22 – JUN – 18 . BARCELONA – COSTA BRAVA Sortida a hora acordada per l'autopista
que ens porta fins a la població de Blanes, que destaca per disposar d'un atractiu i
concorregut passeig marítim que porta fins al mateix port amb una gran activitat. En el
punt mig d'aquest passeig, trobem dos illots que li donen una particularitat a la
població, Sa Palomera, des de la qual podem albirar unes fantàstiques vistes de la Badia
de Blanes. També és un interessant recórrer la rambla de la població, molt
concorreguda, amb terrasses i molts comerços. Dinar a l'hotel. A la tarda disposarem de
temps lliure per a gaudir de els atractius voltant de l'hotel. Sopar i allotjament. L'hotel
ofereix animació i ball després del sopar.
23 – JUN – 18 COSTA BRAVA (Palamós – Platja d´Aro) Pel matí coneixerem Palamós.
Població amb una gran tradició estiuejant a la població catalana. Qui ho desitgi podrà
disposar d'una jornada de platja, amb una de les millors platges urbanes del litoral
català o bé passejar pel passeig, el seu casc antic o pel animadíssim port amb una gran
activitat pesquera. Dinar en un restaurant amb menú especial de peix. A la tarda,
disposarem de temps lliure a la bulliciosa població de Platja d'Aro, per poder passejar
per la seva comercial avinguda. A l'hora concertada, ens desplaçarem cap a l'hotel, per
poder gaudir de la nit de revetlla. després de la sopar se'ns obsequiarà amb una copa de
cava i la típica coca de Sant Joan. Recomanem gaudir de l'ambient que es viu la nit més
curta de l'any a les poblacions costaneres de la mediterrània.
24 – JUN – 18 COSTA BRAVA (Tordera) - BARCELONA Esmorzar i sortida cap a
Tordera, per poder passejar i voltejar per uns dels mercats dominicals més extensos i
amb més varietat que se celebren a Catalana. A partir del riu Tordera i de l'església, es
distribueix un miler de parades de tot tipus, des d'animals, fins moda. Retorn al nostre
hotel per sopar. A l'hora convinguda, emprendrem el retorn a la nostra terminal.

(Spt. Individual: 52 € /persona)
EL PREU INCLOU: Bus de luxe durant tot el recorregut.Estada a Hotel Cat 3* a la Costa
Brava.Copa de Cava i Coca de Sant Joan.Totes les visites indicades al programa.Assegurança
bàsicaTaxa hotelera.Assegurança cancel.lació. 9 €/ persona.
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