Butlletí Informatiu
de la Vocalia de Cultura i Activitats

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA AGRUPACIÓ SÈNIORS
Data: 17 de març de 2016

MARÇ- JUNY 2016

Hora: 18.30h (Primera convocatòria)
19.00h (Segona convocatòria)
Lloc:

30 d’abril – Castell de Balsareny

Sala d’actes del COACB
Data: 30 d’abril

Us recordem que el proper 17 de març tindrà lloc la Junta General
Ordinària de l’Agrupació de Sèniors del COACB.

Lloc: Castell de Balsareny
Hora: 8.00h al COACB
Preu: 49€ / pers.

PROMOCIÓ PER A COL·LEGIATS

(inclou visita teatralitzada)

Sortida en direcció Prats de Lluçanès, amb aturada per esmorzar en base a pa
amb tomàquet amb botifarra i begudes.

Continuació de l’excursió per arribar a Balsareny on es realitzarà una visita guiada
teatralitzada al Castell que està ubicat al turó del poble. La fortificació és un
exemple d’estil gòtic civil català.
En acabar la visita ens dirigirem al restaurant per dinar en base a:
 Meló amb pernil

 Postres

 Albergínies farcides

 Pa, vi, aigua, cava, cafè i gotes

 Bacallà al forn

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:

C/ Casp, 130 · 08013 Barcelona · Tel. 93 231 94 12 · coacb@coacb.com

Agrupació de Sèniors

Tel. 93 231 94 12

Ricard Martí / Enric Monfà

(De 10h a 13h de dilluns a dijous)

EXCURSIONS
Del 13 al 16 de maig

4 de juny

Del 14 al 20 de juny

Segona Pasqua a Benicàssim

Excursió a Parc Art

Viena – Salzbourg – El Tirol - Munich

Sortida en direcció Benicàssim per

Sortida en direcció La Gleva amb

Dia 1.- Barcelona – Viena – Palau de Schönbrunn: Arribada a Viena i dinar en

gaudir de quatre dies culturals i de

aturada per esmorzar al restaurant.

restaurant. A la tarda visita al Palau i jardins de Schönbrunn, antiga residència d’estiu
de la família imperial. Retorn a l’hotel, sopar i allotjament.

relax.
Continuació de l’excursió per arribar

Dia 2.- Viena: Esmorzar i visita, amb guia, per la ciutat (l’Ajuntament, Museus, la

romana de

al parc de les arts contemporànies,

Sagunto i es farà un passeig per

Parc Art. En aquest espai es pot

Castelló de la Plana. A més, qui ho

gaudir

vulgui, podrà visitar el Parc Miner del

lúdica de la natura i l’escultura, amb

de la ciutat, amb guia, i el carrer comercial. Sopar i allotjament .

Maestrat (entrada opcional, de 8

obres

Dia 4.- Innsbruck: Esmorzar i sortida a Innsbruck, capital del Tirol. Visita amb guia per

€/persona). L’últim dia es realitzarà

contemporanis.

Es visitarà la ciutat

d’una
de

forma

relaxada

reconeguts

i

artistes

una peixetada a St. Carles de la
En acabar la visita ens dirigirem al

Ràpita.

restaurant per dinar en base a:
L’estada

a

l’hotel

inclou

pensió

completa amb aigua, vi i bufet amb
cuina en viu. Música per la nit i
animació durant el dia.
El preu inclou: trasllat en autocar, estada
en Hotel i assegurança d’assistència en
viatge.

 Amanida amb formatge de cabra i
fruits secs
 Carn a la brasa amb patates,

mongetes i all i oli
 Postres
 Pa, vi, aigua, cava, cafès i gotes

Catedral de Sant Esteban i carrers comercials). Dinar en restaurant i sopar típic.
Dia 3.- Viena – Salzbourg – El Tirol: Esmorzar i sortida a Salzbourg. Visita del casc antic

la ciutat, pujada en cremallera fins a Seegube, amb una panoràmica de la ciutat.
Dia 5.- St. Johan – Catarates del Krimml – Kitzbühel: Esmorzar i matí d'excursions per
visitar St. Johan i seguidament les catarates del Krimml. Dinar i a la tarda visita de
Kitzbühel i una típica fàbrica de formatges. Sopar i allotjament.
Dia 6. – Castell de Tratzberg – Passeig en vaixell pel llac Achensee – Rattenberg
Esmorzar i visita al castell de Tratzberg, el castell principal del Tirol, seguit d’un passeig

en vaixell pel llac d’Achensee. Dinar i visita a Rattenberg, i a Alpbach. A la nit es
servirà un típic sopar tirolès amb música en viu i balls folklòrics.
Dia 7. – Innsbruck – Castell de Neuschwanstein – Munich – Barcelona: Esmorzar i visita
al castell de Neuschwantein, conegut com el del rei boig. Després de dinar trasllat a
l’aeroport de Munich per sortir cap a Barcelona.

Preu: 189€/ pers. (supl. hab indiv. 60€)
Hora: 9.00 h – al COACB

Preu: 49€/ pers.
Hora: 8.00 h – al COACB

Preu: 1.295€/ pers. (supl. Hab indiv. 195€)
Hora: PENDENT CONFIRMACIÓ

