
 

 
 
 
 
 

Divendres 21 abril 
VISITA A BALAGUER. La capital de La Noguera té un interessant 

patrimoni històric. Visitarem el Pla d’Almatà, el centre històric, 

l’església de Santa Maria i la muralla gòtica.

ALLOTJAMENT A L’HOSTATGERIA DEL MONESTIR DE LES 
AVELLANES. 

CONFERÈNCIA a càrrec del professor 

CONCERT: JOAN VIVES i el seu grup, 

oferiran un concert a l’església del monestir.

 
Dissabte 22 abril 
VISITA AL MONESTIR DE LES AVELLANES.
les Avellanes, és una antiga abadia del segl

meravellós entorn de boscos, vinyes i jardins.

VISITA AL CASTELL DE MONTSO
construir aquesta magnífica fortalesa

seu esplendor i un munt de curiositats, com l’

que el castell forma part del Camí de Santiago.

  
 

 

 

 

 Professor i autocar privats pe
règim allotjament i esmorzar en hab. doble

per part del professor Joan Vives * 
del monestir*  Acompanyament i assessorament permanent de Cetres

Viatge organitzat per una agència degudament legalitzada. 

El programa 

 Dates:

 
Després de l’èxit de l’anterior
Poblet, de nou us proposem un 
cap de setmana musical. Dos dies 

per gaudir de la música, el 

patrimoni, l’art i la gastronomia
 

Ho farem acompanyats per un 

músic  i divulgador musical. En 
 

 

capital de La Noguera té un interessant 

patrimoni històric. Visitarem el Pla d’Almatà, el centre històric, 

i la muralla gòtica. 

ALLOTJAMENT A L’HOSTATGERIA DEL MONESTIR DE LES 

el professor JOAN VIVES. 

i el seu grup, “TRIO BARROC DEL CAFÉ”, ens 

oferiran un concert a l’església del monestir. 

VISITA AL MONESTIR DE LES AVELLANES. Santa Maria de Bellpuig de 

Avellanes, és una antiga abadia del segle XII emplaçada en un 

entorn de boscos, vinyes i jardins. 

VISITA AL CASTELL DE MONTSONÍS. El Comte d’Urgell va fer 

agnífica fortalesa l’any 1024. Avui conserva tot el 

munt de curiositats, com l’habitació del pelegrí, ja 

el Camí de Santiago. 

PREU: 495€ 
 Inclou: 

 

i autocar privats per al nostre grup  * Hostatgeria del Monestir de les Avellanes en 
en hab. doble * Pensió completa durant tot el viatge

per part del professor Joan Vives * Totes les visites amb guies especialitzats
Acompanyament i assessorament permanent de Cetres

 

r una agència degudament legalitzada. En cada cas farem referència explícita de quina agència es tract

El programa pot estar subjecte a canvis sempre per raons alienes a Cetres. 
 

Dates: 21 i 22 abril 

Després de l’èxit de l’anterior a 
s proposem un 

. Dos dies 

patrimoni, l’art i la gastronomia. 

acompanyats per un autèntic expert, 

sic  i divulgador musical. En Joan Vives.  

Hostatgeria del Monestir de les Avellanes en 
durant tot el viatge *Conferència 

amb guies especialitzats * Concert a l’església 
Acompanyament i assessorament permanent de Cetres* 

cita de quina agència es tracta. 


