
Cap de setmana   del   19 i 20 de Maig   

 

 
 

PAISATGES DE  VINYES DEL PRIORAT I EL MONTSANT   
PORRERA  -SIURANA  – ULLDEMOLINS – PRADES  
 
Dia  19  de Maig .-  Sortida en dirección  a les  comarques de Tarragona  , fins a la capital 
Tarragona .  Temps per la ciutat , el  balcó del Mediterrani , el casc históric   . Anirem cap a 
Salou  , on  ens allotjarem en hotel 3  estrelles ,  buffet lliure   per dinar  i  sopar. 
A la tarda  anirem a fer un  petit recorregut cap al  baix Camp  , Riudecols ,  el coll de la 
Teixeta i  Porrera . Farem un  passeig per aquest  petit  poble 
del Priorat   , on Lluis Llach i Miquel Martí Pol  van 
compondre la  canço  poema “l’ Embruix  de la lluna”   
Com s’ en van somrient  // pels estrets corriols  

Mes enllà del desig // compartit i esperat per tots  

Hi ha la terra i la gent // i el goig de no sentir -se 

Mai sol en el camí  // on aprenem a  estimar….  

 
tornarem cap a Salou .  Sopar i allotjament a  l’ hotel 
Dia 20  de Maig .-  Esmorzar buffet i sortida  en  direcció  a   Alforja i Cornudella de  

Montsant , fins  a Siurana , poble  molt bonic  al cim de un turó amb unes vistes   a la serra 

de Prades.  . Continuació cap a Prades coneguda com la vila vermella , la plaça major , 

la Font esférica ... Trajecte cap a  Ulldemolins, temps per la visita d’ aquesta població  al 

peu  serra de Montsant .  Dinar  i sortida  cap a  la Conca del Barberà ,  el Penedès  i  

comarques  gironines. 

Preu  per persona en habitació doble  :   138  €      Suplement  individual   :  
28 € 
Inclou : Pensió completa , hotel buffet i animació al  vespre a  Salou , Dinar 
dia 20 de Maig al  Restaurant , Guia acompanyant , assegurança d’ 
assistència  
No inclou cap servei ó trajecte no  indicat en programa , ni entrades a 
museus ó monuments  

  


