
Ruta
Sortida a les 7:45 hores en direcció a Llançà. Arribada 
a Cal Beri per esmorzar. Degustació de les seves ini-
gualables sardines a la brasa amb la seva famosa salsa 
acompanyades de pa, vi i porrons de garnatxa. Després, 
anirem als Aiguamolls de l’Empordà i farem una mag-
nífica visita en un trenet per descobrir aquest Parc Na-
tural que comprèn 4.824 hectàries formades per dunes, 
llacunes salabroses i dolces, prats inundables i zones 
de conreu. Es tracta d’una visita de 2 hores per les se-
ves closes i observatoris acompanyats d’un guia que 
ens explicarà els valors i les singularitats d’aquest me-
ravellós parc. Ens deixaran uns prismàtics per persona 
per poder gaudir al màxim de la fauna i la natura que 
anirem descobrint al nostre voltant. Cal dir, també, que 
el desplaçament que farem en el nostre autocar serà 
una magnífica oportunitat per a conèixer llocs i topants 
desconeguts de l’Empordà més rural. Un cop finalitza-
da la visita tornarem al Cal Beri per a dinar. A la tarda, 
després d’una animada sobretaula iniciarem el viatge de 
retorn a Barcelona.

LA NOSTRA SARDINADA A CAL BERI
AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ EN TREN

Menú

Inclou
Autocar
Guia acompanyant
Esmorzar
Entrda al Parc Natural
dels Aiguamolls de 
l’Empordà
Dinar

Entremès
Fideuà
Fritada de peix: 
(2 rodanxes de lluç, 
calamars a la romana i 
gamba)
Flam amb préssec en 
almívar
Pa, vi, aigua, copa de 
cava, cafè i gotes
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Diumenge 
23 de Maig de 2021
Hora:              7:45 hores
Durada:            1 dia

63 €63 €

Doctor Pi i Molist, 21-23
08031 Barcelona
933498100
reserves@bcnint.net

@viatgesbarcelonaint 685 746 510 viatgesbarcelona.com

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.

reserva

online


