen el cassoulet, un guisat de mongetes blanques i carn. La visita culmina 
caminant pel passeig de les Llices, el perímetre de muralles i barbacanes que porta �ns a la porta de l'Aude, l'altre accés a la Cité.

Inclou: viatge amb autocar de turisme i guia acompanyant
NO inclou: el dinar ni la visita al castell comtal de Carcassona49€
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