
CAP D’ANY AL PARADOR DE LLEIDA 
Exclusiva Nit de Cap d’Any en un antic Convent del segle XVII 

Del 29 de desembre de 2020 a l’01 de gener de 2021 

VIATGEM AMB AUTOCAR 
Viatge de proximitat, entre cultura i sabors 

 



Les Terres de Lleida us sorprendran per la diversitat de propostes culturals i 
turístiques ja que compten amb Rutes amb encant com la dels Castells medievals i 
templers i la dels Vins dels Costers del Segre, el Centre d’Observació de l’Univers 

d’Àger, en un entorn únic d’aïllament per una adequada visualització, sense 
oblidar-nos del patrimoni artístic i monumental de la capital del Segrià com és el 
doble conjunt monumental de la Seu Vella de Lleida i el recentment rescatat antic 
Castell de la Suda de manufactura andalusina que combina alhora amb un renovat 

llegat històric gòtic i romànic que s’exposa en el modern Museu Diocesà de la 
ciutat que ofereix al visitant, així mateix, l’avantguardista Palau de Congressos de 

la Llotja de Lleida. D’aquesta manera les Terres de Lleida ens donen la 
Benvinguda per poder gaudir d’una meravellosa entrada d’Any Nou 2021 !!! 

Itinerari (4 dies / 3 nits):  
 

29/12  BARCELONA - LLEIDA, VISITA DE LA CIUTAT   

 Sortida de Barcelona amb autocar en direcció a a les Terres de 
Ponent amb breu parada per esmorzar per lliure (No inclòs). 
Continuació de la ruta fins arribar a la comarca del Segrià i a la seva 
capital històrica, la ciutat de Lleida. Començarem la visita de la ciutat 
pel seu monument històric-artístic més important, La Seu Vella, 
construïda sota la direcció del mestre Pere de Coma al cim de la Roca 
Sobirana. L’actual edifici fou consagrat al culte l’any 1278 i està 
dedicat a Santa Maria, on hi destaquen les Portes dels Fillols, dels 
Apòstols, el seu vistós Campanar i el monumental Claustre de 
transició romànic-gòtic amb notables capitells de caire hermètic 
realitzat pels antics picapedrers. Així mateix des de l’esplanada de la 
Seu Vella podrem contemplar les restes de la fortalesa musulmana 
coneguda com el Castell de la Suda que fou castell reial al segle XIII 
des d’on el monarca Jaume I el Conqueridor, durant un breu període, 
governà els territoris de la Corona Reial de Catalunya i d’Aragó. Al 
migdia, dinar en un restaurant local.  
A la tarda, visitarem l’emblemàtic Castell de Gardeny, situat en un 
extens turó que domina l’immensa horta agrícola de la capital 
lleidatana, una antiga edificació medieval de planta rectangular que 
va pertànyer als cavallers de l’Orde del Temple de Jerusalem. 
Finalment acabarem la jornada al nou Museu Diocesà, que ofereix al 
visitant una notable col·lecció d’obres sacres amb diferents 
escultures, pintures i altres peces com arquetes-relicaris, crucifixos, 
etc. amb un ampli ventall que avarca del romànic al neoclàssic, 
destacant molt especialment el retaule d’Albatàrrec, de Jaume Ferrer 
i les pintures murals del refectori de la Seu Vella. Acabades les visites, 
trasllat al Parador de Lleida. Sopar i allotjament.  

30/12  LLEIDA, ÀGER, EL PARC ASTRONÒMIC I EL MONESTIR DE LES AVELLANES 

Esmorzar al Parador. Aquest matí ens traslladarem a la comarca de la 
Noguera fins arribar a Agèr per conèixer aquest singular poblet del 
Montsec i la seva antiga Col·legiata de Sant Pere, fundada a 
instàncies d’Arnau Mir de Tost, vescomte d’Àger. Aquest vell monestir 
està situat a la part alta de la població, dins del perímetre de les restes 
del seu antic castell. Aquesta col·legiata va arribar a ser una de les 
joies arquitectòniques de les Terres del Ponent ja que depengué 
directament de la Santa Seu de Roma per no caure sota el control del 
Bisbat d’Urgell. Tot seguit, visitarem el Parc Astronòmic del 
Montsec, ubicat a Àger mateix. Començarem la visita pel Parc dels 
Telescopis, un espai reservat a l’observació del firmament, format per 
dos edificis amb cúpules d’observació que contenen dos telescopis 
automàtics. A més a més, tindrem el plaer de gaudir de “L’Ull del 
Montsec”, un Planetari Digital Multimèdia que permet tant la 
recreació del cel actual com de qualsevol època, així com la 
reproducció de pel·lícules de format astronòmic ja que té un 
equipament audiovisual molt avançat capaç de fer un repàs dels grans 
temes de l’Astronomia passant pel Big Bang, la formació de Galàxies, 
l’evolució de les Estrelles, els Forats Negres, la detecció d’altres 
planetes o el nostre veïnat del Sistema Solar. 

 



Al migdia, dinar en un restaurant local.  
A la tarda, sortida cap a Os de Balaguer per a visitar el Monestir de les 
Avellanes. Aquest magnífic monestir, situat en una de les vessants de 
l’extensa serralada del Montsec, aixopluga l’antiga història del Comtat 
d’Urgell de manera que fou triat per a ser el Panteó d’aquesta noble 
nissaga comtal catalana que impulsà la seva construcció i ofereix al 
visitant un notable patrimoni arquitectònic amb un antic claustre 
romànic i la seva església d’estil gòtic cistercenc, essent declarat 
Patrimoni històric i artístic d’interès nacional l’any 1931. Acabades les 
visites, tornada al Parador. Sopar i allotjament.  

 

31/12  LLEIDA, MONESTIR D’AVINGANYA, CELLER RAIMAT I NIT DE CAP D’ANY   

 Esmorzar al Parador. Sortida aquest matí per visitar l’excepcional 
conjunt arquitectònic de l’antic Monestir de Nostra Senyora dels 
Àngels d’Avinganya, considerat com el primer establiment de l’Ordre 
dels Trinitaris en terres hispàniques i catalanes fundat per Joan de 
Mata l’any 1201 i posteriorment lligat a la important Família dels 
Montcada. Ofereix al visitant un conjunt artístic excepcional i inèdit 
que s’està restaurant des de l’any 1986 per diversos equips tècnics de 
la Universitat de Lleida i que ara recentment s’ha obert al públic, 
oferint així mateix un audiovisual de la seva història. Tot seguit, 
sortida cap a la petita població rural de Raimat per a visitar un dels 
cellers catalans més prestigiosos de les terres lleidatanes com és el 
Celler Raimat del grup Codorniu.  Aquest celler va ser construït per 
l’arquitecte modernista Rubió i Bellver. Una posterior ampliació, l’any 
1988 a càrrec de Domingo Triay va donar el seu aspecte definitiu on 
s’hi alberga les instal·lacions de recepció de visitants, els laboratoris i 
les sales d’acollida en un radiant marc natural i espaiós envoltat per 
disset petits llacs artificials destinats a la recollida d´aigua de la pluja 
per poder aprovisionar la vinya en èpoques de sequera de manera que 
permetin oferir una bona producció vitícola dels preuats vins de 
denominació d’origen “Costers del Segre”. Al migdia, dinar en un 
restaurant de la zona.   
A la tarda, tornada al Parador i temps lliure. Al vespre, a una hora 
indicada, Sopar de Gala de Cap d’Any al Parador amb begudes 
incloses i animació. Allotjament.   

01/01  LLEIDA I EL JACIMENT ÍBER DELS VILARS D’ARBECA - BARCELONA   

BON ANY NOU!!! Esmorzar al Parador. Sortida cap a l’Arbeca, vila 
situada al voltant d’un turó de 357 metres d’altitud, per visitar la 
Fortalesa ibèrica dels Vilars, un dels jaciments més singulars del món 
íber, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional des de l’any 1998. 
Aquesta fortalesa és un poblat ibèric fortificat que va, 
cronològicament, des de la primera Edat del Ferro fins a l’època 
ibérica del segle IV a.C. i constitueix una de les millors fortificacions tal 
com mostren els seus imponents elements de defensa, essent un antic 
assentament de la històrica tribu dels ilergets o ilergetes. Acabada la 
visita, iniciarem el camí de tornada a Barcelona. Al migdia, dinar en 
ruta en un restaurant.  
A la tarda, continuació del trajecte fins arribar a Barcelona.  
 
Final del viatge i dels nostres serveis amb el desig de que hagin 
gaudit d’aquest fabulós Cap d’Any al Parador de Lleida.   

 

 

* ITINERARI SUBJECTE A MODIFICACIÓ, PARCIAL O TOTAL, PER RAONS TÈCNIQUES, OPERATIVES O SANITÀRIES.  



CAP D’ANY AL PARADOR DE LLEIDA  
Exclusiva Nit de Cap d’Any en un antic Convent del segle XVII 

 
Del 29 de desembre de 2020 a l’01 de gener de 2021 (4 dies) 
Viatge de proximitat, entre cultura i sabors  
  

795 € 
Preu per persona en habitació doble 

 

    > Suplement habitació individual: 150€ 

    > Assegurança opcional de Cancel·lació (*): 30€ 

 

EL PREU INCLOU: 

• Trasllats amb modern Autopullman  

• 3 nits al Parador 4**** de Lleida (antic Convent del s. XVII)  

• Règim de Mitja Pensió al Parador (sopar i esmorzar) 

• 4 Dinars en restaurants locals  

• Begudes als Àpats (Aigua i Vi) 

• Sopar de Gala de Cap d’Any amb Begudes i Animació  

• Excursions i Entrades indicades a l’itinerari  

• Assegurança d’Assistència en Viatge 
> Despeses d'Assistència Mèdica incloses en destinació en cas d'infecció per COVID-19 
> Convalescència en hotel inclosa en cas de quarantena per COVID-19 

• Guia acompanyant des de Barcelona  

• Grup mínim 19 Participants / Grup màxim 25 Participants  

VISITES INCLOSES (*):  

• Visita guiada de Lleida amb entrada a la Seu Vella, al Castell de la Suda, al Castell de Gardenys i al Museu Diocesà.   

• Vista guiada d’Àger amb entrada a la Col·legiata de Sant Pere i al Parc Astronòmic del Montsec.   

• Visita guiada del Monestir de les Avellanes.   

• Visita guiada del Monestir d’Avinganya.  

• Visita guiada del Celler Raimat amb Degustació de Vi.   

• Visita guiada del Jaciment ibèric dels Vilars d’Arbeca.  
 
(*) TOTES LES VISITES SÓN SUBJECTES A DISPONIBILITAT I A LES RESTRICCIONS SANITÀRIES DEL MOMENT. PER AQUEST 
MOTIU, KULTURALIA VIATGES ES RESERVA EL DRET DE SUBSTITUIR-LES PER UNES ALTRES D’IDÈNTIC VALOR.   
 

EL PREU NO INCLOU: 

• Tot tipus d’Extres 

• Tot allò No Indicat 

• Assegurança opcional de Cancel·lació (*) a contractar amb la primera paga i senyal.  

PUNTS FORTS DEL VIATGE:  

• Destinació propera i segura. 

• Grup reduït a un màxim de 25 viatgers per a garantir la distància entre participants.  

• Viatge en modern Autopullman, còmode i segur.   

• Allotjament en l’exclusiu Parador de Lleida 4****, un antic convent del s. XVII totalmente reformat i acondicionat.  

• La renovada ciutat de Lleida amb el seu interessant patrimoni cultural i monumental.  

• L’exclusiu Celler Raimat amb una degustació dels seus vins més destacats.  

 



Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta. 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

CONDICIONS DE RESERVA 
 * Política de reserves i terminis més flexible de manera excepcional donada l’actual situació sanitària *  

RESERVES:  

• Les reserves s’efectuaran directament a l’agència:  Tel. 93 496 14 67 - Email: info@kulturalia.es.  
• Les reserves es faran respectant l’ordre de pagament i en les dates indicades fins a exhaurir les places.  

• Viatge amb un aforament màxim de 25 places. Grup mínim de 19 participants.  

• El nombre d’habitacions individuals és molt limitat i subjecte a la disponibilitat dels allotjaments.  

• L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la primera paga i senyal. (*) 

 

PAGAMENTS: 

• Per a efectuar la reserva caldrà fer una paga i senyal de 400€ (+30€ assegurança) abans del 30 de novem-

bre de 2020 fins a exhaurir les places! 

 

> Recomanem fer la paga i senyal el més aviat possible per tal d’evitar quedar-se sense plaça, donat que el grup 

pot quedar complert abans de la data límit indicada.  

> Preguem contactar amb l’agència un cop efectuada la paga i senyal per tal de confirmar la reserva.  

 

• Per a finalitzar la reserva caldrà fer el pagament final abans del 18 de desembre de 2020. 

 

> DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:  La Caixa ES10 2100 3208 5822 0035 6748.  
> És imprescindible indicar Nom, Cognom i Viatge “Cap d’Any Lleida”.  

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: 
 

La política de cancel·lació per desestiment voluntari o per causes NO cobertes per l’Assegurança opcional de Cancel·lació 

(*) és la següent:  

• Paga i Senyal No Reemborsable.  

• 50% de despeses si es cancel·la el viatge entre 29 i 16 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 75% de despeses si es cancel·la el viatge entre 15 i 8 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 100% de despeses si es cancel·la el viatge entre 7 dies abans de la sortida del viatge i la mateixa data de sortida del 

viatge.  

 

(*) ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ 

Aquesta assegurança té un límit de cobertures i unes exclusions específiques fixades per l’asseguradora ARAG, S.A.  

Els motius de cancel·lació han de ser justificats documentalment.  

Per a més informació, poden consultar les cobertures i condicions generals de la pòlissa adjuntes en les pàgines següents o 

bé contactar amb nosaltres a: info@kulturalia.es.  

 

ATENCIÓ! NOVETATS IMPORTANTS SOBRE L’ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ (*)! 

• Despeses d'Anul·lació incloses en cas de contraure la COVID-19. 

• Despeses d'Anul·lació incloses per denegació d'embarcament per malaltia. 
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