
 

 

 

Ens acompanyarà un autèntic expert, músic  i divulgador musical. En 

dedicarà tant la conferència com el conce
Sebastian Bach. 
 

Divendres 27 abril 
VISITA DE MONTBLANC. La capital de La Conca de Barberà  té un 

interessant patrimoni històric i sobretot unes magnifiques muralles. 

Visitarem tot el centre històric, plaça  Major i Sta. Maria la Major i la propia 

muralla medieval. 

DINAR A UN RESTAURANT RECOMENAT A
Trasllat i ALLOTJAMENT A L’HOSTATGERIA DEL MONESTIR DE 
VALLBONA DE LES MONGES. 

CONFERÈNCIA a càrrec del professor 

CONCERT: JOAN VIVES i el seu grup, 

DINAR EN UN RESTAURANT RECOMENAT I TORNADA A BARCELONA

  

 

 

 

 

Professor i autocar privats pe
Monges en règim allotjament

*Conferència per part del professor Joan Vives * 
especialitzats * Concert al monestir* 

Viatge organitzat per una agència degudament legalitzada. 

 

Després de l’èxit de les anterior

edicions, als monestirs de  Poblet 
i Les Avellanes, us proposem un 

nou cap de setmana musical. 

En aquesta ocasió, i seguint també 

la ruta dels monestirs, anirem

Vallbona de les Monges. 

Dos dies per gaudir de la música, 

el patrimoni, l’art i la gastronomia.
 

un autèntic expert, músic  i divulgador musical. En 

dedicarà tant la conferència com el concert al genial músic alemany Johann 

La capital de La Conca de Barberà  té un 

interessant patrimoni històric i sobretot unes magnifiques muralles. 

Visitarem tot el centre històric, plaça  Major i Sta. Maria la Major i la propia 

DINAR A UN RESTAURANT RECOMENAT A MONTBLANC 
Trasllat i ALLOTJAMENT A L’HOSTATGERIA DEL MONESTIR DE 

a càrrec del professor JOAN VIVES. 

i el seu grup, “TRIO BARROC DEL CAFÉ”, ens oferiran un concert al 

monestir. 
 

Dissabte 28 abril 
VISITA AL MONESTIR DE VALLBONA DE LES MONGES
Monestir de Santa Maria de Vallbona és el

més important de Catalunya fundat el s.XII. Des del moment de la seva 

construcció, el 1153, ha estat sempre habitat per monges i actualment 

forma part de la Ruta del Cister. El conjunt és representatiu de l’art 

cistercenc, fidel a la Regla de Sant Benet.  

VISITA DE CERVERA, capital de La Segarra. 

històric, carreró de les Bruixes, Universitat, Sta. Maria. 

RESTAURANT RECOMENAT I TORNADA A BARCELONA 

PREU PER PERSONA: 545€ 
El preu Inclou: 

i autocar privats per al nostre grup  * Hostatgeria del Monestir de 
gim allotjament i esmorzar en hab. doble * Pensió completa

*Conferència per part del professor Joan Vives * Totes les visites exclusives
Concert al monestir*  Acompanyament i assessorament permanent de Cetres

 

Viatge organitzat per una agència degudament legalitzada. El programa pot estar subjecte a canvis sempre per raons alienes a Cetres.

 

anteriors 

monestirs de  Poblet 
us proposem un 

cap de setmana musical.  

En aquesta ocasió, i seguint també 

anirem a 

de la música, 

el patrimoni, l’art i la gastronomia. 

un autèntic expert, músic  i divulgador musical. En Joan Vives que 
t al genial músic alemany Johann 

, ens oferiran un concert al 

VALLBONA DE LES MONGES. El 

el cenobi cistercenc femení 

Des del moment de la seva 

construcció, el 1153, ha estat sempre habitat per monges i actualment 

El conjunt és representatiu de l’art 

capital de La Segarra. Coneixerem el centre 

històric, carreró de les Bruixes, Universitat, Sta. Maria.  

Hostatgeria del Monestir de Vallbona de les 
en hab. doble * Pensió completa durant tot el viatge 

exclusives amb guies 
Acompanyament i assessorament permanent de Cetres* 

sempre per raons alienes a Cetres. 


