
Ruta
Sortida a les 8:15 hores en direcció a La Panadella i pa-
rada per esmorzar al Restaurant Bayona: pa amb tomà-
quet, embotits, vi, aigua i cafès. Finalitzat l’esmorzar, 
anirem cap a la vila de Santa Coloma de Queralt, on fa-
rem la visita d’aquesta població acompanyats d’un guia 
local. Integrada a la comarca de la Conca de Barberà, 
durant mil anys la vila fou la casa d’estiueig de la baro-
nia dels Queralt, una de les famílies feudals més pode-
roses de l’Edat Mitjana, gran aliada dels Comtes de Bar-
celona. Veurem el Pati del Castell, les muralles, la plaça 
Major i la plaça de la Església, on hi destaquen l’església 
gòtica de Santa Maria. Molt a prop d’aquesta església 
es troba Cal Jaume Punto, una antic establiment dro-
gueria, xocolateria, confiteria, cereria i obrador obert 
l’any 1848 i tancat a finals dels segle XX, per bé que 
l’any 2017 es va reobrir la botiga com a espai visitable. 
Abans de dinar a la població de Guimerà (si el temps 
ens ho permet) farem una passejada pels seus carrers. 
Dinar al Restaurant Sant Jordi i després de la sobretau-
la, viatge de tornada a Barcelona.

RUTA MEDIEVAL LA VALL DEL RIU CORB 
STA. COLOMA DE QUERALT I GUIMERÀ

Menú

Inclou
Autocar
Guia acompanyant
Esmorzar
Guia oficial a Santa 
Coloma de Queralt
Dinar

Sopa de ceba gratinada 
amb formatge
Galta de porc estofada 
al forn
Postres a escollir
Pa, vi, aigua, copa de 
cava i cafè
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Diumenge
13 de Juny de 2021 
Hora:           8:15 hores
Durada:            1 dia

64 €64 €

@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 ne-
teja que marca la Generalitat.
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