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Travel grupos 

C/ Torrassa, 49 - 08394 Sant Vicenç de Montalt (Barcelona) 

T: 931 378 419 M: 675 979 628  

@: info@travelgrupos.com — www.travelgrupos.com 

 

IDEES D’EXCURSIONS D’UN DIA  
DES DE TOTA CATALUNYA 

 2.020—2.021 
 

MANUAL D’ÚS EXCLUSIU  
PER AGENTS DE VIATGES 

mailto:info@travelgrupos.com
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Amb aquest manual volem obrir els ulls dels vostres clients, fins i tot aquells que ja ho han vist 
tot. Volem oferir-vos la possibilitat d’adaptar-vos al pressupost del grup i alhora oferir excursi-
ons amb un alt interès cultural, paisatgístic i, com no pot ser d’altra manera, gastronòmic.  
 

 
 
 

 
 

La primera finalitat d’aquest manual és oferir la més àmplia gamma de propostes d’excursions 
pels vostres grups. Tot i així podem cotitzar-vos a mida qualsevol de les propostes: 

 Si el vostre grup no necessita els serveis de guia acompanyant 
 Opcions amb o sense l’esmorzar 
 Menús especials i pastissos de celebracions 
 Sense les entrades previstes o amb d’altres que el client vulgui incloure  
 Adaptades als horaris d’espectacles culturals o esportius 
 

Consulteu preus per a grups més grans o més petits dels mínims anunciats. Cal tenir en comte 
que els busos de 3 eixos (a partir de 59 places) tenen un cost més elevat per plaça. Per altra ban-
da els autocars més petits, que ens ajuden a oferir preus més ajustats, poden no tenir les matei-
xes prestacions. 
 

No dubteu a demanar-nos l’itinerari complet de la vostra excursió, d’acord amb les opcions que 
hagueu triat 

 
 
 
 

Tots els preus presentats en aquest manual són NETS (tots impostos inclosos) i exclusius per 
agents de viatges. 
D’acord amb les exigències del mercat de productes i de la idoneïtat de cada producte segons la 
temporada de l’any que voleu fer la vostra excursió, podrem variar o suggerir canvis en els me-
nús previstos. 
 

Per una altra banda, no tots els restaurants previstos tenen fixats els preus 2.019 en el moment 
de l’elaboració d’aquest manual. És per això que algun preu anunciat pugui ser objecte de revi-
sió abans de la confirmació per part del client. Podeu descarregar la versió més actualitzada 
d’aquest manual a www.tralgrupos.com 
 

 
 
 
 

 

El guia que triarem per la vostra excursió, a més d’assistir el grup en tot moment, us transme-
trà d’acord amb el seu propi estil, els coneixements i les anècdotes del destí que visitarem.  

 

D’acord amb la normativa europea de conducció d’autocars, el temps màxim que pot passar 
entre l’hora de sortida i l’hora de tornada és de 12 hores. Estem a la vostra disposició per planifi-
car la vostra excursió i que sigui un èxit. 

Perquè aquest manual? 

Revisions de l’oferta 

Els professionals al vostre servei 

Els pressupostos a mida  

Contacte i pressupostos 

TRAVEL GRUPOS 
Jordi Torrent i Orús 

T: 93 137 84 19 / 675 979628 – M: info@travelgrupos.com 

mailto:info@travelgrupos.com
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La Cerdanya 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball  

• 1 gratuitat pel cap de grup 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

4,50 € 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

 Amanida Catalana 
 Fideuà O Favetes a la Catalana 

O Arròs amb peu de porc O 
Arròs de Muntanya 

 Pollastre amb peres  O  Esto-
fat de vedella  O  Costella de 
porc  O Rostit de carn amb bo-
lets   

 Profiteroles amb xocolata 
 

Pa, vi, aigua, cava, cafè i  
Raig de licor 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

Tria el Menú: 

Preu base 

A determinar 

3.00 € 

6,00 € 

8,00 € 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):    

• Ciutat fortificada de Mont – Louis i el Parc Natural del 
Llac de Matemala 

 

• Tren Groc de la Cerdanya i la Ciutadella amurallada de  
Vilafranca de Conflent (suplement segons temporada) 

 

• Puigcerdà i Llívia amb entrada al Museu de la Farmàcia 
Esteve. 

 

• Els Búnquers de la Guerra Civil a Martinet i Montellà i la 
vila de Bellver de Cerdanya 

 

• Font Romeu i el Telecabina de les Angles 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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La Garrotxa 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball  

• 1 gratuitat pel cap de grup 

inclòs 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

Preu base 

12,00 € 

7,50 € 

6,00 € 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 

• Castellfollit de la Roca i Besalú 
 

• La Fageda d’en Jordà en carruatges de cavalls i la fàbrica 
de Iogurts de la Fageda 

 

• Santa Pau, la ruta guiada dels volcans de la Garrotxa en 
trenet turístic i visita dels animals de granja 

 

• La Vall d’en Bas i una Granja lletera. Trepitjarem el camp, 
alimentarem les vaques, veurem la munyida i degustarem la llet 
i els productes derivats 

Tria el Menú: 
 Amanida catalana 
 Fideuà O Canelons de 

l’avia  O   Patates d’Olot         
 Costelló al forn O galta 

de porc O vedella a la 
jardinera O botifarra 
amb fesols 

 Crema catalana  
 

Pa, vi, aigua, copa de cava,   
cafè i gotes 

Menú calçotada: Menú Pre-Nadal: 
 Calçots (tantes unitats 

com es requereixin) 
 Graellada de carn  amb 

guarnició (Pollastre, xo-
ricets, costelló, boti-
farra ) 

 Crema catalana  
 

Pa, vi, aigua, copa de cava,          
cafè i gotes 

 Escudella 
 Carn d’Olla 
 Pollastre farcit amb 

prunes 
 Crema catalana 
 Torrons i neules 
 

Pa, vi, aigua, copa de cava,          
cafè i gotes 

Suplement 
2,00 € 

Suplement 
2,00 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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Ripollès 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-
nalitzat amb el logo de la vostra 
agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

inclòs 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de l’excursió a: 

info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

Preu base 

3,00 € 

3,00 € 

9,00 € 

*   

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 

• La Vall de Camprodon i el Coll d’Ares 
 

• El Santuari de Montgrony i el Castell del Comte Arnau de Gombren  
 

• Visita guiada de l’Abadia de Sant Joan de les Abadesses, amb entra-
da al Palau de l’Abadia i els miradors de l’estació de Vallter 2000 

 

• Ruta del romànic de la Vall de Camprodon: Sant Feliu de Rocabru-
na, Santa Cecília de Molló i Beget, un poble de pessebre 

 

• Ripoll, bressol de Catalunya + Museu Etnogràfic. Visita amb guía lo-
cal de l’emblemàtic Monestir de Ripoll i Museu Etnogràfic. 

• Excursió Prenadals: Esmorzar a les Preses i visita amb guia de la 
Mostra de Pessebres i de la Casa-Museu Trinxeria d’Olot                
(*) Excursió inclosa amb el suplement del menú de Prenadal 

Tria el Menú: Menú Castanyada: Menú Pre-Nadal: 

Suplement 
2,00 € 

Suplement 
3,00 € 

 TASTET (formatges de la 
terra, embotits de Setcases, 
Galetes de Camprodon, por-
rons de Moscatell, vi ranci, vi 
de missa ratafia, garnatxa) 

 Amanida de l’Hort 
 Les 3 botifarres del Ripollès 

amb mongetes de Santa Pau i 
all i oli 

 Galta de vedella guisada amb 
guarnició 

 Postre i BALL 
 

Pa, vi, aigua, copa de cava amb 
repetició, coca amb porrons de 
moscatell, cafè i gotes 

 Amanida amb embotits de 
Setcases 

 Cassolet català, estil de la 
casa 

 Pollastre de pagès rostit al 
forn acompanyat de les fa-
moses peres cuites 

 Postres 
 Castanyes, panellets i moni-

atos amb moscatell 
 BALL 
 

Pa, vi, aigua, copa  
de cava, cafè  
i gote2 

 TASTET (formatges de la 
terra, embotits de Setcases, 
Galetes de Camprodon, por-
rons de Moscatell, vi ranci, 
ratafia, garnatxa) 

 Escudella de pagès 
 Patates farcides de carn 
 Cuixa de gall d’indi rostides 

al forn amb peres cuites  
 Pastís de Nadal 
 Torrons i neules 
 BALL 
Pa, vi, aigua, copa 
de  cava amb repe-
tició, cafè i gotes 

Menú Pre-Nadal: 

Suplement 
3,00 € 

2,00 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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Ripollès (2) 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

4,50 € 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

 Albergínies farcides O Faves a 
la catalana O canelons de l´àvia 

 

 Estofat de vedella O Botifarra 
amb mongetes O cuixetes de 
pollastre al cava 

 

 Postres i BALL 
 
 

Pa, vi, aigua, copa de cava BRUT, 
cafè i gotes 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

Tria el Menú: 

Preu base 

19 € 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
  

• Ripoll, el Santuari de Montgrony i Ribes de Freser 
 

• 2.  Santuari de Núria en Tren Cremallera 
A Queralbs pujarem al entranyable Tren Cremallera que, travessant bonics 
paisatges de muntanya, ens traslladarà fins el Santuari de Núria, en el límit 
entre la Cerdanya i el Conflent. Disposarem de temps lliure per  visitar aquest 
preciós espai natural  que, a quasi dos mil metres d’alçada, ofereix un amaga-
tall natural entre grans cims. Podrem visitar el Santuari de la  Mare de Deu de 
Núria, que els los pastors consideraven patrona de la fertilitat. També puja-
rem en el Funicular fins al Pic de l´Àliga (bitllet inclòs) des d’on podrem con-
templar unes vistes magnífiques. Tornada en Tren Cremallera. 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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Pla de l’Estany 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball de fi de festa 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

INCLÒS 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

 Entremès variat amb embotits 
 Garró de porc ibèric al forn 

amb verduretes O Vedella amb 
bolets O paella d’arròs O Orada 
al forn  O  pollastre amb prunes  

 Flam de la casa O Pastís de la 
casa 

 BALL DE FI FESTA! 
 

Pa, vi, aigua, copa de cava Brut,          
cafè i gotes amb coca dolça casolana 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

Tria el Menú: 

Preu base 

5,50 € 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  

• Santa Pau i el Tren Pinxo per Banyoles 
 

• Banyoles i Besalú: Passeig en el Tren Pinxo des de  l’Estany 
de Banyoles al Barri Vell (1 hora) i Visita guiada de Besalú 
amb entrada als Banys Jueus. 

• L’Estany de Banyoles i el Bosc de Can Ginebreda, amb visi-
ta guiada pel bosc d’escultures eròtiques, guiada pel propi es-
cultor. 

 

Altres opcions: Fàbrica de Xocolata Torras, Museu de l’embotit 
de Besalú, El Molí paperer Escatllar, El Museu Darder, etc. 

4,50 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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Girona 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

4,50 € 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

 Amanida del bandoler 
 Trumfes farcides de 

botifarres gratinades 
 Suquet de rap de po-

bre 
 Postres 
 
Pa, vi, aigua, copa de cava, 
cafè i gotesPa, vi, aigua, co-
pa de cava i cafè  

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

Tria el Menú: 

Preu base 
DXIV edició de Temps de Flors a Girona 

Del 7 al 15 de maig de 2.022 
 

La 64ª edició de Temps de Flors és la festa que consisteix en l'exposició 
de flors en monuments, patis i jardins per tota la ciutat de Girona. Pa-
ral·lelament es desenvolupen concursos de fotografia i aparadors. Consti-
tueix una de les festes primaverals més espectaculars del país, on tots els 
racons de Girona s'omplen de composicions florals. També és una ocasió 
ideal per visitar els patis i jardins del Barri Vell, molts dels quals només 
resten oberts al públic durant aquestes dates. 

Tria el Menú: 
 Amanida verda de 

l’hort 
 Patates d’Olot casola-

nes O paella d’arròs O 
canelons fets a casa  

 Garró de porc ibèric al 
forn amb verduretes 
O Vedella amb bolets  

 Gelat 
 BALL DE FI FESTA! 
 

Pa, vi, aigua, copa 
de cava i cafè  Suplement 

3,00 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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Girona (2) 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

4,50 € 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

Tria el Menú: 

Preu base 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 

• La Bisbal d’Empordà i el Call jueu de Girona 

• Les galetes de Santa Coloma de Farners i el re-
fugi antiaeri de Girona 

• Visita guiada de la ciutat de Girona, centrant la 
visita a la Catedral i el Call Jueu. 

 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 

Preu base 

5,00 € 

 Amanida verda de l’hort 
 Patates d’Olot casolanes O Arròs  a 

la caçola O canelons fets a casa  
 Garró de porc ibèric al forn amb 

verduretes O Vedella amb bolets  
 Gelat 
 

Pa, vi, aigua, copa de cava i cafè  
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Alt Empordà (1) 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

inclòs 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Sardinada, vi, aigües i cafès.   

Preu base 

9,50 € 

12,00 € 

29 ,00 € 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
• Badia de Roses i Cadaquès 
 

• Llançà i Port de la Selva 
 

• Badia de Roses i Empuriabrava 
amb creuer pels seus Canals  
 

• El Monestir de Sant Pere de Rodes 
i la Casa Museu de Dalí de Portlligat 
 

• Gran Creuer per la Badia de Ro-
ses fins a la Cala Montjoi  

Tria el Menú: 
 Entremès 
 Canelons o Fritada de 

peix 
 Vedella rostida amb 

salsa i xampinyons 
 Flam amb préssec 
  
Pa, vi, aigua, copa de cava,   
cafè i gotes 

Menú laborables: 
 Amanida verda  
 Arròs caldós de peix  
 1/2 Graellada de carn: 

botifarra, pollastre, 
cansalada i patata al 
forn  

 Postres  
 

NOMÉS DIES LABORA-
BLES 
 

 Entremès 
 Fideuà o paella 
 Fritada de peix de Ro-

ses 
 Flam amb préssec 
 
Pa, vi, aigua, copa de cava, cafè 
i gotes 

Suplement 
1,50 € 

Tria el Menú: 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 

Preu base 
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Alt Empordà (2) 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

inclòs 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Sardinada, vi, aigües i cafès.   

Preu base 

Preu base 

5,00 € 

A determinar 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 

• Canonja de Santa Maria de Vilabertran i Castelló d’Empú-
ries 

• Fira d’Oficis Artesans de Sant Miquel de Fluvià                 
Visita guiada inclosa 

• Castell de Requesens 
 
• Figueres, amb Fundació Gala-Dalí i el Castell de Sant Fe-
rran 
• Visita guiada del Monestir de Sant Pere de Rodes i Figueres 

Menú de bolets: 

 Aperitiu 
 Amanida de bolets 

confitats amb llardons 
 Canelons de carn i bo-

lets gratinats 
 Rodó de vedella amb 

bolets 
 Flam amb nata i neula  
 

Pa, vi, aigua, copa de cava,   
cafè i gotes  

Menú de cireres: 
 Aperitiu 
 Gaspatxo de cireres 

amb encenalls de pernil 
 Vol-au-vent de marisc 

amb vinagreta de cire-
res 

 Broqueta de pollastre 
amb confitat de cireres 

 Mousse de xocolata i 
cireres 

 

Pa, vi, aigua, cava, 
cafè i gotes de licor 
 

 Aperitiu 
 Teula de calçots amb 

salsa romesco (15 uts) 
 Graellada de carn a la 

brasa 
 Bacallà a la llauna amb 

patata panadera 
 Crema catalana 
 

Pa, vi, aigua, cava,          
cafè i gotes de licor 

Suplement 
4,00 € 

Menú calçotada: 

Suplement 
2,00 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 

8,00 € 
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Baix Empordà (1) 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

inclòs 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Sardinada, vi, aigües i cafès.   

Preu base 

8,00 € 

3,60 € 

20 € 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 

• Pals i Sant Sebastià de la Guàrdia. Passeig pel poblat ibèric, el Far i 

el camí de Ronda 

• Palamós, el Castell de Sant Esteve de Mar i el Museu de la Pesca 

amb guía local 

• Peratallada i el Conjunt arqueològic de Ullastret 

• Creuer de les Illes Medes i la Roca Foradada amb visió submarina 

Menú : 
Menú : 

 Xató 
 Arròs caldós 
 Lluç a la Donostierra 
 Gelat o flam 
 
Pa, vi, aigua, cafè i gotes      
de licor 

Suplement 
4,00 € 

Menú : 

Suplement 
2,00 € 

 Entremesos 
 Fideus a la marinera 
 Fricandó de vedella 
 Gelat o flam 
 
Pa, vi, aigua, cafè i gotes      
de licor 

 Entremesos 
 Fideuà 
 Vedella rostida 
 Gelat o flam 
 
Pa, vi, aigua, cafè i gotes      
de licor 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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Baix Empordà (2) 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

3,00 € 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

Tria el Menú: 

Preu base 

3,60 € 

6,00 € 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
  

• Pals i el Camí de Ronda des del Far de 

Sant Sebastià  

• Viles medievals de Peratallada i Monells 

• Peratallada i el conjunt arqueològic 

d’Ullastret 

• Castell de Dalí a Púbol i la Bisbal 

d’Empordà 

 Entremès casolà  can  Joan: 
      Amanida verda, llagostins, musclos, paté, torradeta 

d’escalivada i anxova croquetes i calamars a la romana 
 

 Arròs a la cassola O Estofat  de vedella amb bolets O 
Peix al forn O galta de porc  rostida O mix grill de 
carn a la brasa O Peix a la marinera O Platillo d´ànec 
O rostit  de  pagès O Sarsuela  de  llenguado farcit  
de llagostins  amb  sèpia 

 

 Crema catalana O Pijamet Joan, O gelat de torró amb 
maduixes O pastis de formatge,  

  
 

      Pa, vi, aigua, copa de cava, i cafès 

Preu base 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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La Selva (1) 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

4,50 € 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

Tria el Menú: 

Preu base 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
  

• Les Guilleries i la Ruta del Bandoler Serrallonga 

• Fonts del Montseny 

• Fira de l’avet d’Espinelves (Pont de desembre) 

• Mercat Medieval de Vic (Pont de desembre) 

Preu base 

  Amanida catalana O 5 aperitius freds i ca-
lents O Crema de bolets O Amanida del bando-
ler O Escudella barrejada.  
  Arròs de Festa Major O Arròs de muntanya 
amb bolets O Carn d'olla O Empedrat de baca-
llà O Faves i pèsols a la catalana O Ous farcits 
a la mimosa O Canelons Can Ripoll 
  Espatlla de xai guisada al romaní amb jardi-
nera O Graellada de carns amb guarniment O 
Bacallà gratinat a l'all O Pollastre amb esca-
marlans O Cuixa de gall indi amb prunes O Ve-
della amb bolets 
   Pastís artesà casolà amb moscatell 
 

Pa, vi, aigua i ampolla de cava Brut per cada 4 persones, 
cafè i gotes.  

Castanyada 

Amb castanyes, monia-
tos i vi dolç 
 

Amb panellets, casta-
nyes, moniatos i vi dolç 

Menú de Matança 

Amb regal de bossa de 
matança de 1/2 kg. per 
persona 

Calçotada 

Amb carxofes i grae-
llada 

7,00 € 

5,00 € 

8,00 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 

3,00 € 

Preu base 

Preu base 
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La Selva (2) 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

5,00 € 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Sardinada, vi, aigües i cafès.   

Preu base 

 

JARDI BOTÀNIC DE BLANES I AULA GASTRONÒMICA: 
 
Visita lliure al Jardí Botànic de Blanes: més de 4.000 espècies diferents i unes vistes 
espectaculars a la Costa Brava. I a continuación, WINE CREATION (crea el teu 
propi vi) 
 

Durada activitat: 4 hores aprox + temps al jardí 
Inclou: taller tast +  pica pica + 1 ampolla de regal 
Jugareu a ser uns autèntics enòlegs i desxifrar quines són les millors combinacions 
per crear un vi d’èxit. Mentrestant i el millor de tot, és que haureu d’anar tastant les 
diferents varietats de vi i ho acompanyarem tot amb  pica pica amb productes de pro-
ximitat. 

Menú 1: 
 Amanida de la casa 
 Paella mar i munta-
nya 

 Rodó de vedella amb 
bolets 

 Postres de la casa 
 Ball 
 
 

Pa, vi, aigua, copa de cava,          
cafè i gotes 

Menú castanyada: 
 Crema de carbassa 
 Paella mar i munta-
nya 

 Pollastre amb salsa 
de castanyes 

 Postres de la casa 
 Panellets, castanyes i 
moscatell 

 Ball 
 

Pa, vi, aigua, cava, 
cafè i gotes 

 Escudella barrejada 
amb pilota i botifarra 

 Canelons de la masia 
 Gall d’indi a la cata-
lana amb pomes al forn 

 Postres de la casa 
 Neules, torrons i 
polvorons 

 Ball 
 

Pa, vi, aigua, cava, 
cafè i gotes 

Suplement 
8,00 € 

Menú Pre-Nadal: 

Suplement 
3,00 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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Osona (1) 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

5,00 € 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit d’Osona, vi, aigües i cafès.   

Preu base 

8,00 € 

7,00 € 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 

• Panoràmiques del Montseny: el Turó de l’Ho-
me i el Pantà de Santa Fe 

• Panoràmiques del Pantà de Sau des de les vi-
les de Rupit i Tavertet 

• Fira Medieval de Vic i Fira de l’Abet d’Espi-
nelves (Pont de desembre) 

• Vic, visita guiada en trenet turístic i degustació 
de productes típics d’Osona 

• Les Coves d’El Toll i la Casa Natal de Rafel 
Casanova, a Moià 

Menú : Menú : Menú  Calçotada: 

Suplement 
1,50 € 

 Escudella de la Masia 
 Fideuà amb all i oli o 

Entremesos de Can 
Cassany 

 Vedella amb bolets  o 
Bacallà gratinat amb 
all i oli 

 Postres de la casa 
Pa, vi, aigua, copa de cava,   
cafè i gotes de licor 

 Calçots a dojo amb la 
seva salsa 

 La nostra escudella  
barrejada 

 Cuixa de xai al forn 
 Pastís de crema cata-

lana 
 

Pa, vi, aigua, 
copa de cava,          
cafè i gotes Suplement 

8,00 € 

 Escudella de la Masia 
 Paella marinera 
 Cuixa de xai al forn 
 Postres de la casa 
 
Pa, vi, aigua, copa de cava,   
cafè i gotes de licor 

Preu base 

Preu base 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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Osona (2) 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

3,00 € 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit d’Osona, vi, aigües i cafès.   

Preu base 

5,00 € 

2,50 € 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 

 Panoràmiques del Pantà de Sau des de les viles de Tavertet i  
Rupit 

 La Foradada i degustació de productes típics a Cantonigròs. 
Atenció: 25 minuts a peu per trajecte amb desnivell 

 Fira Medieval de Vic i Fira de l’Abet d’Espinelves (Pont de 
desembre) 

 Pantà de Sau i visita guiada del Monestir de Sant Pere de   
Caserres 

 Visita del Castell Montesquiu i passeig pel seu bosc 

Menú : 
Menú calçotada: Menú Pre Nadals:  

Suplement 
7,00 € 

 Amanida Catalana 
 Pèsols a la catalana O 

Sopa casolana amb man-
donguilles O Fideuà 

 Peus de porc O Galtes de 
porc O Botifarra amb 
mongetes 

 Crema catalana o gelat 
 

Pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i 
gotes de licor 

 Sopa de galets amb man-
donguilles O amanida cata-
lana O Còctel de palets de 
mar 

 Patates de la casa 
 Fricandó a la jardinera O 

braó al forn amb guarnició 
 Crema catalana 
 Torrons, neules, polvorons 

i moscatell 
 

Pa, vi, aigua, cava, 
cafè i gotes de licor 

 Carxofes i calçots 
 Escudella amb galets  
 1/2 Parrillada de carn: 

xai, botifarra, pollastre 
amb patates al caliu  

 Crema catalana 
 
 

Pa, vi, aigua, copa de cava,   
cafè i gotes de licor 

Preu base 

Preu base 

Suplement 
7,00 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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Berguedà 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

4,50 € 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

Menú de les Safates: 

Preu base 

8,00 € 

15,00 € 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
  

• Castellar de n’Hug i les Fonts del Llo-

bregat 

• Saldes i Gòsol. amb trenet panoràmic 

del Pedraforca  

• Les Mines de Cercs  

• La Pobla de Lillet i Tren del Ciment. 

Entrades als Jardins d’Artigues i al Mu-

seu del Ciment 

 Safates amb amanida, pebrot escalivat, 
pernil i fusta d’embotits al centre 

 paella mixta o escudella de carn d’olla  
 peus de porc, vedella amb bolets i conill 

amb all i oli 
 bunyols de la casa amb moscatell. 
 
Pa, vi, aigua i ampolla de cava per cada 4 
persones, cafè i raig d’anís o de conyac.  

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 

8,80 € 
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Bages 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

4,80 € 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

Menú: 

13,00 € 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
  

EXCURSIÓ A MONTSERRAT: 

• L’Abadia de Montserrat i els Cants de l’Escolania 

• Montserrat i el Funiculars de Sant Joan fins l’Aula de Natura  

O bé Funicular de la Santa Cova  

 Amanida catalana O favetes salteja-
des amb pernil  

 
 Estofat de vedella a la jardinera O 

lluç a la marinera O Llom al pebre 
verd 

 
 Pastís de Santiago O gelat O Pastís 

de la casa 
 
Pa, vi, aigua , copa de cava, cafès i gotes 

Preu base 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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Baix Llobregat 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

4,80 € 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

Menú: 

8,00 € 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
  

• L’Abadia de Montserrat i els Cants de l’Escolania 

• Les Coves del Sanitre de Collbató i panoràmiques de Mon-

tserrat 

• La Passió d’Esparraguera (programació de març a maig)

Consulteu dates i suplement d’entrades de l’espectacle 

 Amanida catalana O favetes salteja-
des amb pernil  

 
 Estofat de vedella a la jardinera O 

lluç a la marinera O Llom al pebre 
verd 

 
 Pastís de Santiago O gelat O Pastís 

de la casa 
 
Pa, vi, aigua , copa de cava, cafès i gotes 

Preu base 

8,00 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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Vallès Oriental  

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

inclòs 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit d’Osona, vi, aigües i cafès.   

Preu base 

4,00 € 

4,00 € 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 
 

• Festa del bolet de Seva (Octubre) 
 
 

• Visita guiada de la Vila Termal de La Garriga 
 
 

• Visita guiada de l’Atmella del Vallès modernista i el         
Santuari del Puiggraciós 

 

Menú : Menú xatonada: Menú calçotada:  

 Amanida especial de la casa 
 Fideuà amb gambes, cloïs-

ses i allioli O Canelons gra-
tinats amb trufa i bolets O 
Escudella barrejada 

 Rellom d’ibèric a la crema 
de ceps O medallons de ne-
ro al safrà amb patates i 
musclos O Rodó de gall d’in-
di a la crema de ceps 

 Púding de pasta seca amb 
nata i coulis de xocolata 

 

Pa, vi, aigua, copa de cava 
Cafès, gotes de licor amb pastes 
de te 

 Entrant a taula 
 Paperina individual amb 

20 calçots amb salsa ro-
mesco 

 Jarret de vedella al forn 
amb bolets de temporada 

 Crema catalana amb gale-
ta 

 

Pa, vi, aigua, copa de cava. Cafès, 
gotes de licor amb pastes de te 

 Aperitiu: patates, olives i 
croquetes 

 XATONADA: Escarola, 
bacallà o tonyina, anxo-
ves i truita de patates, 
amb salsa romesco) 

 Jarret de vedella al forn 
amb bolets 

 Púding de pasta seca amb 
nata i coulis de xocolata 

 

Pa, vi, aigua, copa de cava. Ca-
fès, gotes de licor amb pastes 
de te 

Suplement 
2,00 € 

Suplement 
4,00 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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Maresme (1) 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

inclòs 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit d’Osona, vi, aigües i cafès.   

Preu base 

7,00 € 

8,00 € 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 
 

• Ruta dels Indians d’Arenys de Mar 

• Hostalric i el Mercat de Tordera (tots els diumenges) 

• Fira del Modernisme a Canet de Mar 

• Fira Medieval de Lloret de Mar (novembre) 

• Ruta modernista de Canet de Mar i el Castell de Santa Florentina 

• Blanes i els Jardins Marimurtra, el jardí botànic de la Costa Brava 

Menú : Menú castanyada: Menú Pre Nadal:  

 Amanida de la casa 
 Paella mar i muntanya 
 Rodó de vedella amb 
bolets 

 Postres de la casa 
 Ball 
 
Pa, vi, aigua, cava, cafè i gotes 

 Escudella barrejada 
amb pilota i botifarra 

 Canelons de la masia 
 Gall d’indi a la catala-
na amb pomes al forn 

 Postres de la casa 
 Neules, torrons i pol-
vorons 

 Ball 
 
 

Pa, vi, aigua,  
cava, cafè i gotes 

 Crema de carbassa 
 Paella mar i muntanya 
 Pollastre amb salsa de 
castanyes 

 Postres de la casa 
 Panellets, castanyes i 
moscatell 

 Ball 
 
 

Pa, vi, aigua, cava, cafè i gotes 

Suplement 
3,00 € 

Suplement 
3,00 € 

Preu base 

Preu base 

Preu base 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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Maresme (2) 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

inclòs 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

Preu base 

Granja lletera de Can Gel 

Coneixeu el dia a dia d’una granja lletera que funciona des de 1.910. 
A Can Gel, situada al cor del Parc Natural del Montnegre i el Corre-
dor, ens esperen 250 vaques frisones. Farem un complet recorregut 
per tota la granja. La Marta ens explicarà la història de la família 
Gel, il·lustrada amb fotos antigues, i també les anècdotes de la page-
sia, ens mostrarà els estris i la maquinària que s’han utilitzat en els 
seus més de cent anys i tota la informació sobre les vides de les pro-
tagonistes, les vaques.  

Menú : Menú castanyada: Menú Pre Nadal:  

 Amanida de la casa 
 Paella mar i muntanya 
 Rodó de vedella amb 
bolets 

 Postres de la casa 
 Ball 
 
Pa, vi, aigua, cava, cafè i gotes 

 Escudella barrejada 
amb pilota i botifarra 

 Canelons de la masia 
 Gall d’indi a la catala-
na amb pomes al forn 

 Postres de la casa 
 Neules, torrons i pol-
vorons 

 Ball 
 
 

Pa, vi, aigua,  
cava, cafè i gotes 

 Crema de carbassa 
 Paella mar i muntanya 
 Pollastre amb salsa de 
castanyes 

 Postres de la casa 
 Panellets, castanyes i 
moscatell 

 Ball 
 
 

Pa, vi, aigua, cava, cafè i gotes 

Suplement 
3,00 € 

Suplement 
3,00 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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Maresme (3) 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

INCLÒS 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:    
Embotits de la zona amb pa amb tomàquet, Cafè amb llet o infusions 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 
• Fira Modernista de Canet de Mar (17—19 setembre 2021) 

• Hostalric i el Mercat de Tordera (tots els diumenges) 

• Passeig per Tossa de Mar, pujant al Castell i al Far 

• Passeig per Blanes, pujant al Castell i a la Roca Sa Palomera 

• Sant Pol de Mar i el mirador de la Roca Grossa 

 

Esmorzar 
 

Dinar 

 Sopa de la casa 
 Calçots amb salsa romesco 

 Graellada de carn amb patata al caliu  
(Conill, pollastre, botifarra i cansalada) 

 Postres de la casa  
 Vi, aigües minerals, cava, Cafès i gotes 

 

Ball 

Preu base 

MENÚ CALÇOTADA AL MARESME 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 

Preu base 

Preu base 

Preu base 

Preu base 
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Barcelona 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

4,50 € 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:    
Embotits de la zona amb pa amb tomàquet, Cafè amb llet o infusions 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 

• La Muntanya de Montjuïc 
 
• Casa de les Punxes,   
     Visita audioguiada “la llegenda de Sant Jordi” 
 
• Visita amb guia local de la Sagrada Familia (entrades incloses) 

i l’Hospital de Sant Pau  

 Amanida mixta   O  canelons gratinats 
 
 Paella de marisc  O  bacallà amb samfaina 
 
 Gelat amb xocolata calenta O Flam de taronja 
 
 

Pa, vi, aigua, copa de cava i cafè 

Preu base 

MENÚ AL PORT OLÍMPIC 

12,50 € 

24,50 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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Teatres de Barcelona 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

CARTELLERA:  
 
   TEATRE POLIORAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 T’ESTIMO SI HE BEGUT 

   Estrena 9 d’octubre 

 

 Amanida mixta   O  canelons gratinats 
 
 Paella de marisc  O  bacallà amb samfaina 
 
 Gelat amb xocolata calenta O Flam de taronja 
 
 

Pa, vi, aigua, copa de cava i cafè 

MENÚ AL PORT OLÍMPIC 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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Baix Llobregat 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

inclòs 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

Preu base 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 

• Festa del Modernisme a la Colònia Guëll (octubre) 

• Festa de la Cirera de Torrelles de Llobregat (maig—juny) 

• Ruta guiada de la Colònia Güell de Gaudí 

• Catalunya en Miniatura a Torrelles de Llobregat 

Menú laborables: Gran Buffet: Menú Pre Nadal:  

 Aperitiu 
 Fideuà mar i muntanya  o  

Saltejat de carxofes amb 
pernil 

 Filet de bacallà amb all cre-
mat amb verduretes o Tour-
nedó de llom amb salsa de 
ceps 

 Postres 
 

Pa, vi, aigua, cava, cafè i gotes 

 Escudella amb galets 
 Carn d’Olla 
 Cuixa de gall d’indi ros-

tida  amb prunes 
 Postres 
 Torrons i neules 
 
Pa, vi, aigua, copa de cava,          
cafè i gotes 

 
 Gran bufet  
 d’entrants,  
 plats principals  
 i postres 
 
Pa, vi, aigua, copa de cava,          
cafè i gotes 

Suplement 
6,00 € 

Suplement 
6,00 € 

Preu base 

10,00 € 

9,00 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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Anoia 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Esmorzar inclòs! 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

Preu base 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 

• Granja de Cargols, Fàbrica d’embotits o de formatges i Degustació 

de pastisseria i Xocolateria          

• Museu de la Pell d’Igualada 

• Museu del Tren en Miniatura, amb visita guiada 

• Museu Molí paperer de Capellades, amb visita guiada 

• Castell de Claramunt  

• Memorial Exèrcit Popular à Pujalt 

• Visita guiada Santa Coloma de Queralt 

Menú: Calçotada: Cargolada:  

 Amanida  verda 
 Escudella barrejada O Fideuà 

amb sèpia, gambetes i cloïs-
ses O Entremès de la casa 
amb 7 tipus d’embotits O 
Mongetes amb xoriço i cos-
tella. 

 Peus de porc a la catalana 
amb panses i prunes O Braó 
al forn amb patates al caliu O 
Bacallà gratinat amb allioli. 

 Pastís de temporada 
 

Pa, vi, aigua, copa de cava, cafè 
i gotes  

 Entrants de la casa 
 Xatonada de bacallà amb ro-

mesco 
 Cassola de cargols amb conill, 

costella i cansalada  O casso-
la de cargols amb xoriço i 
pernil  

 Postres de temporada 
 

MÚSICA  
EN DIRECTE I BALL 

 
Pa, vi, aigua, copa 
de cava, cafè i 
gotes de licor 

 Calçots amb salsa romesco 
i carxofes 

 Botifarra a la brasa amb 
patata al caliu i  mongetes 

 Crema catalana 
 

MÚSICA  
EN DIRECTE  

I BALL 
 

Pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i 
gotes      
    - - - - - - - - - - - 
Amb Graellada de carn (xai, 
Botifarra, llom 
i cansalada) Suplement 

7,00 € 

2,00 € 

9,00 € 

3,70 € 

3,00 € 

3,00 € 

Suplement 
4,00 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 

4,00 € 

Suplement 
7,00 € 
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Penedès—Garraf 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

inclòs 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

Preu base 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 

• Pessebre Vivent de Canyelles (desembre) 

• El Palau Novella, Santuari budista i Sitges 

• El Castell de Penyafort amb guía i el Parc 

Natural del Foix 

• Sant Sadurní d’Anoia. Visita d’una cava i 

d’una xocolateria incloses 

Menú: Calçotada: Pre –Nadals: 

 Amanida catalana 
 Sopa d’escudella 
 Estofat de vedella  O 

bacallà gratinat 
 Postre  
 
 

Pa, vi, aigua, copa de cava,   
cafè i gotes 

 Escudella amb galets 
 Carn d’Olla 
 Cuixa de gall d’indi ros-

tida  amb prunes 
 Postres 
 Torrons i neules 
 

Pa, vi, aigua, copa de cava,          
cafè i gotes 

 Amanida catalana o es-
cudella 

 Calçots amb salsa 
 Xai a la brasa amb 

guarnició 
 Postre  
 

Pa, vi, aigua, copa de cava,          
cafè i gotes 

     

Suplement 
7,00 € 

6,00 € 

5,00 € 

10,00 € 

Suplement 
6,00 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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Tarragonès 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

inclòs 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

Preu base 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 

• Visita amb guía local  de la Vila Closa  d’Altafulla, i passeig per 

Torredembarra 

• Reus: Ruta modernista i entrada a l’Espai Gaudí 

• Visites guiades al Museu de la Ràdio, el Roc de Sant Gaietà i la 

capella Mas Carreras  

• Tàrraco romana. Guía local pel passeig de les Muralles, l’Anfiteatre i 

el Museu Romà  

Menú: Xatonada: Pre –Nadals: 
 Amanida de l’hort  
 Paella valenciana o     es-

cudella   o   fideuada 
 Fritura de peix. 
 crema catalana  
  
Pa, vi, aigua, copa de cava,   cafè i 
gotes 

 Amanida de l’hort  
 Escudella de pagès  
 Pollastre amb castanyes 

i poma al forn  
 Crema catalana  
 Panellets, moniatos i 

castanyes  
Ball amb discoteca mòbil 
Pa, vi, aigua, copa de cava,          
cafè i gotes 

 Amanida de Xató  
 Assortiment de truites 

O pernil rostit a  la ca-
talana   O Pollastre amb 
peres al vi 

 Crema catalana  

 

Ball amb discoteca mòbil 
(temporada baixa) 

 

Pa, vi, aigua, copa de cava,          
cafè i gotes 
     

Suplement 
2,00 € 

9,00 € 

5,00 € 

6,00 € 

Suplement 
3,00 € 

Pre Nadals: 
 GRAN BUFFET 
Pa, vi, aigua, cava, 
cafè i gotes Suplement 

3,50 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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tarragonès 
Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

PORT AVENTURA PARK  

TIPUS D’ENTRADA: 1 DÍA—1 PARC,                      
SERVEIS INCLOSOS: 

• Trasllats en autocar (*) a Port Aventura 

• Entrades amb TICKETS—DINAR inclosos 

• 1 gratuitat per cada 20 places de pagament 

 

GRUP SENIOR (+55 anys) / GRUP JÚNIOR (-18 anys): 

   Mínim 50 clients: 43,50 € 

   Mínim 40 clients: 46,50 € 

   Mínim 30 clients: 51,50 € 

Opció sense ticktets—dinar: - 6,40 € p.p. 

                 FERRARI LAND &  

PORT AVENTURA PARK  
TIPUS D’ENTRADA: 1 DÍA—1 PARC,                                                     
SERVEIS INCLOSOS: 

• Trasllats en autocar (*) a Port Aventura 

• Entrades amb TICKETS—DINAR inclosos                                          

• 1 gratuitat per cada 20 places de pagament                             

                                                                                                                                                                               + 

GRUP SENIOR (+55 anys)/ GRUP JÚNIOR (-18 anys): 

   Mínim 50 clients: 63,50 € 

   Mínim 40 clients: 66,50 € 

   Mínim 30 clients: 71,50 € 

Opció sense tickets—dinar: - 6.40 € p.p. 

 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
 

(*) Programa i preus vàlids per a tots els grups amb punt de sortida a menys de 150 km. de Port Aven-
tura. Sortida des d’altres poblacions caldrà consultar el suplement. Disponibilitat total de 12 h. d’auto-
car. Les companyies d’autocar poden cobrar suplements si es sobrepassa l’horari de conducció. 
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tarragonès 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
• Tarragona 

• Visita amb guia local de 2 hores de la Tarraco ro-

mana i la Rambla Nova 

• Visita amb guía local  de la Vila Closa d’Al-

tafulla, i passeig per Torredembarra 

• El castell del Catllar - Centre d'interpretació 

dels castells del Baix Gaià 

Preu base 

12,50 € 

3,50 € 

Amanides variades 
Escarola amb romesco 
Amanides de peix 
Empedrat   
Endívies amb salsa tàrtara 
Esqueixada de bacallà 
Patés variats 
Arròs amb bolets 
Ensalada russa 
Musclos al vapor o marinera  
Sardines de Tarragona  
Pernil al forn 
Pa amb tomàquet  
Pernil 
Formatge 
Embotits 
Espinacs amb passes y pinyons 
 
 

Carn d’Olla 
Pollastre rostit 
Vedella a la jardinera 
Peus de porc estofats  
Peus de porc amb salsa d’ametlles 
Mandonguilles 
Cap i pota 
Calamar a la marinera i a la romana 
Bacallà al forn 
Filets de peix a l’all cremat 
Cargols en salsa  
Escalopa milanesa 
Canelons de carn 
Pasta, Paella i Fideuà 
Cua de toro  
Sípia estofada 
Fricandó 

CARNS A LA BRASA: 
Guatlles, Conill, Botifarres, Pinxos 
 
 

POSTRES 
Crema catalana 
Flam de taronja 
Púding de cafè 
Rosques d’anís 
Pastís de xocolata 
Pomes al forn 
Peres al vi 
Arròs amb llet 
Creps de xocolata i mel 
Gelats 
Fruites del temps i en almívar 
Profiteroles 
Braç de gitano 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 

4,50 € 
OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   
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 Alt Camp / Conca de Barberà 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 

• Montblanc, amb visita de la fábrica de galetes i d’una cerveseria arte-

sanal. També Mercat Medieval (abril) 

• L’Espluga de Francolí, amb visita guiada i entrades a la Cova Major 

(75 minuts) i tastet de carquinyolis 

• Ruta del Císter: Els Monestirs emblemàtics de Santa Maria de Po-

blet o Santes Creus  

Preu base 

7,30 € 

A determinar 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 

4,50 € 
OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

Menú Bandolers 

 Amanida del Tros 
 Arròs de Bandolers 
 Melós Ibèric amb salsa 
 Postres  
 
Pa, vi, aigua, copa de cava,          
cafè i gotes de licor 

Menú Mariscada 

 Entremès de Marisc 
(gamba, llagostí, esca-
marlà, musclos, cargols 
de mar, amanida de ma-
risc) 

 Semisarsuela de peix 
 Jarret de vedella 
 Postres 
 

Pa, vi, aigua, copa 
de cava,          
cafè i gotes  Supl. 2 € 

 
 Amanida verda 
 Escudella de pagès   
O  paella,  O  fideus rossos 
 Vedella amb verdures  
O  Pollastre al forn 
O  Pernil a la Catalana 
 Postres  
 

Pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i 
gotes de licor 

Menú  
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Baix Camp/ Alt Camp  

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 

• Prades i Siurana, amb visita de la Cooperativa d’oli D.O. de Siurana 

(PRIORAT) 

• Mont-Roig del Camp i el Santuari de la Mare de Déu de la Roca 

• Visita guiada del Castell-Monestir d’Escornalbou i el Camí Encan-

tat dels Frares 

• Visita guiada del modernisme de Reus amb entrada a l’Institut Pe-

re Mata 

Preu base 

6,00 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 

4,50 € 
OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

GRAN CALÇOTADA A VALLS— CASA FÈLIX 

Calçotada—laborables 
 Calçots amb salsa de ro-

mesco 
 Botifarra amb mongetes 
 Xai a la brasa amb all i oli 
 Vi de l’Alt camp 
 Cava brut Nature 
 Crema catalana 
 Cafè i gotes 

Calçotada—festius i C.de S. 
 Calçots amb salsa de ro-

mesco 
 Botifarra amb mongetes 
 Pollastre al romesco i pa-

tates 
 Vi de l’Alt camp 
 Cava brut Nature 
 Crema catalana 
 Cafè i gotes 

Menú graellada (**) 

 Amanida Catalana 
(Pernil dolç, galantina, embo-
tit de gall d’indi, ou dur, boti-
farra negra i amanida) 
 Graellada de carns 
(pollastre, xai a la brasa, llon-
ganissa i llom amb guarnició i 
all i oli.) 
 Crema catalana 
Pa, vi, aigua, cava, cafè i go-
tes  

6,00 € 

Preu base 
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Baix Ebre/ Montsià 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 

• L’Ametlla de Mar, Cales de Sant Jordi i exterior del Castell d’Alfama  

• Visita guiada de Tortosa (3 hores): el Castell de la Suda, l'Escorxador, la 

Catedral, el casc antic, el Palau Episcopal, etc. 

• Les Coves de  Benifallet i  La Catedral del Vi (Caves de Pinell del Brai), 

amb degustació de 2 vins i pa amb oli 

• Delta de l’Ebre: amb visita guiada d’un molí de fusta d’arròs artesà, i 

creuer pel Delta fins a l’Illa de Buda i Sant Antoni 

Preu base 

10,00 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 

4,50 € 
OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

11,00 € 

4,50 € 

 PICA-PICA A TAULA: 
Assortiment d’ibèrics amb pa i tomà-

quet 
Cruixent d’ànec a la taronja 
Gratinat de peix i marisc 
Calamars a la romana 

 

 Paella tot pelat O  Fideuà de ma-
risc  O  Llom a la sal amb salsa 
d’allets i pebrots  

 

 Les postres del xef 
 
    Pa, vi, aigua, copa de cava i cafè  

Menú   
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Terra Alta 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 

• Ruta de la Pau: Corbera d’Ebre -Gandesa - Miravet, els esce-

naris de la Battalla de l’Ebre, durant la Guerra Civil 

• Visita guiada dels pobles  medievals de Cretas i Valderroures 

• Arnes i Taller de cera d’abella 

• Ruta en 4 X 4 pels Ports, declarados Parc Natural, amb esmorzar tí-

pic de pernil amb “Pa estirat”, pastes típiques i vi de la terra.  

Preu base 

4,00 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 

4,50 € 
OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

25,00 € 

3,50 € 

 
 Amanida catalana 
 Olla barrejada 
 Carn de xai a la brasa 

amb guarnició 
 Postres de la casa 
 
    Pa, vi, aigua, copa de 
cava i cafè  
 
 
 

Pernilada Prenadal CORDERADA 

 

 Amanida de la casa 
 “pa estirat” amb  pernil i 

embotits a GO-GO 
 Gran Graellada de carn, 

amb guarnició 
 Xai a la Brasa 
 Postres de la casa 
 
 
Pa, vi, aigua, copa de cava i 

 
 Entremès de la casa 
 Escudella nadalenca 
 Pollastre al cava 
 Xai a la Brasa 
 Postres de la casa 
 
Pa, vi, aigua, copa de cava i 
cafè  
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Urgell i Segarra 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

x,00 € 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

Preu base 

3,00 €  

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 
• Cervera 

• El Monestir de Sant Ramon i Montfalcó Murallat 

• Castell de Montclar i visita a la fábrica de Torrons d’Agramunt  

• Visita amb guia local de Guimerà  

• Visita amb guia local de Verdú 
 3,00 € 

4,50 €   

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 

Menú Segar i Batre Supl. 4 € Tria el Menú: 
 Amanida Il·lustrada O gaspatxo casolà 
 Olla Barrejada O Faves a la catalana O 

Albergínies farcides, Fideus amb gam-
bes O Arròs a la cassola 

 Semi-parrillada de carn  O Peus de porc 
a la cassola O Conill a la cassola 

 Postres 
 

Pa, vi, aigua, copa de cava,   cafè i gotes de licor 

Tots els plats servits en plates per 5 persones 
 

 Amanida vegetal  
 Fusta d’embotits 
 Pebrot escalivat 
 CASSOLA DE TROS  
(Conill, manetes de porc, Botifarra blanca i 
negra espinacs, cigrons, patates, cargols)  
 Postres 
 

Pa, vi, aigua, copa de cava,   cafè i gotes de licor 

Preu base 
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Pallars jussà 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

x,00 € 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

 
 

MENU 1 
 Amanida Catalana d'embotits Pallaresos amb 

vinagreta de mostassa  
 Braó de porc melós amb salsa de fruits secs i 

patata al caliu 
 Púding de vainilla amb salsa de caramel  
 

Pa, vi, aigua, copa de cava i cafè  

Preu base 

  

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
 
  

• La diada dels Raiers de la Pobla de Segur 

• Visita guiada de les Botigues—Museu de Salàs de Pallars i l’Estany de 

Montcortès 

• La Vall Fosca i el Telefèric a l’Estany de Gento     

• La Vall Fosca i la hidroeléctrica de Cabdella            

• El Tren dels Llacs del Pallars i passeig modernista per la Pobla de Se-

gur  

  

  

   

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 

 
 

MENU 2 
 Amanida de girella i formatge fresc amb vina-

greta de mostassa  
 Escudella pallaresa amb botifarres del Pallars 
 Fricandó de vedella amb bolets del Montsec i 

patata París 
 Braç de gitano de nata 
 

Pa, vi, aigua, copa de cava i cafè  
Supl. 2 € 

Tria el Menú: 
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NARBONNE 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

4,50 € 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

 
 

 Escudella  O  Entremesos variats  O    Canalons gratinats  
O  Albergínies farcides 

 

 Pollastre rostit  O  Cuixa de xai rostida O  Llom amb 
samfaina  O  Mandonguilles i sèpia 

 

 Crema catalana  O  Profiteroles amb nata O  Gelat de 
vainilla  O  Pastís de tiramisú 

 

Pa, vi, aigua, copa de cava 

Tria el Menú: 

Preu base 

6,00 € 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
  

• Vila medieval de Castelnou des Aspres 

• Collioure i degustació d’anxoves 

• Visita guiada de Narbonne, amb entrades al 

Hòrreum romà, el Tresor de la Catedral i el Palau 

dels Arquebisbes de Narbonne 

• Visita guiada de Maternitat d’Elne 

• Visita guiada de Perpignan amb entrades al 

Palau Dels Reis de Mallorca 

7,50 € 

9,00 € 

Preu base 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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ANDORRA 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

4,50 € 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

 
 

 Escudella  O  Entremesos variats  O    Canalons gratinats  
O  Albergínies farcides 

 

 Pollastre rostit  O  Cuixa de xai rostida O  Llom amb 
samfaina  O  Mandonguilles i sèpia 

 

 Crema catalana  O  Profiteroles amb nata O  Gelat de 
vainilla  O  Pastís de tiramisú 

 

Pa, vi, aigua, copa de cava 

Tria el Menú: 

Preu base 

29 ,00 € 

4,00 € 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excusions a mida):  
  

• Compres a Andorra i visita del Parlament d’Andorra o bé del Santuari 

de Meritxell 

• Ruta del Ferro, amb entrades a la Farga Rossell de La Massana,  visita 

guiada d’una mina de Ferro a Llers i tram del Camí dels Traginers. 

• C. Termolúdic de Caldea Entrada General de 2 hores 

• Centre d’Interpretació del Romànic d’Andorra, La Massana 

• Naturland, Sant Julià    Entrada única adults 

      Entrada única nens (-12 anys) 

6,00 € 

DES DE 22 € 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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Baix Maestrat i els ports 

Serveis inclosos: 

• Servei complet d’autocar, perso-

nalitzat amb el logo de la vostra 

agència (*) 

• Guia acompanyant 

• L’excursió que trieu  

• El menú que trieu 

(mateixa opció per a tot el grup) 

• Ball 

• 1 gratuitat pel cap de grup 

x,00 € 

Propostes d’excursions 

d’1 dia  2.021- 2.022 

LES EXCURSIONS A MIDA: 
 Afegeix, si cal, l’esmorzar 
 Tria l’excursió pel teu grup 
 Tria el menú  
 Demana disponibilitat i el text complet de           

l’excursió a: info@travelgrupos.com 

OPCIÓ ESMORZAR:   
 Pa torrat amb tomàquet i embotit, vi, aigües i cafès.   

 
 

 Amanida mixta  O  Entremesos de la casa  O  Amanida 
catalana  O  Sopa de peix 

 

 Paella mixta  O  Canelons gratinats  O  Musclos a la 
marinera 

 

 Fritura de peix  O  Sarsuela de peix  O lluç a la mari-
nera  O  Vedella a la jardinera 

 

 Fruita del temps 

 
 

      Pa, vi, aigua i copa de cava  

Tria el Menú: 

Preu base 

xx,00 € 

xx,00 € 

OPCIONS D’EXCURSIONS (o d’altres excu-
sions a mida):  
  

• Penyíscola, Benicàssim i el desert de les Pal-

mes 

• Morella, amb entrades al Castell de Morella 

i al Covent de Sant Francesc 

• Penyíscola, amb entrada i  visita guiada del 

Castell del Papa Luna 

• La Vall d’Uixó amb Les Coves de Sant Josep 

Xxx€ 

PREUS NETS PER PERSONA (IVA inclòs): 
Mínim de:  Girona  Lleida Tarragona Barcelona 
50 clients:    
45 clients:   
40 clients:   
35 clients:  
30 clients: 

Primera edició, sense tarifes. 
Consulta preus a mida a: 
info@travelgrupos.com 

Suplement diumenges i festius: 2.20 € p.p. 
(*) Demaneu pressupost a mida des de la vostra població 
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… i moltes més propostes a mida 

TOTS ELS SERVEIS PER A GRUPS,  

A MIDA: info@travelgrupos.com 

Sopar  
&  

Ball  

Serveis d’autocar  


