
AQUEST 2.022 VINE A... 
CADITOUREJAR!

 
20 GENER       MADRID AMB AVE                 (4 dies)
24 FEBRER      MADEIRA                                 (8 dies)
 25 MARÇ        LONDRES                                 (4 dies) 
 25 ABRIL        HOLANDA                                (8 dies)
 29 ABRIL        CAHORS I ROCAMADOUR    (3 dies)
 07 MAIG        LOURDES                                  (2 dies)
 08 MAIG        JERTE I CORDOBA                  (8 dies)  
 09 MAIG        ALEMANYA                              (8 dies)
 18 MAIG         PORTUGAL. NORD A SUD     (8 dies)
 03 JUNY         TURIN I VALL DE AOSTA  (6/7 dies)
 10 JULIOL      CAPITALS DEL BALTIC          (8 dies)
 12 AGOST       NORUEGA NATURAL              (8 dies)
 27 AGOST       FESTA MAJOR                          (4 dies)
 04 SETEM      AUSTRIA, TIROL I VIENA      (8 dies)
 25 SETEM      CROACIA                                   (8 dies)
 01 OCTUB      LA MANCHA I CUENCA          (6 dies)
 10 OCTUB      GALICIA                                     (8 dies)
 08 OCTUB     LLACS ITALIANS                       (7 dies)
 24 OCTUB      LA SORPRESA                           (2 dies)
 28 OCTUB      ISRAEL I JORDANIA              (12 dies)
 05 NOVEM     BENIDORM                          (8/9 dies)
-- DESEM       MERCATS DE NADAL              (4 dies) 
30 DESEMB   FI D'ANY CADITOURS              (3 dies) 

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.
- Dels viatges de 2 dies o més es prepararan
programes detallats. 
- 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 Març

2.021 / 2.022

FEBRER

MARÇ

13/03 - SOMONTANO
Sortida d'un dia a la regió del vi
Somontano, on visitarem i farem un tast
en unes conegudes bodegues. Per
arrodonir el dia farem un bon dinar típic
de la regió en una espectacular bodega. 

25/03 - LONDRES (4 Dies)
Farem un interessant recorregut per
aquesta espectacular ciutat i els seus
monuments imprescindibles : Buckingham
Palace, Picadilly Circus, British Museum,
Big Ben, la Torre de Londres, el Hyde Park,
etc... 



OCTUBRE 

23/10 - LA SORPRESA DE CADITOURS (2 Dies)
Simplement vine amb moltes ganes de riure i
de passar-t'ho bé, no necessites res més!
Deixa't portar per nosaltres!

DESEMBRE

11/12 - MERCATS DE NADAL A ALSÀCIA (8 Dies)
Visitarem la zona vinícola d'Alsàcia,
Estrasburg, considerada la capital del Nadal,
i els petits poblets que esquitxen la zona,
cada un amb el seu petit i encantador
mercat de Nadal. 

12/12 - SAGRADA FAMÍLIA I MERCAT DE
SANTA LLÚCIA.
Passarem un dia a la ciutat Comtal, visitant
amb guia l'espectacular Sagrada Família, el
temple per excel·lència de Catalunya. Farem
un bon dinar i per acabar el dia 
podrem gaudir del bonic Mercat 
de Santa Llúcia.

19/12 - PRENADAL DE CADITOURS
Com sempre celebrarem el Nadal tots junts,
en família i gaudint del bon ambient i de la
xerinola de sempre. 
Bona festa, Bon Dinar i lot de Nadal per a
tothom!!!!

31/12 - FI D'ANY CADITOURS (3 Dies)
Ens escaparem 3 dies per començar l'any
junts, en un bon hotel, on tindrem temps
per visitar i per descansar una mica, i
sobretot per començar l'any tots junts amb
molt bon peu, en bona companyia i fent una
bona festa. 

AGOST

NOVEMBRE

06/11 - BENIDORM (8 Dies)
Estada de 7 nits en hotel amb Pensió
Completa i begudes. Possibilitat de fer
excursions. Inclou : Guia + Bus + hotel

07/11 - LA CUBANA, UN VIATGE DEL "NO
RES" AL 2.021
Anirem a Sitges a conèixer la història de La
Cubana, una curiosa i divertida exposició on
ens explicaran  com va començar el seu "petit
món". Dinar i visita de Sitges inclosos. 

21/11 - TOSCANA I CINQUETERRE (7 dies)
Bonic recorregut per les Cinqueterre i la
Toscana, la terra del vi per excel.lència i on
podrem gaudir d'un paisatge típic de tardor.  

28/11 - ANEM A BUSCAR EL PERNIL.
Anirem a Vic, a visitar la plaça més gran de
Catalunya i el seu nucli antic, ple de racons,
cases senyorials i Vestigis Romans. Farem
bon dinar i tornarem amb un pernil. 

GENER

20/01 - MADRID (4 Dies)
Ens escaparem 4 dies a Madrid en AVE.
Aprofitarem per gaudir de les Rebaixes i
visitarem la capital i els seus voltants.     

30/01 - LA RECOLLIDA 
Sortirem junts a superar la cuesta de Enero!
Una excursió divertida, plena de regals i de
productes que ens ajudaran a omplir el
rebost. I tot a molt bon preu!!!

FEBRER

12/02 - ANDRE RIEU A BARCELONA
Sortida a BCN a veure un espectacle que ens
deixarà sense paraules : el Rei del Vals,
Andre Rieu i la Johann Strauss Orchestra.     

20/02 - LA CALÇOTADA
Sortida d'un dia a fer la típica calçotada de
Caditours. Anirem a la zona dels calçots, on
farem una completa visita i el bon dinar de
calçotada de sempre.  

24/02 - MADEIRA (8 Dies)
Ens escaparem del fred per anar al bons
temps. Un circuit de 8 dies per visitar
Madeira, considerada un oasis de verdor al
mig de l'atlàntic i amb primavera permanent. 


