
Ruta
Sortida a les 8:30 hores. Arribada a La Gleva per esmor-
zar al Rebost a base de pa amb tomàquet, embotits, llar-
dons, aigua, vi i cafès. Un cop finalitzat l’esmorzar sorti-
rem en direcció a Camprodon per pujar al cèlebre trenet 
TRICU–TRICU. Des d’allà podrem observar l’exuberant 
vegetació, els seus magnífics passejos arbrats on hi 
destaca el passeig Maristany, construït a principis del 
segle XIX, per estiuejants barcelonins que venien a la vila 
en busca d´aire pur i tranquil·litat. Passarem pel centre 
de la vila i els seus carrers més emblemàtics, entre ells 
el carrer València i el carrer Sant Roc. Acabarem la ruta 
dirigint-nos a la urbanització de Font Rubí, passejarem 
per la seva carretera vella on podrem veure el camp de 
golf i les fonts més emblemàtiques de la contrada. Fina-
litzada aquesta visita ens dirigirem cap a la veïna pobla-
ció de Setcases a on ens serviran el dinar al Restaurant 
Can Músiques. Un cop acabat el dinar farem una sobre-
taula animada amb ball. Qui ho desitgi podrà passejar 
per aquest petit gran poble i descobrir la seva típica ar-
quitectura de muntanya. A una hora prudencial, viatge de 
tornada a Barcelona.

LA VALL DE CAMPRODON:
PASSEIG AMB EL TRICU TRICU

Menú

Inclou
Autocar
Guia acompanyant
Esmorzar
Trenet Tricu - Tricu
Dinar

Amanida de l’hort
Les tres botifarres del 
Ripollès amb monge-
tes de Santa Pau i all i 
oli
Pollastre rostit al forn 
amb les peres de Can 
Músiques
Postres
Pa, vi, aigua, copa de 
cava, coca i porrons de 
moscatell, cafè i gotes
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Dissabte
10 de Juliol de 2021
Hora:          8:30 hores
Durada:            1 dia

58 €58 €

reserva

online

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.


