


TOT EL QUE NECESSITES PER GAUDIR

Natura, cultura i gastronomia en un racó
preciós de Catalunya, encara per descobrir.

 
La sortida a Cambrils de la muntanya

destaca amb l'autenticitat de l'experiència, 
 amb un paisatge de contrasts, llocs amb un

encant singular, tranquil·litat i caliu.  

TOT EL QUE NECESSITES PER GAUDIR 



ACTIVITAT PEL MATÍ

FUNDACIÓ ZOO DEL PIRINEU

Descripció
Un refugi d'animals salvatges i centre de rascat.
200 animals que no poden tornar a la natura de 56
espècies diferents, totes del nostre país.

Visita guiada
Acompanyats  per  un  especia l i s ta  e l s  v i s i tant s
coneixeran les  h i s tòr ies  commovedores  de l s
an imals  que habi ten  a l  re fug i .  

Espectacle amb animals
Una exh ib ic ió  de vo l  p lena de sorpreses .  E l s
v i s i tant s  acar ic iaran  una encantadora gu ineu ,
donaran de menjar  a  un  corb de la  mà i  faran
vo lar  un  adorable  musso l  e l l s  mate ixos .



ACTIVITAT PER LA TARDA

SALÍ DE CAMBRILS

Descripció
Voleu ser testimonis de com s'elabora sal a 1.100
metres d'alçada? Descobriu com és aquest
procés artesà i una mica màgic de convertir
aigua en sal entremig de muntanyes.

Visita guiada
Un recorregut per conèixer la història
d'aquestes antigues salines i  veure com es
continua extraient la sal .  Canals de fusta,
basses,  molins medievals i  la font salada ens
acompanyaran en el nostre camí.



GASTRONOMIA

Redescobreix els sabors de la
cuina catalana.

Ens importa que els participants de
l'excursió puguin gaudir d'una experiència
completa. En aquest cas, el paladar hi juga
un paper important.

Hem triat 3 restaurants amb plats catalans
de gran qualitat, bon accès per autocars,
comoditat i un ambient acollidor.



Transport i esmorzar Zoo del Pirineu Dinar Salí de Cambrils

9:15 - 10:15 Esmorzar a Solsona 11:00 - 12:00 Espectacle amb
animals

12:00 - 13:00 Visita guiada

13:30 - 16:00 Dinar a Cambrils
de muntanya

16:15 - 17:15 Visita guiada al
Salí de Cambrils

17:30  Final de les activitats



Inclou
Visita guiada al Zoo del
Pirineu
Exhibició de vol d'aus
rapinyaires
Visita guiada al Salí de
Cambrils

Esmorzar
Pa amb tomàquet
Embotits de la comarca
Aigua, vi, gasosa
Cafè

 

Dinar
Trumfos farcits de Cambrils
Amanides al mig per picar
Graellada de carn a la
brasa amb guarnició
Postres
Pa, vi, aigua i gasosa 
Cafè, tallat o infusió.

Entre setmana 36,50€ Caps de setmana 42€ 



No demanem cap bestreta.
Podeu cancel·lar la reserva amb 1 setmana d'antelació.
Canvi de dia gratuït.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

En efectiu el dia de l'excursió.
Per transferència bancària prèviament a la sortida.

Forma de pagament



Gaudiran d'una excursió fascinant en un entorn

natural preciós. 

Participaran en activitats lúdiques que els

deixaran bocabadats.

Apreciaran una experiència gastronòmica

completa en espais confortables.

En les botigues dels establiments podran adquirir

productes de proximitat i artesans de la zona. 

Facilitat de contractació: Contacteu amb

nosaltres. Organitzarem la sortida segons les

vostres necessitats i requeriments.

Èxit assegurat: Totes les entitats

col·laboradores compten amb una llarga

experiència i l'aval de valoracions excel·lents

de clients de la 3ª edat.

Condicions favorables de canvi de dia i de

cancel·lació.



TRANSPORT

Les carreteres de muntanya poden ser tot un repte
per un conductor d'autocar i consegüentment
minorar la comoditat dels participants.

Per sort, us podem oferir un servei professional i
econòmicament accessible, amb una agència
especialitzada en viatges a la muntanya.

Si esteu interessats en contractar els serveis de
l'agència d'autocars Vilà Betriu, estarem encantats
de fer-vos arribar un pressupost.

https://www.vilabetriu.com/


Crta. L-401, km 20 Odèn (Lleida)
Tel. 621 24 43 64
Email. infosalicambrils@gmail.com
WEB: Salí de Cambrils

Crta. L-401, km 35,6 Odèn (Lleida)
Tel. 610 75 02 24
Email. zoopirineu@gmail.com
WEB: Visitar zoo

Restaurant Gran Sol
Carretera de Manresa, Solsona (Lleida)
Tel. 973 48 10 00
Email. gransolrestaurant@gmail.com
WEB: Hotel Gran Sol

Fonda Casanova
Crta. L-401, km 19,9 Odèn (Lleida)
Tel. 696 62 88 70
Email. fondacasanova@hotmail.com
WEB: Fonda Casanova

Fonda Ca l'Agustí
Crta. L-401, km 19 Odèn (Lleida)
Tel. 973 48 90 27
Email. fondacalagusti@gmail.com
WEB: Ca l'Agustí

https://www.google.com/search?q=sal%C3%AD+de+cambrils&oq=sal%C3%AD+de+cambrils&aqs=chrome.0.35i39i355j46i39i175i199j0i512l2j0i22i30j69i60l3.6138j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:infosalicambrils@gmail.com
http://salidecambrils.cat/ca/
https://visitar.zoodelpirineu.com/
https://www.google.com/search?q=restaurant+gran+sol+solsona&hotel_occupancy=2&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsYBhl35ppQskkr-lVh8O28HPhqylw%3A1667499587095&ei=QwZkY8CgBfSA9u8PrtKHmAs&oq=restaurant+gran+sol+solona&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWxvY2FsEAEYADIHCCMQsAIQJzoECCMQJzoECAAQQzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAELEDEIMBOgcIIxDqAhAnOgoIABCABBCHAhAUOg0IABCABBCHAhCxAxAUOgsIABCABBCxAxDJAzoFCAAQkgM6BQgAEIAEOhAIABCABBCHAhCxAxCDARAUOggIABCABBDLAToGCAAQFhAeOgIIJlD2D1iSQWDYU2gBcAB4AIABmwKIAfwgkgEGMC4yMy41mAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz-local#
mailto:gransolrestaurant@gmail.com
https://hotelgransolsolsona.com/
https://www.google.com/search?q=casanova+cambrils&oq=casanova+cambrils&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j0i22i30.5776j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://www.fondacasanova.com/ca/
https://www.google.com/search?q=ca%20l%27agust%C3%AD&oq=ca+l%27agust%C3%AD&aqs=chrome..69i57j0i512j46i175i199i512l5j0i512j46i175i199i512l2.2946j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsatrDTSx9LHJ4b0nIgLYOxDgrFZOg:1667499365682&rflfq=1&num=10&rldimm=7457982751351740286&lqi=CgxjYSBsJ2FndXN0w61Iw8ChuMeQgIAIWhoQABABEAIYABgBGAIiDGNhIGwgYWd1c3TDrZIBCnJlc3RhdXJhbnSqARQQASoQIgxjYSBsIGFndXN0w60oDg&phdesc=onXqwsyOXIQ&ved=2ahUKEwid5Oqaz5L7AhX6gv0HHdTKCZkQvS56BAgMEAE&sa=X&rlst=f#
http://www.calagusti.net/


CONTACTE
Restaurant Gran Sol

Telèfon: 973 48 10 00
Email: gransolrestaurant@gmail .com

tel:+34%20973%2048%2010%2000
http://gmail.com/

