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VERD NATURAVERD NATURAVERD NATURAVERD NATURA    
 

Ens complau oferir-vos la 
informació general, i el programa 
d’activitats que durant aquest curs 
escolar tindrem a la vostra 
disposició a la Casa de Colònies 
VERD NATURA de Prades. 
Si esteu interessats a fer alguna 
consulta sobre el calendari, 
reserves o si el que voleu comentar 
fa referència a la informació general 
o a la programació de les activitats, 
podeu trucar a les nostres oficines 

al tel: 977- 868389 de dilluns a divendres de 10h a 3h del matí. Una 
vegada feta la pre-reserva, us farem arribar nova documentació, full de 
reserva. també, si cal ens posarem en contacte per telèfon per tal de 
lligar totes aquelles gestions que calgui realitzar: reserves de visites, 
autocars, programació de  monitoratge, menús especials,...i si cal us 
venim a visitar a la vostra escola per tal de programar l’estada 
Esperant que tota la informació sigui del vostre interès, aprofitem 
l’avinentesa per saludar-vos cordialment. 
 
EMPLAÇAMENTEMPLAÇAMENTEMPLAÇAMENTEMPLAÇAMENT 
 
La casa està situada al centre de la vila , al 
C/ Sant Roc, 3. La vila  Prades  (950m.) es 
troba al cor del Paratge Natural de les 
Muntanyes de Prades que duen el seu nom, i 
està declarat com a conjunt d’interès 
Històric-Artístic. El municipi es troba a 20 

km de Poblet, a 28 km de 
Montblanc, a 55 km de 
Tarragona, a 60 km de Lleida 
i a 120 km de Barcelona. Per 
arribar-hi amb vehicle o 
autocar: l’autopista A-2 
sortida nº 9 (Montblanc), 
agafant la carretera nacional 
en 

direcció 
Lleida fins a Vimbodí, i des d’aquí la carretera local 
de Vallclara, Vilanova de Prades i Prades. 
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DDDDESCRIPCIÓ D’ESPAISESCRIPCIÓ D’ESPAISESCRIPCIÓ D’ESPAISESCRIPCIÓ D’ESPAIS    
    
A la planta baixa:A la planta baixa:A la planta baixa:A la planta baixa: hi trobareu dos menjadors un de petit amb televisor, 
vídeo i equip de música,  una capacitat de 20 persones; que en hores de 
fora d’àpats es pot utilitzar com a sala d’estar; un de gran amb capacitat 
de 60 persones. Una cuina, un bloc de sanitaris amb una dutxa 
individual, la infermeria i oficina. 
Una amplia terrassa exterior amb taules i cadires amb tendal i futbolí i 
una màquina de begudes. 
Una sala molt espaiosa polivalent, amb una taula de ping-pong. 
 
1era Planta: 1era Planta: 1era Planta: 1era Planta: ( Habitacions)( Habitacions)( Habitacions)( Habitacions)    
Tres habitacions de 10 places i dues de 14 places. Dutxes comunitàries , 

un bloc de sanitàries i la rampa d’accés per 
minusvàlids. 
 
2ona planta:2ona planta:2ona planta:2ona planta: 
Dues habitacions de 6 places, una sala d’estar, 
(molt acollidora per professors i monitors), 
equipada amb televisor, sofà i taula de treballar. 
Un boc de sanitaris amb tres dutxes individuals.  

    
INFORMACIÓ GENERALINFORMACIÓ GENERALINFORMACIÓ GENERALINFORMACIÓ GENERAL    
A la planta baixa 
- La casa para les taules del menjador abans de cada àpat. 
- El servei de menjador és "SELF-SERVICE". Els nens encarregats o 
adults hauran de servir els plats. Per als grups escolars es recomana la 
presència d’un adult a l’hora de servir.  
- Després de menjar s’ha de portar els plats al seu lloc, escurar-los i 
recollir els estris i deixalles de damunt de la taula. Es recomana 
organitzar grups de treball per ajudar en les tasques de neteja de taules i 
menjador. 
- No cal portar tovalló. La casa disposa 
de tovallons de paper.    
- Qualsevol canvi d’horari s’ha de dir a 
l’encarregat de la casa amb antelació 
d’un dia. 
- A l'arribar a la casa es concretaran els 
horaris del àpats, els quals una vegada 
establerts s’hauran de respectar al 
màxim. 
- La cuina quedarà tancada a les 15 h de 
la tarda i ales 22 h de la nit. 
- En grups escolars, el monitoratge de vigilància de menjador en els 
àpats de dinar i sopar son gratuïts. 
- Tanmateix si interessa es pot contractar una hora de vigilància després  Tanmateix si interessa es pot contractar una hora de vigilància després  Tanmateix si interessa es pot contractar una hora de vigilància després  Tanmateix si interessa es pot contractar una hora de vigilància després 
dels àpatsdels àpatsdels àpatsdels àpats. 
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Horari d’àpats 
Esmorzar: de 9h a 10 h 
Dinar: de 13h  a 14h. 
Sopar de 8h a 8.30h.    
    
MENÚSMENÚSMENÚSMENÚS    
    
Els menús són confeccionats 
individualment per a cada grup, tenint 
en compte l’edat, encara que poden ser 
modificats segons temporada i 

existències. Amb els àpats es dóna aigua  per beure. També disposem 
d’una màquina de begudes, i d’una màquina de cafè, nevera i microones. 
    
RELACIÓ D’ACTIVITATS RELACIÓ D’ACTIVITATS RELACIÓ D’ACTIVITATS RELACIÓ D’ACTIVITATS  
 
TINERARIS DE NATURATINERARIS DE NATURATINERARIS DE NATURATINERARIS DE NATURA 
Es tracta d’una activitat de natura. A partir d’una sortida de camp al 
Tossal de la Baltassana ( punt més alt de les Muntanyes de Prades a 
1201 m). Localització de diversos punts de les Muntanyes de Prades i la 
seva ubicació respecte al Principal. 
 1. 1. 1. 1.---- Itinerari del Tossal de la Baltassana.Itinerari del Tossal de la Baltassana.Itinerari del Tossal de la Baltassana.Itinerari del Tossal de la Baltassana. Per a cicle Mitjà, Superior de 
Primària i primer cicle de Secundària. 
Durada aproximada: 1 dia o  ½ dia 
2.2.2.2.---- Estudi del boscEstudi del boscEstudi del boscEstudi del bosc. Activitat d’educació ambiental 
adreçada a alumnes d’educació Infantil i Cicle Inicial.  
Durada: ½ dia (depèn del grup) 
    
ACTIVITATS DIDÀCTIQUESACTIVITATS DIDÀCTIQUESACTIVITATS DIDÀCTIQUESACTIVITATS DIDÀCTIQUES    
    
1.1.1.1.---- TALLER D’APICULTURA TALLER D’APICULTURA TALLER D’APICULTURA TALLER D’APICULTURA 
Aquest taller consta de dues parts, en una primera part es 
projecta als nens unes diapositives referent al món de les 
abelles, tot seguit es fa el treball de camp, es va a visitar 
unes arnes on es completa l’explicació de les diapositives i es veu de 
manera pràctica com viuen les abelles. Aquesta part ens ocuparà tot el 
matí. A la tarda ens posarem a extreure la mel i veurem tot el procés de 
la seva elaboració. Berenarem pa amb mel i tot seguit els alumnes 
ompliran un dossier amb tot allò que han treballat durant tot el dia. Els 

alumnes en acabar el taller se’n porten un pot de 
mel cap a casa elaborat per ells mateixos, i el 
dossier. 
Per fer aquesta activitat cal portar pantalons 
llargs, a poder ser texans i sabates esportives 
altes o botes. 
La durada de l’activitat és de tot un dia. 
Activitat adreçada a tots els nivells. 
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2.2.2.2.---- DESCOBERTA DEL CASC HISTÒRIC DE PRADES DESCOBERTA DEL CASC HISTÒRIC DE PRADES DESCOBERTA DEL CASC HISTÒRIC DE PRADES DESCOBERTA DEL CASC HISTÒRIC DE PRADES 
Amb aquest joc localitzaràs i observaràs els 
diferents elements del casc històric de la vila de 
Prades, el seu patrimoni i el seu medi social i 
cultural. Es treballa un dossier durant el 
recorregut. 
Durada aprox. ½ dia 
Activitat adreçada a tots els nivells. 

3.3.3.3.---- ASTRONOMIA ASTRONOMIA ASTRONOMIA ASTRONOMIA 
Activitats:Activitats:Activitats:Activitats:    
Els grups poden ser de 25 
persones com a màxim. 
Es poden realitzar amb cada 
grup dos o tres tallers ( de mitja 
hora de durada cadascun 
d’ells). 
- Construeix la teva brúixola : 
construir una brúixola i 
aprendre a orientar-se 

- Observació del Sol: (només si està serè ), aprendre a mirar el Sol amb 
filtres solars i amb telescopi. Prendre mesures de la seva posició, 
diàmetre aparent i taques solars. 
- Construeix el teu rellotge de Sol: construir un rellotge de  Sol i aprendre 
a utilitzar-lo. 
- Construcció i enlairament d’un coet 
- Jugant amb el sistema solar: conèixer curiositats de d’univers més 
proper, el Sistema Solar. 
- Quin signe del Zodíac ets: conèixer les constel·lacions zodiacals i la 
relació que hi ha entre el nostre signe i la posició de Sol en el cel. 
Escoltar llegendes del zodíac. 
- Construeix un rellotge de nit, un nocturlabi, construir un rellotge de nit i 
aprendre a utilitzar-lo. 
- Construeix i aprèn a utilitzar un mapa del cel: construir un planisferi i 
aprendre a utilitzar-lo. 
- Visita al Planetari: Després de simular la nit aprendre a orientar-se amb 
l’estrella Polar, conèixer les estrelles, les constel·lacions i els planetes 
visibles aquella nit … 
- Mirem el cel a ull nu i amb telescopi, al vespre-nit i només si està serè, 
aprendre a utilitzar una carta celest i buscar en el cel nocturn les 
estrelles, lluna i planetes d’aquella nit. Mirar la lluna o algun planeta amb 
telescopi. 
- Llegendes del cel, al vespre-nit, explicar històries i llegendes de les 
constel·lacions visibles aquella nit. Trobar les estrelles de les 
constel·lacions en el trobar-les després en el cel nocturn. 
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4.4.4.4.---- ROAD BOOCK ROAD BOOCK ROAD BOOCK ROAD BOOCK (Llibre de ruta) 
Cursa d’orientació a través d’un croquis 
del terreny.  
Durada: 1 matí 
Edat: Cicle Superior de Primària i 
Secundària 
5.5.5.5.---- CURSA D’ORIENTACIÓ CURSA D’ORIENTACIÓ CURSA D’ORIENTACIÓ CURSA D’ORIENTACIÓ 
Cursa d’orientació que es desenvolupa 
en el medi natural mitjançant un mapa 
geogràfic i una brúixola. Abans de 

realitzar la cursa es fa una explicació teòrica. 
Durada: un matí  
Edat: Cicle Superior de Primària i Secundària 

6. TALLER DE CONTES6. TALLER DE CONTES6. TALLER DE CONTES6. TALLER DE CONTES 
A partir de la narració d’uns contes, es 
crea una activitat plàstica que permetrà 
als nens/es reviure els contes explicat a 
casa o bé a l’escola. 
Durada: 2h aproximadament 
Edat: Educació infantil 
7.7.7.7.---- TALLER DE CIRC TALLER DE CIRC TALLER DE CIRC TALLER DE CIRC 
Amb els grup "Les Musaranyes" podreu 
ser un d’ells i formar part del espectacle 

de circ que us proposen, malabars, agilitat, equilibris, salts, .. 
Durada: un matí o bé un matí i una tarda 
 - ½ dia    
 - 1 dia      
Edat: Educació primària i secundària        
TALLERS DE MANUALITATSTALLERS DE MANUALITATSTALLERS DE MANUALITATSTALLERS DE MANUALITATS 
1.1.1.1.---- TALLER DE CISTELLERIA TALLER DE CISTELLERIA TALLER DE CISTELLERIA TALLER DE CISTELLERIA 
Confecció de cistells amb materials 
naturals. (Primària i secundària ) 
2.2.2.2.---- TALLER D’ESPELMES TALLER D’ESPELMES TALLER D’ESPELMES TALLER D’ESPELMES 
Elaboració de diferents tipus 
d’espelmes amb parafina i colorants. 
(Tots els nivells) 
3.3.3.3.---- TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE  TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE  TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE  TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE 
MÀSCARESMÀSCARESMÀSCARESMÀSCARES 
A partir de les benes de guix, farem la base i construirem la nostra 
màscara, posteriorment la pintarem i decorarem. (Primària i secundària) 
4.4.4.4.---- TALLER D’ESTAMPACIÓ DE SAMARRETES TALLER D’ESTAMPACIÓ DE SAMARRETES TALLER D’ESTAMPACIÓ DE SAMARRETES TALLER D’ESTAMPACIÓ DE SAMARRETES 
Realitzarem una estampació amb fulles naturals. (Cal portar la 
samarreta) (Tots els nivells) 
5.5.5.5.---- TALLER DE GLOBUS INFLABLES TALLER DE GLOBUS INFLABLES TALLER DE GLOBUS INFLABLES TALLER DE GLOBUS INFLABLES 
A partir de globus veureu i aprendreu a fer: gossets,  flors,  espases, 
barrets,...(Tots els nivells)(mínim 35) 
6.6.6.6.---- TALLER DE BIJUTERIA TALLER DE BIJUTERIA TALLER DE BIJUTERIA TALLER DE BIJUTERIA    
Per un dia serem uns joiers molt especials, construirem els postres 
braçalets, arracades, penjois, clauers. 
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7.7.7.7.---- TALLER DE PINTAR PEDRES TALLER DE PINTAR PEDRES TALLER DE PINTAR PEDRES TALLER DE PINTAR PEDRES    
Amb aquest taller us emportareu una pedra molt especial. Li donareu 
viada a una pedra. 
    
ACTIVITATS LÚDIQUESACTIVITATS LÚDIQUESACTIVITATS LÚDIQUESACTIVITATS LÚDIQUES    
1.1.1.1.---- EXCURSIONS A PEU EXCURSIONS A PEU EXCURSIONS A PEU EXCURSIONS A PEU 
Aprofitant que la vila de Prades es troba al cor del Paratge Natural de les 
Muntanyes de Prades, tenim a la vostra disposició tot un seguit 
d’itineraris excursionistes per a realitzar. Segons les possibilitats del 
grup, es pot dur a terme una excursió de mig dia, un dia o bé dos dies. 
(Fent bivac) 

• Excursions: 
• Ruta de les ermites (Roca Foradada, naixement del riu Prades, 
Sant Roc  

• L’abellera, Sant Antoni) 1/2 dia 
• Ruta dels bandolers (Mola dels 4 termes) 1 o 2 dies. (Primavera i 
estiu acampada) 

• Toquem el cel (Tossal 
de la Baltasana) 1/2 
dia.  

• Pla de la Guàrdia 1/2 
dia 

• Avencs de la Febró 
(cavitats, 

estalactites...) 1 o dos 
dies.(Primavera i 
estiu acampada) 

• Prades , Capafonts 1 
o dos dies.(Primavera 
i estiu acampada) 

2.2.2.2.---- INICIACIÓ A LA BTT INICIACIÓ A LA BTT INICIACIÓ A LA BTT INICIACIÓ A LA BTT    
En aquesta activitat s’introdueix al nen al món de la BTT, i es fa un 
recorregut per les nostres muntanyes. 
Durada de l’activitat: 1h o 2h depèn del grup i de l’edat (Cicle superior de 
primària i secundària). 
3.3.3.3.---- ½ DIA D’ESPORTS D’AVENTURA ½ DIA D’ESPORTS D’AVENTURA ½ DIA D’ESPORTS D’AVENTURA ½ DIA D’ESPORTS D’AVENTURA    

Les activitats es duran a terme al pantà de 
Siurana i a Cornudella de Montsant. 
MATERIAL PERSONAL NECESSARI:MATERIAL PERSONAL NECESSARI:MATERIAL PERSONAL NECESSARI:MATERIAL PERSONAL NECESSARI:    
Banyador, tovallola, gorra i crema solar. 
Subjecció ulleres (qui n’hagi de portar durant 
les activitats). 
Calçat d’esport, sandàlies de riu (o calçat per 
a mullar-se). 

Una muda de roba interior de cap a peus. 
Samarreta i pantalons d’esport curts i llargs. 
PIRAGÜISME AL PANTA DE SIURANAPIRAGÜISME AL PANTA DE SIURANAPIRAGÜISME AL PANTA DE SIURANAPIRAGÜISME AL PANTA DE SIURANA        
Edats: a partir de 10 anys 
Durada: de 10.00 h a 13.00 h 
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DUES ACTIVITATS A ESCOLLIR: KAYAK INDIVIDUAL, CAONA DUES ACTIVITATS A ESCOLLIR: KAYAK INDIVIDUAL, CAONA DUES ACTIVITATS A ESCOLLIR: KAYAK INDIVIDUAL, CAONA DUES ACTIVITATS A ESCOLLIR: KAYAK INDIVIDUAL, CAONA 
CANADENCA, TIR AMB ARC O BTT.CANADENCA, TIR AMB ARC O BTT.CANADENCA, TIR AMB ARC O BTT.CANADENCA, TIR AMB ARC O BTT.    
 Edats: a partir de 10 anys, BTT i TIR AMB ARC a partir de 12 anys. 
Durada: de 10.00 h a 13.00 h 
    
4.4.4.4.---- UN DIA D’ESPORTS D’AVENTURA UN DIA D’ESPORTS D’AVENTURA UN DIA D’ESPORTS D’AVENTURA UN DIA D’ESPORTS D’AVENTURA    
Les activitats es duran a terme al pantà de Siurana i a Cornudella de 
Montsant. Aquestes són bàsicament pràctiques, amb una breu 
introducció i amb monitors professionals per a cadascun. No és 
necessari haver practicat abans cap dels esports ni tenir-ne 
coneixements específics. Els participants seran distribuïts en  grups, de 
manera que siguin el més homogenis 
possibles i així adaptar el ritme de cada 
activitat a les capacitats físiques i 
esportives pròpies.  
MATERIAL PERSONAL NECESSARI:MATERIAL PERSONAL NECESSARI:MATERIAL PERSONAL NECESSARI:MATERIAL PERSONAL NECESSARI:    
Banyador, tovallola, gorra i crema solar. 
Subjecció ulleres (qui n’hagi de portar 
durant les activitats). 
Calçat d’esport, sandàlies de riu (o calçat 
per a mullar-se). 
Una muda de roba interior de cap a peus.  
Samarreta i pantalons d’esport curts i llargs. 
KAYAK+TIR AMB ARC+CANOA+BTKAYAK+TIR AMB ARC+CANOA+BTKAYAK+TIR AMB ARC+CANOA+BTKAYAK+TIR AMB ARC+CANOA+BTTTTT    
Edats: a partir de 10 anys, BTT I TIR AMB ARC a partir de 12 anys.Edats: a partir de 10 anys, BTT I TIR AMB ARC a partir de 12 anys.Edats: a partir de 10 anys, BTT I TIR AMB ARC a partir de 12 anys.Edats: a partir de 10 anys, BTT I TIR AMB ARC a partir de 12 anys.    
Durada: les activitats de tot el dia estan previstes de 10.00 h a 17.30 h 
PIRAGÜISME + BTTPIRAGÜISME + BTTPIRAGÜISME + BTTPIRAGÜISME + BTT    
Edats: a partir de 10 anys, BTT a partir de 12 anysEdats: a partir de 10 anys, BTT a partir de 12 anysEdats: a partir de 10 anys, BTT a partir de 12 anysEdats: a partir de 10 anys, BTT a partir de 12 anys    
Durada: les activitats de tot el dia estan previstes de 10.00 h a 17.30 h. 
PIRAGÜISME + ESCALADAPIRAGÜISME + ESCALADAPIRAGÜISME + ESCALADAPIRAGÜISME + ESCALADA    
Edats: a partir de 10 anys,  ESCALADA a partir de 12 anysEdats: a partir de 10 anys,  ESCALADA a partir de 12 anysEdats: a partir de 10 anys,  ESCALADA a partir de 12 anysEdats: a partir de 10 anys,  ESCALADA a partir de 12 anys    
Durada: les activitats de tot el dia estan previstes de 10.00 h a 17.30 h. 

EXCURSIÓ CULTURAL PEL CONJUNT EXCURSIÓ CULTURAL PEL CONJUNT EXCURSIÓ CULTURAL PEL CONJUNT EXCURSIÓ CULTURAL PEL CONJUNT 
HISTÒRICHISTÒRICHISTÒRICHISTÒRIC----ARTÍSTIC DE SIURANA + 2 ARTÍSTIC DE SIURANA + 2 ARTÍSTIC DE SIURANA + 2 ARTÍSTIC DE SIURANA + 2 
ACTIVIACTIVIACTIVIACTIVITATS A ESCOLLIR : ( KAYAK TATS A ESCOLLIR : ( KAYAK TATS A ESCOLLIR : ( KAYAK TATS A ESCOLLIR : ( KAYAK 
INDIVIDUAL, CANOA CANADENCA, INDIVIDUAL, CANOA CANADENCA, INDIVIDUAL, CANOA CANADENCA, INDIVIDUAL, CANOA CANADENCA, 
TIR AMB ARC O BTT).TIR AMB ARC O BTT).TIR AMB ARC O BTT).TIR AMB ARC O BTT).    
Edats: a partir de 10 anys, TIR AMB Edats: a partir de 10 anys, TIR AMB Edats: a partir de 10 anys, TIR AMB Edats: a partir de 10 anys, TIR AMB 
ARC a partir de 12 anysARC a partir de 12 anysARC a partir de 12 anysARC a partir de 12 anys    
Durada: les activitats de tot el dia 
estan previstes de 10.00 h a 17.30 h. 
    

    
5.5.5.5.---- ESPORTS D’AVENTURA ESPORTS D’AVENTURA ESPORTS D’AVENTURA ESPORTS D’AVENTURA    
Activitats a escollir: Quads, kars, rocòdrom, tirolina, rappel, Tir amb arc, 
Ponts Tibetà i de Mico, camps d’aventura, inflables. 
Activitat de punteria: tir amb arc, guerra de pintura i punteria amb balins 
Edats: a consultar depèn de l’activitat escollida. 
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6.6.6.6.---- ANIMACIÓ NO ANIMACIÓ NO ANIMACIÓ NO ANIMACIÓ NOCTURNA: MONIATTO XOUCTURNA: MONIATTO XOUCTURNA: MONIATTO XOUCTURNA: MONIATTO XOU 
Us divertireu amb el pallasso Moniatto. 
Durada: 1 h. 
7.7.7.7.---- ANIMACIÓ NOCTURNA: ALBERT CUCURULL ANIMACIÓ NOCTURNA: ALBERT CUCURULL ANIMACIÓ NOCTURNA: ALBERT CUCURULL ANIMACIÓ NOCTURNA: ALBERT CUCURULL        
Espectacle i animació. 
    
ACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALS    

    
 1. 1. 1. 1.---- MUSEU COMARCAL DEL  MUSEU COMARCAL DEL  MUSEU COMARCAL DEL  MUSEU COMARCAL DEL 
VIDREVIDREVIDREVIDRE 
El museu del vidre recull 
importants peces i estris de 
fabricació d’aquella important 
indústria. Actualment el museu 
explica la història del vidre i 
exposa els articles elaborats a 
Vimbodí a principis del segle 
XX. El museu disposa d’un forn 
per a la fabricació artesanal de 
peces de vidre bufat. 

 2. 2. 2. 2.---- MUSEU DE LA VIDA R MUSEU DE LA VIDA R MUSEU DE LA VIDA R MUSEU DE LA VIDA RURALURALURALURAL 
Museu instal·lat a l’antiga casa Pairal de la família 
Curulla documentada en el segle XVII. El museu 
consta de 4 grans seccions: la pagesia, la llar, els 
oficis tradicionals u l’Espluga i la Conca de Barberà 
(fauna, vegetació, història ...).Durada aproximada de 
la visita: 1 h. 
 
3.3.3.3.---- COVA DE LA FONT MAJOR COVA DE LA FONT MAJOR COVA DE LA FONT MAJOR COVA DE LA FONT MAJOR 
La cova de la Font Major és una porta oberta al 
passat geològic i prehistòric de les nostres 
comarques. Les seves particulars característiques la converteixen en un 
indret únic que cal conèixer. 
Durada aproximada de la visita: 45 minuts. 

 
4.4.4.4.---- VISITA AL MONESTIR DE  VISITA AL MONESTIR DE  VISITA AL MONESTIR DE  VISITA AL MONESTIR DE 
POBLETPOBLETPOBLETPOBLET 
Visita al Real Monestir Cistercenc, 
declarat patrimoni de la Humanitat 
per la Unesco el 1992. 
Durada aproximada: 1 h. 
    
5.5.5.5.---- VISITA A LA CARTOIXA  VISITA A LA CARTOIXA  VISITA A LA CARTOIXA  VISITA A LA CARTOIXA 
D'ESCALADEID'ESCALADEID'ESCALADEID'ESCALADEI 
 
 

 
 


