
 

16 i 17 de novembre de 2019 
 

16 NOVEMBRE:  Sortida en autocar des de SANTA MARIA fins a l'Aeroport.  Sortida amb vol d’AIR EUROPA a les 
08.00h direcció BARCELONA.  Arribada i sortida en autocar cap a la COMARCA VINÍCOLA DEL PRIORAT, arribada 
al poble  d’ESCALADEI, iniciarem la VISITA GUIADA a l'antiga cartoixa,  els monjos de la qual són els que van iniciar 
la sembra de la vinya a la zona. A continuació ens dirigirem a la BODEGA d’ESCALADEI, on tendrem una VISITA 
GUIADA de la BODEGA i de les vinyes i una CATA dels seus vins.   A continuació,  creuant tota la zona de vinyes, i 
passant per bells pobles com PORRERA ens dirigirem cap a FALSET.  Arribada i instal·lació a l' HOTEL HOSTAL 
SPORT 4****. DINAR GASTRONÒMIC a l'hotel, amb aigua i vi.  Temps lliure. Damunt les 18.00h, en autocar ens 
dirigirem cap el poble d'EL MASROIG, per assistir a la FESTA DEL VI NOVELL I L’AGERMANAMENT amb els 
NOSTRES BODEGUERS. Damunt les 23.00h tornada a l'hotel. 
 

17 NOVEMBRE:  Berenar a l'Hotel.  A les 10.00h ens dirigirem al CELLER COOPERATIVA de FALSET, edifici 
espectacular, per a realitzar una VISITA GUIADA del CELLER i una CATA dels seus vins, i en especial del seu 
famós Vermut.   A continuació,  temps lliure per a visitar el poble i degustar per lliure els productes típics de la 
zona a algun dels seus bars.  Damunt les 15.30h, sortida en autocar cap a l'AEROPORT de BARCELONA. SORTIDA 
del vol de AIR EUROPA a les 18.45h amb direcció a MALLORCA.  Arribada a la nostra illa i trasllat en autocar fins a 
SANTA MARIA. 
 

PREU PER PERSONA, en HABITACIÓ DOBLE:  225.00€ 
Suplement Habitació Individual:     90.00€ 
- GRUP MÍNIM i LIMITAT A 25 PLACES - 
 

El nostre preu INCLOU:   
- Trasllat en autocar des de SANTA MARIA a l'Aeroport i tornada. 
- Avió PALMA/BARCELONA/PALMA, d’AIR EUROPA, tarifa resident. 
- AUTOCAR per a tot el recorregut indicat. 
- ENTRADA i VISITA GUIDA a la CARTOIXA d'ESCALADEI 
- VISITA GUIADA i CATA DE VINS de la BODEGA d’ESCALADEI. 
- Estada a l' HOTEL HOSTAL SPORT **** de FALSET, Allotjament i Berenar. 
- DINAR GASTRONÒMIC a l'Hotel, amb aigua i vi inclos. 
- VISITA GUIADA i CATA de VINS al CELLER de FALSET. 
- Acompanyant de VIATGES COANEGRA durant tot el viatge. 

 
El nostre preu NO INCLOU:  
Cap servei que no estigui clarament especificat al programa. 
 
VIATGE REALITZAT, amb la col·laboració de l'AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI.  
 
INSCRIPCIONS i ORGANITZACIÓ: VIATGES COANEGRA SL (BAL464)  
Plaça Nova, 5 B  
SANTA MARIA DEL CAMI 

Telèfon: 971 620263 
PLACES LIMITADES.   

PRIORAT,  
 
VIATGE CULTURAL i GASTRONÒMIC. 

 


