
Ruta
Sortida a les 8:00 hores en direcció a Valls. Parada per es-
morzar en el restaurant La Masia del Pla amb dues llesques 
de pa de pagès amb tomàquet, pernil i fuet acompanyats 
d’unes olives arbequines de la comarca, aigua, vi, cafès i 
infusions. Després d’esmorzar, anirem fins a l’Espluga de 
Francolí per fer una visita guiada del Museu de la Vida Ru-
ral, un centre cultural de la Fundació Carulla que promou la 
memòria, la reflexió i la transformació social sostenible des 
de la ruralitat i l’educació. El museu compta amb un ventall 
ampli de propostes com exposicions temporals, activitats 
familiars o per a centres educatius. Finalitzada la visita 
ens dirigirem cap a la vila de Prades, coneguda també com 
la Vila Vermella, per la pedra sorrenca de color rogenc que 
caracteritza gran part dels seus edificis. Passejarem una 
bona estona pels seus carrers abans de dinar. Prades és un 
poble catalogat com a Bé d’Interès Cultural l’any 1993, pel 
seu conjunt històric. La plaça, l’església, el castell i les mu-
ralles són els principals elements que determinaren, des de 
l’època medieval, la configuració i organització interna de la 
vila. Després del recorregut, anirem fins el restaurant Fonda 
Espasa per a dinar. A la tarda, després de la sobretaula, tor-
nada cap a Barcelona.

Menú

Inclou

Autocar
Guia acompanyant
Esmorzar
Visita guiada al Museu 
de la Vida Rural
Dinar al restaurant 
Fonda Espasa de
Prades

Escudella
Tall rodó amb bolets
Crema catalana
Pa, vi, aigua, cavaa i 
cafès
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··Informació Covid
És obligatori portar mascareta durant tot el recorregut.
És obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans 
de pujar a l’autocar. Tenim dosificadors a cada porta. 
Instal·lació del purificador d’aire ECO3 d’Hispacold als canals 
d’aire condicionat de l’autocar.
El restaurant segueix les mesures, restriccions i protocols de 
neteja que marca la Generalitat.
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Dissabte
13 de Novembre 2021
Hora:          8:00 hores
Durada:            1 dia

65 €65 €

DESCOBERTA DE LES MUNTANYES DE PRADES
I EL MUSEU DE LA VIDA RURAL

reserva

online


