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Caps de setmana genials
Diversió en família, de la mà de Gaudí, Miró, Casals i Picasso

i
Picasso ens duu a Horta de Sant Joan, on viurem una
experiència de descoberta de l’entorn natural, al Parc
Natural dels Ports.
Comencem descobrint els indrets freqüentats per
Picasso al nucli històric d’Horta, declarat Bé Cultural
d’Interès Nacional, amb la gimcana Picassiana.

17 i 18/11, Horta de Sant Joan

CUBISME PICASSIÀ
S’INCLOU
• 17/11 “Gimcana d’indrets picassians” i visita al Centre Picasso
• 17/11 “La Clotxa” dinar de pagès
• 18/11 “Excursió dinamitzada a la Cova Picasso”, a Parc Natural dels Ports
• 16 i 17/11 Allotjament: casa de colònies Els Olivers o Hotel Miralles*
HORARIS I PUNTS DE TROBADA
• 17/11 “Gimcana d’indrets picassians” i visita al Centre Picasso, de les 11.30 a les 13.00h. Punt de trobada, plaça Catalunya, Horta de
Sant Joan
• 17/11 “La Clotxa” dinar de pagès a Els Olivers, a partir de les 13.30h
• 18/11 “Excursió dinamitzada” a la Cova Picasso, de les 11.00 a les 13.00h. Punt de trobada, àrea recreativa de la Franqueta, al Parc
Natural dels Ports, un area espaiosa i de molt fàcil accés
COM ARRIBAR Horta de Sant Joan
PVP: des de 248€. Preu basat en famílies de 2 adults i 2 nens
RESERVES: Garbinada viatges; garbinadaviatges@gmail.com; 670408208
PVP només de les activitats: “Gimcana d’indrets picassians” i “Excursió a la Cova Picasso”: 5€ activitat per a tots els públics

INFORMACIÓ I RESERVES
670 408 208
www.garbinada.eu
garbinadaviatges@mail.com

Nens a partir de 4 anys. Places limitades

A l’excursió a la Cova Picasso coneixerem la cova on
l’artista malagueny va viure l’estiu del 1898 amb el seu
amic d’Horta, Manel Pallarès. Allí Picasso va aprendre a
tallar branques, a fer foc per menjar i escalfar-se. És un
itinerari circular de poc més de 3 quilòmetres, apte per
a tota la família.

