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COMENÇEM EL 2021 AMB NOUS 
PROJECTES I IL·LUSIONS

VIATGES EXPERIENCIALS XL&TT

XL VIATGES (XL) i  TRIP TRUP (TT) , Elisabeth
Maragall  i Natàlia  Ruiz,   portem  10  anys
assessorant  i   organitzant  viatges,  viatjant
juntes  i  ara  volem  compartir  aquestes
experiències i viatjar amb tu.

Et presentem Viatges Experiencials XL&TT

Es  tracta  de  Viatges  en  Grups  Reduïts
acompanyats per una de nosaltres. 

Inspiracionals,   per  despertar  els  nostres
sentits  a  través  d'experiències  enriquidores,
per  aprendre  coses  noves  i  descobrir  noves
sensacions.  Viatges  en  els  que  anirem
acompanyats  de  guies  experts  en  temes
d’interès.  Farem visites  culturals,  classes  de
cuina, visita  a famílies locals, banys de bosc,
cata  de  productes  locals,  tallers,  activitats  a
l’aire lliure i moltes més coses. 

Viatges  de  curta  durada  KM0  i  per  Europa
amb una clara aposta pel Turisme Sostenible.
Prendre consciència i gaudir plenament. 

El Primer Viatge serà per Setmana Santa a La
Terra Alta. 

I darrera en vindran més:

Nàpols i la Costa Amalfitana
La Via Verda d’Olot a Girona en E-bike

Vens amb nosaltres? 
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LA TERRA ALTA. TERRA D’INSPIRACIÓ 
DEL 27 AL 29 DE MARÇ 2021

Punt de Sortida. Barcelona

Visites destacables.  
Miravet – Arnes – Els Estrets d’Arnes-Val de
Roures - Horta Sant Joan – Centre Picasso-  
Pinell del Brai – Catedral del Vi.

L’Itinerari que us proposem vol acostar-vos a
la  Comarca  de  la  Terra  Alta,  situada  a
l’extrem  Sud  de  Catalunya,  frontera  amb  el
Matarranya i propera  al Delta de l’Ebre. 
Comarca  d’Oliveres  i  Vinyes,  de  gent
tranquil·la i amb tresors per descobrir. On es
van inspirar pintors i arquitectes.

Repoblada pels templers després de l’expulsió
dels sarraïns, encara avui són ben evidents les
restes  de  torres  i  castells  que  s'alcen
majestuosament  pel  territori,  com  les  restes
del castell d’Algars al municipi de Batea, i la
torre del prior a Horta de Sant Joan. 

L’arquitectura  religiosa  es  present  a  tots  els
municipis  amb  imponents  edificis  romànics  i
gòtics  que  sorprenen  als  visitants,  on  cal
destacar  el  Convent  de la Mare  de Déu dels
Àngels,  o  de  Sant  Salvador  a Horta  de Sant
Joan  constituït  per  un  grup  d’edificis  de
cronologies  diverses  (XIII-XVII)  disposats  al
voltant d’un claustre renaixentista.

De l’arquitectura civil en destaquen els antics
palaus  renaixentistes  d’Arnes  i  Horta  de
Sant Joan i cases senyorials com la casa de la
comanda situada a Horta. Cal destacar també
els  cellers  cooperatius  modernistes  de  Cèsar
Martinell  situats a Gandesa i  Pinell de Brai
coneguts com a catedrals del vi.

Ideal per fer una  Escapada  Experiencial de 3
dies a compartir amb altres viatgers.

Detall del programa:

27 Març. En ruta cap a Miravet on farem una
visita  amb  un  guia  local.  Dinar.  Passeig  per
Arnes. Soparem a Vall-de-roures  i  dormirem a
Arnes.  

28 Març.  Excursió als Estrets d’Arnes. Dinar
i  Bany de Bosc. Tast d’Oli enmig d’una Vinya
mentre sopem sota els estels.  

29 Març.   Visita  amb guia  local  a  Horta  de
Sant Joan i Centre Picasso, seguit de la visita
panoràmica  a  Lo  Parot,  l’olivera  gegant  i  al
Convent  de  Sant  Salvador  per  contemplar  les
vistes d’Horta.   Visita a  la  Catedral  del  Vi  de
Pinell  del  Brai amb  tast  de  vins  i  dinar.
Tornada a Barcelona
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PREU PER PERSONA 
en base Grup 10 persones: 485,00 €

PREU PER PERSONA 
en base Grup 15 persones:   412,00 €

INCLOU:
Minibús amb xofer , per tots els desplaçaments
Barcelona-Terra Alta-Barcelona. 
Guia Acompanyant XL&TT
2 nits d’allotjament en un Hotel Rural d’Arnes,
en hab. Doble i esmorzar.
2 hores  Visita  guiada a Miravet + Pas de la
Barca + dinar
2 hores Excursió Als Estrets d’Arnes amb guia 
2 hores Bany de Bosc amb guia especialitzat
Dinar Restaurant Local 2on dia
Tast d’Olis i Sopar en Camp d’Oliveres 2on Dia
2 hores Visita Horta Sant Joan+Centre Picasso
Breu visita panoràmica a Lo Parot i al Convent
de Sant Salvador 
45 minuts visita Catedral del Vi + Tast de 3
Vins i Dinar.
Iva i Taxa Turística
Assegurança  de  Viatge  amb  cancel·lació
Covid19.

NO INCLOU:
Serveis extres i propines /Altres visites
Extensió de l’Estada / Begudes en els Dinars i 
Sopar primer dia

   Natalia-Guia Ac

Elisabeth – Guia Ac.

A TENIR EN COMPTE:

Informació i Reserva:  info@xlviatges.com

Condicions Reserva i Cancel·lació: 

Paga i Senyal: 195 € per persona. 
Pagament final 15 díes abans de la sortida. 
(s’enviarà un link de pagament Paygold Caixabank)

Es pot cancel·lar fins a 72  hores abans de la
sortida, amb un cost no reemborsable d’11 €
de l’assegurança de viatge i 15 € de gestió per
persona. 
48  hores  abans  50  %  de  gastos  i  24  hores
abans 100% de gastos. 

*Allotjament i Serveis Turístics estan prenent
tots  els  Protocols  de  Seguretat  COVID19.
Recomanem tenir un Test PCR Negatiu abans
del viatge. 

*Obligatori  l’ús  de la Mascareta,  mantenir  la
distància  de  seguretat  i  rentar-se  les  mans
contínuament.

*Si no es compleix el mínim de participants es
valoraria  fer-ho,  però  s’haurà  de  revisar  el
preu.

  Diana – Guia Bany de Bosc
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