3 dies en família que et semblaran una setmana!

De Juliol a setembre 2020

Un viatge en família per re-descobrir Sants-Montjuïc on només hauràs de pensar en
gaudir i deixar-te portar! La resta ho fan les entitats socials, culturals, eixos
comercials i empreses del territori. Gaudeix del turisme KmO responsable!

Divendres

Matí o

Arribada a l’Hotel Catalonia Plaza 4

Superior

Tarda

Gaudeix de la magnífica terrassa panoràmica,
piscina, servei de barra i restaurant. WiFi gratuït.
Parking propi (22€/24h).

16h

Benvinguda i presentacions

18h

“Viatge a la Botiga de l’Àvia” amb Artixoc
Viatjarem al passat, recuperarem els sabors i
les olors que envoltaven la Creu Coberta i la
Carretera de Sants just abans de
l’Exposició Universal de 1929:

Una ruta teatralitzada en la que personatges del comerç de principis de segle t’explicaran la
història del barri i dels seus comerços. Deixa't guiar per un univers únic, màgic i encantador!

9:30 h
11h

Esmorzar a l’Hotel Catalonia Plaza

Dissabte

Arribada al Poble Espanyol i Gimcana “El Sarró”
per equips

13h

Dinar Restaurant “La Font de Prades”

15h

Tallers infantils amb els artesans del Poble
Espanyol, organitza l’Associació de Comerciants
del Poble Espanyol

18h

Taller infantil a l’hotel “Tots tenim talent! Tots som especials!” amb Artixoc
Juga, balla, canta, sorprèn-te i comparteix!

Emocionar-se és ben fàcil quan hi poses els 5 sentits. Serem artistes, acròbates, cantants,
il.lusionistes! Tu tries el teu talent especial, nosaltres posem l’escenari.
*Descompte exclusiu del 15% per comprar els productes dels artesans del Poble Espanyol.

Gaudeix Sants – Montjuic en família!

9:30 h

Esmorzar a l’hotel Catalonia Plaza
Late check out a les 17h inclòs

11h

Piscines Municipals de Salts de Montjuïc
Refresca’t i gaudeix de les vistes

Diumenge

espectaculars de Barcelona

14h

Dinar “Menú del Chef” a
l’Hotel Catalonia Plaza
I...els infants et sorprendran!

*Tots els dies: Servei de cura d’infants i persones grans à carrec de “Més que Cures”, associació
de dones cuidadores i treballadores de la llar que s’auto-organitza. Un servei homologat per la
Generalitat de Catalunya. Preu 20€/h. Contacte T. 685 095 324 - mesquecures@gmail.com

Preu per persona: 210€ (en base a família de 4 persones)
Inclou:
2 nits en habitació familiar de l'hotel Catalonia Plaza
i late check out a les 17h el diumenge

Totes les activitats i entrades
esmentades

2 esmorzars, 2 dinars

Organitzen:

Col·laboren:

Informació i reserves:

+34 93 411 83 73

taranna@taranna.com

