CAP DE SETMANA

CAP DE SETAMANA A

ANDORRA I SORT
INCLOU:

- Dinar a Sort
- Dècim de loteria de La Bruixa d’Or
- Hotel Andorra 4* en Pens. Completa
- Autocar Gran Confort i Guia

ANDORRA

Andorra, oficialment anomenat Principat
d’Andorra, és el petit país dels pirineus
amb 468 Qms2. Territorialment està organitzat en 7 parròquies i estan censades 79.880 persones. No te exercit però
si un cos de policia creat a l’any 1931.
Fins a la II Guerra Mundial Andorra va
ser un pais molt pobre i aillat, excepte
per a algun hereu o publilla que tingués
la sort d’heretar un bon ramat o un bon
camp de tabac. Però durant la guerra el
pais va ser lloc de pas i refugi de tots
aquells que fugien del nazis. A Andorra
el contraband, ja fos de bens o de persones, no era delicte i comptava amb una
llarga tradició. De fet, el repentí ascens
econòmic del país ha contribuit a alimentar la llegenda de les fabuloses fortunes
que algunes families andorrnes varen
amassar precissament durant la guerra.
Avui en dia la imatge d’Andorra es la d’un
pais pròsper gracies al turisme, el comerç i els esports de muntanya.

- Assegurança de viatge

DISSABTE
Sortida des del nostre lloc d’origen en direcció a Lleida i Andorra.
Parada per esmorzar (no inclòs al preu). Continuació fins a arribar
a Sort. Temps lliure per comprar loteria, passejar i conèixer aquesta
bonica població del Pirineu de Lleida,... A l’hora estipulada ens dirigirem al restaurant Les Brases de Sort per dinar. Menú:
- Crema de Ceps
- Fusta d’embotits
- Cuixa de pollastre desosada i farcida amb prunes
- Postre, aigua, vi, cava
- Cafés/Infusions
Tot seguit continuarem el nostre viatge pel Port del Cantó i la Seu
d’Urgell fins arribar a Andorra. Acomodació al nostre hotel de 4*.
Sopar i allotjament

Sort - La Bruixa d’Or

DIUMENGE
Esmorzar al nostre hotel. Temps lliure per passejar i realitzar compres. Si ho dessitgeu la nostre guia pot organitzar una excursió matinal a Ordino o a Meritxell. Dinar a l’hotel. A l’hora estipulada iniciarem el camí de retorn al nostre lloc d’origen, fent una parada a mig
camí per anar al lavabo i estirar les cames. Arribada, fi del viatge i
dels nostres serveis.

Preu per Persona :

145 euros

Suplement habitació individual: 20 euros
Loteria de Nadal

93.140.79.04 - 691.65.41.31

info

seniorclub-v.com

