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un camí creatiu

CAP DE SETMANA d’ADVENT
A MONTSERRAT
Dies:
16, 17 i 18 desembre - 2022
Divendres, 16 de desembre
09:30 h.

Trobada. Carrer Aribau, entre Gran Via i Diputació (Carril bus) per agafar
l'autobús que ens portarà a l'Estació del Cremallera de Montserrat.
Pujada amb el Cremallera i Arribada a l'Hotel Abat Cisneros per deixar l'equipatge.

13:00 h.

Cant de la Salve i el Virolai per l'Escolania (Opcional però reservat).

13:45 h.

Dinar a l'hotel.
Lliurament de les claus i instal·lació a les habitacions.

16:00 h.

Visita guiada a les Sagristies Nova i Vella.

18:45 h.

Vespres. La comunitat entona cants gregorians durant una mitja hora. És un espai
de benestar i relaxació que pot gaudir tothom qui vulgui.

20:30h.

Sopar a l'hotel.
Després, qui li vingui de gust, pot participar en un Espai de narració d'històries,
llegendes i vivències montserratines.

Dissabte, 17 de desembre
08:00-10:00 h. Esmorzar a l'hotel.
09:30 h.

Visita al cambril de la Marededéu (Opcional però reservat).

10:30 h.

Passeig pels Degotalls. Visita al Mercat o les botigues.

13:45 h.

Dinar a l'hotel

17:00 h.

Visita guiada al Museu d'Art.

18:45 h.

Vespres. La comunitat entona cants gregorians durant una mitja hora. És un espai
de benestar i relaxació que pot gaudir tothom qui vulgui.

20:30 h.

Sopar a l'hotel. Després, qui li vingui de gust, pot participar en un Espai de narració
d'històries, llegendes i vivències montserratines. Serà diferent del de divendres.
.../...

Diumenge, 18 de desembre
08:00-10:00 h. Esmorzar a l'hotel.
11:00 h.

Missa Conventual amb l'Escolania (Si hi ha places pels que vulguin anar-hi).
Si no hi ha places, es pot pujar a Sant Joan, baixar a la Santa Cova.

13:30 h.

Dinar de pre-Nadal: Escudella i carn d'olla
Pollastre a la catalana
Pastís montserratí
Torrons i neules
Aigua, vi i cafè

16:30 h.

Retorn amb el Cremallera i l'autocar fins al Carrer Aribau, entre Gran Via i Diputació
(Carril bus)

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 325 €
PREU NO SOCIS: 350 €
Suplement habitació individual:

30 €

IMPORTANT: Per poder realitzar la sortida hem de ser un mínim de 15 persones.

Cal abonar 100 € en fer la inscripció, resta abans del 2 de DESEMBRE
EL PREU INCLOU
> Autocar i Cremallera d'anada i tornada.
> Dos dies en pensió completa i el dinar de pre-Nadal.
> Totes les taxes hoteleres.
> Visita guiada a les Sagristies.
> Visita guiada al Museu.
> Dos espais d'històries, llegendes i vivències.

INFORMACIÓ i RESERVES: ACA Tel. 93 318 65 95 / 682 547 802 de 9 a 13h

