SORTIDES RESPIR ESTIU 2019
8 - 12 juliol | Llançà. Platja, muntanya
i turisme a la Costa Brava
En aquest bonic indret de la Costa Brava a tocar de la frontera amb França hi
passarem uns dies estiuencs de platja i tranquil·litat. Ens aproparem a diferents
poblacions dels voltants, visitarem el nucli antic d'aquesta localitat i farem un
sopar barbacoa al jardí del Alberg, on també hi passarem estonetes a les
fantàstiques hamaques. Prepareu els banyadors i les bosses de platja perquè
segur que ens vindrà de gust una capbussada a les aigües d’aquestes platges
de postal!
Allotjament: alberg Costa Brava
Característiques de la sortida: Nivell d’activitat mitjà, recomanada per a les
persones a les quals els agradi la platja i caminar. (Recordeu que les patges de
la Costa Brava són platges de pedres)
Preu de la sortida: 210 euros
Reunió informativa: 2 juliol 12h - Fundació SMC (c/Nou Sant
Francesc, 42, local, 08002 Barcelona)
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29 juliol - 2 agost | Tarragona. Platges tranquil·les,
ciutat antiga i Parc Aquàtic
Marxem cap a Tarragona, la ciutat més coneguda de la Costa Daurada, amb platges
d’aigües càlides, i amb molta tradició històrica i un patrimoni artístic i cultural
espectacular!
Podrem fer-nos un bany a la platja de la Rabassada, on gaudirem de les seves aigües
calmades i de la facilitat de poder entrar i sortir de l’aigua sense dificultat, ja que es
tracta d’una platja planera.
Aprofitarem per visitar els llocs més emblemàtics de la ciutat, com el circ romà o
l’amfiteatre, i passejar pels carrers del casc antic, plens de màgia i història.
Passarem un dia sencer a un parc aquàtic, on podrem pujar als tobogans, relaxar-nos i
gaudir a les diferents piscines, i prendre el sol.
Allotjament: Residència Universitària Sant Jordi ( Av.Lluís Companys, 5).
Característiques de la sortida: Nivell d’activitat mitjà. En aquesta sortida farem molts
trajectes en transport públic, tot i que caldrà caminar per poder veure la ciutat. Passarem
un dia sencer a al parc aquàtic Aquopolis.

Preu de la sortida: 210 euros
Reunió informativa: 24 juliol 11h - Fundació SMC (c/Nou Sant
Francesc, 42, local, 08002 Barcelona)
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5 – 9 Agost | Coma-Ruga. Platges i Port Aventura!
Marxem a Coma-ruga on podrem passejar per el seu passeig marítim i banyar-nos a la
platja. Ens podem refrescar també al riuet. L’aigua del riuet neix en una surgència de
roques calcàries del massís de Bonastre i descendeix a força profunditat per les falles
que delimiten la fossa tectònica del Penedès, fins a arribar a Coma-ruga, on brolla
espontàniament a la superfície, deixant un indret tranquil i calmat on fer un bany
refrescant.
Un dia ens aproparem a Port Aventura on podrem gaudir tant de les grans atraccions
que hi ha com dels espectacles que s’ofereixen a les zones temàtiques que té el parc.
Allotjament: alberg Santa María del Mar.
Característiques de la sortida: Nivell d’activitat mitjà-alt. Aquesta és una sortida amb
força nivell d'activitat. El camí que separa l'estació de tren de l'alberg és d’
aproximadament 25 minuts (distància que caminarem diverses vegades al llarg de la
setmana). Passarem un dia sencer a Port Aventura.

Preu de la sortida: 210 euros
Reunió informativa: 24 juliol 12h - Fundació SMC (c/Nou Sant
Francesc, 42, local, 08002 Barcelona)
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12 - 16 Agost | Banyoles. Refrescant-nos
en el seu bell estany
Marxem cap a Banyoles, la capital de la comarca del Pla de l’Estany, on hi ha
l’estany més gran de Catalunya. Aquest és l’origen i principal signe d’identitat de
la ciutat de Banyoles, ubicada en la seva riba oriental. L’Estany i la seva conca
lacustre són considerats com el conjunt càrstic més extens de la Península
Ibèrica i un sistema ambiental de notable valor.
Podem visitar el museu de Banyoles, situat a l’edifici de la Pia Almoina, un palau
gòtic del segle XIV, que posseeix la col·lecció de materials paleolítics més
important de Catalunya.
També podem fer un tomb en vaixell pel llac, o una volteta pels carrers de
Banyoles sobre el tren Pinxo. I per descomptat, banyar-nos al llac mentre prenem
alguna cosa a la terrassa que hi ha a la seva vora.
Un dia ens podem apropar a Besalú, una vila que desprèn aire medieval de gran
valor arquitectònic.
Allotjament: alberg de Banyoles

Característiques de la sortida: Nivell d’activitat mitjà. Sortida per gaudir de la
tranquil·litat i el bonic indret natural.
Preu de la sortida: 210 euros
Reunió informativa: 24 juliol 13h - Fundació SMC (c/Nou Sant
Francesc, 42, local, 08002 Barcelona)
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Del 14 al 18 de juliol. València

Aquest estiu marxem fora de Catalunya, a València! És la capital del País Valencià, situada a la costa
del mediterrani té platges fantàstiques, i també un dels centres històrics més grans d’Europa!
Podrem passar 5 dies en aquesta magnifica ciutat, allotjats en un alberg molt cèntric a tocar de la
catedral. Podrem visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el centre històric, mercats i museus, i
també passar estones de relax a la platja!
València és una ciutat molt gran, així que ens moure’m tant a peu com en transport públic per poder
gaudir de diferents espais que visitarem.
Allotjament: River Hostel Valencia

Característiques de la sortida: Nivell d’activitat alt. És una sortida recomanada per a aquells que us
agradi fer turisme actiu. El viatge de Barcelona a València el farem en tren, un trajecte que te una
durada aproximada de 3 hores i mitja.
Preu de la sortida: 270 euros
Reunió informativa: 2 juliol 11h - Fundació SMC (c/Nou Sant Francesc, 42, local,
08002 Barcelona)

