
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Alt Empordà és una de les comarques més 

boniques del nostre país, amb espais naturals 

magnífics i pobles i ciutats plens d’encant.  

 

Us proposem un cap de setmana on ens fixarem 

en un dels fets històrics més transcendents de la 

nostra història contemporània. L’Exili del 39.  
 

Un recorregut per alguns dels principals 

escenaris d’aquest episodi no tant llunyà en el 

temps.  

 

Les visites, la història, el patrimoni, la 

gastronomia, el paisatge i la companyia faran 

que aquests dies serveixin per gaudir i conèixer 

una mica millor el nostre país. 
 

 

 

*MUSEU DE L’EXILI A LA JONQUERA * ARGELÈS-SUR-MER * COLLIURE * 
CASTELL DE SANT FERRAN A FIGUERES * LA VAJOL * 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ITINERARI 
• Dissabte 30 de maig 

09.00h.  Sortida des de Cetres en autocar privat cap a Argelès-
sur-Mer i Colliure 

 

Xerrada del professor Culla al voltant de l’exili i del 

que visitarem. 
 

Visita Argelès i Colliure 
 

Dinar en restaurant recomanat a Colliure 
 

Per la tarda trasllat cap a La Vajol i visita.  
 

Trasllat a Cantallops a l’hotel “Can Xiquet”.  
 

Xerrada de Joan B. Culla de tot el que 

hem vist i contextualitzant el que 

veurem el diumenge. 
 

Sopar lliure a l’hotel. 
 

21.30h. Final de la 
copa del rei 

Tots els que ho desitgem podrem veure junts la final entre el Barça i 
el Bilbao. 
 

• Diumenge 31 de maig 
Esmorzar a l’hotel. 

9.30h. sortida cap 

a La Jonquera i 
visita del Museu 

de l’Exili. 
 

Trasllat a Figueres i visita del Castell de Sant Ferran, on es 

celebrà la darrera sessió de les Corts republicanes. 
 

Dinar a un restaurant escollit  de Figueres. 
 

Arribada a Barcelona a les 18.15h. aprox.  

 

 

 

 

 

PREU PER PERSONA HAB. DOBLE – 495€ - INCLOU 
Guies i autocar privats per al nostre grup  * Una nit a l’hotel CAN XIQUET a Cantallops en règim 

allotjament i esmorzar * Dinars a Colliure i Figueres en restaurant escollits *Conferències  i 
explicacions durant les visites per part del professor JOAN B. CULLA * Totes les visites i les entrades 

necessàries * Acompanyament i assessorament permanent de Cetres* 
 

Viatge organitzat per una agència degudament legalitzada. En cada cas farem referència explícita de quina agència es tracta. 

El programa pot estar subjecte a canvis sempre per raons alienes a Cetres..El preu final pot variar depenent de la data definitiva de la reserva en funció de les taxes aèries. 

 


