
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXCURSIÓ A ORGANYÀ I ANDORRA - 3 OCTUBRE 2014 
 
 
S’han acabat les vacances d’estiu, desitgem que hagin estat profitoses per a tothom; i les activitats 
de Gicor  prenen el ritme normal. Com a primícia et convidem a l’excursió de dos dies que farem 

l’octubre. El divendres 3 sortirem a 2/4 de 9 del matí, breu 
parada en ruta, a les 12 arribada a Organyà, petit poble de 
la comarca de l’Alt Urgell, província de Lleida, que no arriba 
als 1000 habitants. Una guia ens explicarà què són “Les 
Homilies d’Organyà”  el document en llengua catalana més 
antic de Catalunya, l’església romànica dedicada a Sta. 
Maria i altres indrets d’interès. Dinarem amb menú típic de la 
comarca al restaurant El Portal del mateix poble. Després 
ens dirigirem a l’Hotel Andorra Center (4 estrelles), on 
esperem arribar-hi 
cap a les 5 de la 
tarda, prendre 
possessió de 

l’habitació, tenir un temps lliure i sopar en el mateix l’Hotel. 
El dissabte 4, a 2/4 d’11 del matí l’autobús ens portarà fins a 
Ordino per visitar el Museu de Nikolaï Siadistry , considerat 
el millor microminiaturista mundial, qui després d’haver 
exposat la seva obra en més de 80 països decidí ubicar-la a 
Andorra, feta la visita ens arribarem al Santuari de 
Meritxell , patrona d’Andorra i en acabar tornarem a l’Hotel 
per a dinar de bufet lliure. A la tarda, de tornada cap a casa, hi haurà una breu parada en ruta. 
Esperem arribar a Girona entre 8 i 9 del vespre.   

 
Animeu-vos!   Excursió de dos dies, a  Organyà i Andorra  

 
Resumint 
 

Dia ..................Divendres 3 d’octubre.  
Sortida.............2/4 de 9 del matí des de l’Estació d’Autobusos 
De 12 a 1 ........Visita guiada a Organyà. 
A les 2 h.......... Dinar a Organyà al restaurant El Portal, amb menú de la comarca 
A les 5h. ............Arribada, sopar i pernoctar a l’Hotel Andorra Cente r (4 estrelles) 
Dissabte dia 4....Esmorzar al mateix ’Hotel. 
De 2/4 de 11 a 1, visita optativa al Museu de Microminiatures, 
                           Nicolaï , Siadistry,  i   al Santuari de Meritxell   
Dinar...................A les 2 Bufet lliure l’Hotel Andorra Center 
Preu...................90 €. Per persona (+15€ suplement per h. individual )  
Apuntar-se.........Despatx de Gicor tel: 972 22 14 69, de 5 a 7 de las  tarda  
Fins................... El dissabte 20 Setembre 2014 
Ingressar............Al compte de la Caixa 2100 8133 10 0200027357 
                           Mòbil de Gicor 618 610 2 60 
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