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Dimarts 15, a les 8 matí
SORTIDA CULTURAL
Visita guiada a la IMPERIAL TARRACO.
Visita a la cantera romana del Mèdol. Passejant
pel centre històric de Tarragona, podrem admirar la muralla, la catedral, la Torre del Pretori,
graderies del Circ, Amfiteatre amb espectaculars vistes de la ciutat i la costa... Audiovisual
amb imatges 3D que ens ajudarà a entendre
com era l’acròpoli de Tarraco.

CALÇOTADA. Trasllat a Masmolets per dinar amb una fantàstica calçotada a
“Cal Ganxo”.

Diumenge 27, a les 9:30 matí
SORTIDA CULTURAL
TEATRE COLISEUM + DINAR
A les 12 h assistirem a l’espectacle de la Cubana
“ADEU ARTURO”

El secret i la sorpresa tornen a ser els protagonistes de
l’espectacle i el públic ho descobrirà en el seu moment.
Això sí, “Adéu Arturo” és un cant a la vida i de com viure-la
intensament, deixant en evidència totes les convencions
socials que ens dificulten el poder fer-ho. Una comèdia boja, amb tocs “surreals” i que, com sempre,
estarà amanida amb el més pur estil de La Cubana: amb participació de el públic, música, sorpreses i
molt d’humor.
Finalitzada l’obra, DINAR en un acreditat restaurant a Barcelona.
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Del 7 al 11 de març
EL MATARRANYA (Terol). Horta de Sant Joan, Calaceite, Cretes, ruta batalla de l’Ebre, Valderrobres,
Morella, excursió als ports d’Horta, Fuentdespalda....
Hotel Miralles a Horta de Sant Joan.

Varsovia, tour de la II Guerra mundial,
Varsòvia comunista, Concert de piano de Chopin, Cracòvia mines de sal
de Wieliczka, Cracòvia barri jueu, fàbrica de Schlinder, Auschwitz, serralada Tatra, gorges del riu Dunajec....i
molt més.

Ni t´ho imagines !!!

EN PREPARACIÓ....

ESPECTACULAR VIATGE AL BRASIL

- mes d’agost- Rio de Janeiro, cascades de l’Iguaçú, creuer per l’Amazones...

