
 

 

 

 

MONTSERRAT:  La Muntanya Màgica 
 
 

El Club Excursionista Xafant Talons organitza l’excursió a  
Montserrat els dies 9, 10, 11 i 12 d’octubre de 2014. 
  

Montserrat és un fenomen únic a Catalunya i al món. Indret de gran 
singularitat i bellesa inigualable. És una muntanya extraordinària per les 
seues peculiars formes geològiques, pel santuari, on es venera la patrona de 
Catalunya, i per l’Escolania, una de les escoles de música més antigues i 
reconegudes d’Europa.  

Montserrat és, sens dubte, la muntanya més emblemàtica de 
Catalunya, la més coneguda, la més visitada i la més venerada.  

 
Però en aquest viatge també gaudirem del Parc Natural de Sant 

Llorenç del Munt i l’Obac, un massís de conglomerats que culmina amb el 
cim de la Mola, on destaca el monestir romànic de Sant Llorenç del Munt.    

Dos espais naturals protegits situats al bell mig del territori català i 
molt a prop de Barcelona, la qual cosa ens permetrà fer una visita a la bella 
ciutat comtal.     
  
Un territori i una ciutat on podem viure múltiples sensacions. 
D’alguna, cadascú construeix el seu propi viatge, però de segur que 
ningú queda indiferent.   
   

 
 



Allotjament: 
Hotel *** a Sabadell en habitacions dobles.  
Habitacions individuals consultar el preu. 
 
 

Donatiu per persona: 

250,00 euros.  

 
El viatge inclou: 
Autobús · Assegurança de viatge · Excursions guiades · Mitja pensió en hotel.     

 
Lloc d’eixida: 
Carrer dels jocs de Vinalesa a les 7 del matí.  

 
Places limitades: 
El total de places està limitat a 25 persones. Els socis tindran preferència 
d’inscripció. 

  
Reserva i pagament:   
La reserva quedarà feta en pagar la totalitat de l’import del viatge. 
Data límit fins el 30 de setembre.   
 
Persona de contacte Maite:  Telf.  690 027 459 
                                            Mail:  xafanttalons@gmail.com 
 
Política de cancel·lacions:  
Fins a 30 dies abans de l’arribada: sense despeses. Entre 29 i 15 dies abans 
de l’arribada: 50% de despeses. Entre 14 i 7 dies abans de l’arribada: 75% 
de despeses. 6 dies abans de l’arribada: 100% de despeses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dades bancàries:  

 
Titular:  Club Excursionista Xafant Talons 

Entitat:  CAJAMAR,    C/ L’Església, 2  –  46114 Vinalesa   
Compte corrent:  ES37 3058 2153 1627 2000 2402 
 
Indicar el nom de la persona que fa l’ingrés i l’excursió on va 
destinat. 


