
EL BERGUEDÀ
del 8 a l’11 de setembre de 2012

PROGRAMA:

dia 8, dissabte
MATÍ:

• Sortida en autocar, a l'hora i des de les parades indicades 
• 9.45 Arriba a la Colònia Vidal, esmorzar i visita guiada
• Visita a la Torre de l’Amo, Viladomiu Nou, edifici centenari residència de 
la família propietària de la Colònia i Centre d'Interpretació de les colònies 
tèxtils de l'Alt Llobregat

DINAR: 
• a la Colònia Vidal

TARDA:
• Berga, visita guiada i viatge fins a Bagà 

NIT:          
• Sopar i allotjament a l’hotel El Blat 

dia 9, diumenge
MATÍ: 

• Sant Jaume de Frontanyà: després d’esmorzar a l’hotel, viatge fins a S. 
Jaume de F. per visitar l’església romànica. 

• Sant Quirze de Pedret
DINAR: 

• Hostal Sta. Bàrbara de Cercs
TARDA:

• Mines de Cercs, ens endinsarem i coneixerem com treballaven el miners 
al segle passat

NIT:
• Sopar i dormir a l’Hotel El Blat 

dia 10, dilluns

MATÍ:
• Viatge fins a Pobla de Lillet per pujar al Tren del Ciment fins als Jardins 
Artigas, visita guiada als jardins dissenyats per Antoni Gaudí
• Trasllat amb el tren al Museu del Ciment del Clot del Moro, visita guiada 
per aquest museu relacionat amb la indústria del Llobregat.
• Trasllat amb l’autocar a Castellar de n’Hug

DINAR: 
• Restaurant la Closa

TARDA:
• Visita guiada a Castellar de n’Hug amb el Museu del Pastor. 
• Viatge fins a les Fonts del Llobregat, gaudirem del paisatge natural que 

fa possible aquest riu tant important per aquesta comarca. 
NIT:

• Sopar i dormir a l’Hotel El Blat 



dia 11, dimarts
MATÍ:

• Després d’esmorzar, visita guiada a Bagà
• Sant Llorenç, prop de Bagà, visita guiada al monestir.

DINAR: 
• Restaurant Hostal del Guiu 

TARDA:
• Visita Santuari de Queralt i viatge de retorn fins a Lleida
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