
ALGEMESÍ – MASELLA – ANDORRA 

 

Dia 20 de març: ALGEMESÍ – BARCELONA – MASELLA 

Eixida des del lloc i hora acordats amb anterioritat amb direcció Barcelona, arribada i temps lliure                
per fer una passejada pel Maremagnun, dinar lliure, i visita panoràmica amb el bus per veure Barri                 
Gòtic, Passeig de Gràcia, Sagrada Família.... Després eixida cap a Masella, arribada, benvinguda             
i allotjament. Serveis de sopar i allotjament. Discoteca a l'hotel. 
 
Dia 21 de març: PIRINEU CATALÀ (ACTIVITATS) 
Desdejuni a l’hotel. De matí, farem les divertides activitats d'hípica i multiaventura, acompanyats             
per monitors; tornada a l'hotel per dinar. A la vesprada, anirem a Puigcerdà per patinar a la pista                  
de gel; en finalitzar, tenim possibilitat de passejar per Puigcerdà i després tornar a l'hotel per sopar                 
i animació en l'hotel. 
 
 
Dia 22 de març: PIRINEU CATALÀ (ACTIVITATS) 
Desdejuni a l'hotel i jornada dedicada a realitzar una magnífica excursió a la Vall de Núria, passant                 
per la Collada de Tosses, fins arribar a Ribes de Freser, on es troba situat el Tren Cremallera que                   
ens portarà fins al Santuari de Núria, a 1.900 metres d'altitud. Des d’ací, agafarem el telecabina                
que ens portarà fins als més alts cims. Una vegada dalt, podrem realitzar un fenomenal recorregut                
per les verdes vessants del Puigmal i baixarem fins al Santuari. Dinar per emportar. A la vesprada,                 
a última hora del dia, tornarem a l’Alp Hotel Masella. Serveis de sopar i allotjament. Festa a l'hotel. 
 
 
Dia 23 de març: PIRINEU CATALÀ – ANDORRA 
Desdejuni a l'hotel i posterior eixida per realitzar el ràfting. En una barca pneumàtica, guiats per                
monitors professionals, baixarem pels ràpids, equipats amb tot el material necessari (armilla, casc,             
vestit de neoprè...). En acabar, anirem a Andorra, dinarem en un restaurant i passarem 3 hores a                 
Caldea, en les seus relaxants i alhora divertides aigües, jacuzzis, piscines, saunes... A             
continuació, tornada a l'hotel per sopar i allotjament. 
 
 
Dia 24 de març: MASELLA – CAMBRILS – ALGEMESÍ 
Dedejuni a l'hotel i eixida cap a CAMBRILS per passar el dia a la platja i dinar en un restaurant. En                     
finalitzar, eixirem cap a  Algemesi. Arribada i.............. FI DEL VIATGE! 


