
AQUEST 2.023 VINE A... 
CADITOUREJAR!

 

11 MARÇ      LONDRES                                  4 dies
19 MARÇ     ISRAEL I JORDANIA         11/12 dies
20 ABRIL     HOLANDA                                 8 dies
28 ABRIL     PARIS                                         4 dies
06 MAIG     LOURDES                                   2 dies
12 MAIG      SAN ISIDRO A MADRID      4/5 dies
22 MAIG      MADEIRA                                   8 dies
03 JUNY      AUSTRIA, TIROL I VIENA       8 dies
15 JUNY       DESCOBRINT EUSKADI     6/7 dies
18JULIOL     NORUEGA NATURAL             8 dies
20 AGOST    RUMANIA                                 8 dies 
26 AGOST    FESTA MAJOR                          4 dies
02 SETEM      COSTA AZUL I CINQUETERRE  7 dies
08 SETEM    LA CAMARGA                          4 dies
20 SETEM    VENECIA I DOLOMITES       7 dies
08 OCTUB    GRANADA I ALMERIA           8 dies
21 OCTUB     LA SORPRESA                         2 dies
05 NOVEM   BENIDORM                         8/9 dies
12 DESEM    NADAL A NEW YORK             8 dies
30 DESEM   FI D'ANY CADITOURS            3 dies

FEBRER

Viatges i
Excursions

NOTES :
- En els viatges d'un dia, les anul·lacions fetes  durant
les últimes 48 h implicarà pagar el viatge.
- En els viatges de 2 dies o més les condicions
d'anul·lació s'establiran segons cada un dels serveis.
- Demana programes detallats dels viatges de 2 dies o
més. 
- Si en alguna d'aquestes sortides no hi ha un nombre
determinat de persones, Caditours es reserva el dret
d'anul·lar o modificar les dates.  
- En cas de prohibicions, estats d'alarma o situació de
perill, els viatges s'ajornaran o es reprogramaran.

CONTACTE
C/ Major, 77 

973 350 235 / 616 009 159
25.700 La Seu d'Urgell

www.caditours.com/info@caditours.com

 Octubre a Maig

 2.022 / 2.023

MAIG

14/05 - FLORS A GIRONA 
Girona s'engalana, es vesteix de colors i s'omple de
flors, espectaculars decoracions i treballs artístics
fets amb flors. Possibilitat de sols bus o bus + dinar. 

12/05 - SANT ISIDRO A MADRID (4/5 dies)
Farem un recorregut de 4/5 dies a Madrid, per
gaudir de les seves tradicionals Festes de Sant
Isidro  i del seu ambient. Visitarem els voltants de la
capital també.  

21/05 - TREN GROC I PIRINEU FRANCÈS
Farem una excursió cómoda, panoràmica i de vistes
espectaculars en el trenet Groc, on visitarem els
bonics poblets de Montlluis, Vilefranche de
Conflent i la preciosa zona del Pirineu Francès.

28/04 - PARIS, PONT 01 MAIG (4 DIES)
Aprofitarem el Pont de 4 dies de Maig per gaudir de
la Ciutat de la Llum i tot el seu esplendor 
i racons. Viatge en Tot inclòs.  
 



DESEMBRE

04/12 - HOSPITAL DE SANT PAU I MERCAT DE
SANTA LLÚCIA
Passarem el dia visitant l'espectacular Hospital
Modernista de Sant Pau amb guia. Dinar inclòs i
passeig per la bonica fira de Santa Llúcia.  

11/12 - ALSACIA I SELVA NEGRA (7 dies)
Bonic recorregut gaudint de preciosos paisatges,
castells, bodegues i dels bonics Mercats de Nadal
d'Alsacia i la Selva Negra. 
 

18/12 - PRENADAL CADITOURS
Celebrarem el Nadal tots Junts, en bona
companyia, amb un bon dinar, bona xerinola i
tornant a casa amb un bon lot de Nadal. 

30/12 - FI D'ANY CADITOURS (3 dies)
Començarem l'any tots junts, en bona companyia i
fent una bona xerinola. Programa a part! 

OCTUBRE 

02/10 - LA MANCHA I CUENCA (6 dies)
                      Visitarem les terres del Quixot, amb 
                      els característics molins o les curioses  
                     casas colgantes.  Circuit de 6 dies amb 
                      bus, guia i tot inclòs.

09/10 - GAUDÍ A REUS
Sortida d'un dia al Bressol de Gaudí, Reus i el seu
espectacular modernisme, el qual li va servir com a
font d'inspiració. Bon dinar i retorn.   

10/10 - MARISC A GALICIA (8 dies)
Gaudirem de Galicia i de les seves ries i sobretot
gaudirem del bon menjar i de molt bon ambient.  

13/10 - LLACS ITALIANS (7 dies)
El nord d'Itàlia es un paradís natural, ple de llacs,
pobles encantadors, palaus i raconets bonics.
Estarem 6 nits al mateix bon hotel i gaudirem d'una
bona gastronomia.  

22/10 - LA SORPRESA CADITOURS (2 dies)
No calen paraules! Ja la tenim aquí! La Sorpresa 
de tota la vida amb la gent de tota la vida! Només
vine i deixa't portar per nosaltres!!!!

GENER

08/01 - CONCERT ANY NOU  
Com cada any gaudirem d'un dels espectacles més
bonics i espectaculars. el Concert d'any Nou amb
la Strauss Festival Orchestra al Palau de la Música.   

MARÇ

11/03 - LONDRES (4 dies)
S'ha fet esperar, però... Ara és el moment! Escapada
de 4 dies a Londres amb tot inclòs. Trasllats, avió,
visites, pensió complerta i guia acompanyant. 

12/03 - ANDRE RIEU A BCN
Sortida a BCN a veure un espectacle que ens
deixarà sense paraules : el Rei del Vals, Andre Rieu i
la Johann Strauss Orchestra. 

19/03  - ISRAEL I JORDANIA (11/12 dies)
Espectacular circuit per uns dels països més sagrats
del món, plens de llocs històrics i ciutats vibrants. 

NOVEMBRE

05/11 - BENIDORM (9 dies)
                                              Estada de 9 dies en un 
                                              bon hotel de Benidorm. 
                                              Inclou pensió completa i 
                                      begudes + guia i autobús
durant tot el recorregut. Possibilitat de visites.

FEBRER

19/02 - CALÇOTADA CADITOURS 
Farem la tradicional menjada de calçots en un bon
restaurant. Al matí farem una visita per la zona. 

ABRIL

16/04 - TRENET DE L'ARRÒS A PALS. 
Sortida d'un dia per perdre'ns en trenet entre els
arrossals, amb degustació inclosa. Bon dinar i
passeig per preciosos pobles medievals. 

20/04 - HOLANDA (8 DIES)
Temps de flors, temps de tulipans i de paisatges
preciosos. Recorregut de 8 dies per gaudir dels
països baixos i tots els seus racons. 

06/11 - SAGRADA FAMILIA
Sortida d'un dia per visitar amb guia 
l'espectacular Sagrada Família, el temple 
més conegut de Catalunya. Dinar inclòs.

20/11 - ANEM A BUSCAR EL PERNIL
Anirem a la fira de l'oli d'Arbeca. coneguda fira d'un
dels productes més preuats de la nostra terra. Bon
dinar i retorn a casa bm el bon pernil de sempre. 

29/01 - LA RECOLLIDA DE CADITOURS
                           Un dia de sorpreses on et convidem 
                         a deixar-te portar per nosaltres i on 
                         anirem parant i visitant i a cada 
                        parada t'ajudarem a omplir el rebost. 


