
                                                                                                          

TURISME ATENEÍSTIC A ESPANYA 

ALACANT: CULTURA I 
ASSOCIACIONISME 
Coneix el territori, fes turisme 
ateneístic! 
 
 
2 dies / 1 nit   (20 i 21 d’octubre de 2018) 
Descobreix la Costa Blanca a través dels casinos 
d’algunes de les poblacions més emblemàtiques 
d’Alacant. 
 
 

 
 

1r dia: BARCELONA – ELDA – 
MONÓVAR –  ALACANT (DISSABTE) 
Arribada a l’Aeroport d’Alacant a les 8h 
del matí. Trasllat amb autocar a Elda 
per visitar i esmorzar amb la junta del 
Casino Eldense. En acabat agafarem 
de nou l’autocar que ens portarà fins a 
Monóvar per visitar el Casino de 
Monóvar.   
Dinar a Monóvar. Després de dinar 
l’autocar ens portarà fins al Museo del 
Turrón (Xixona) on ens faran una visita 
guiada  i d’allà marxem cap a Alacant 
per a la visita al Real Casino Alicante. 
En acabat, anem a l’hotel. Sopar lliure. 
Nit a Alacant. 
 
 

 
 

2n dia: ALACANT-TORREVIEJA-
ORIOLA ALACANT- BARCELONA 
(DIUMENGE) 
Esmorzar a l’hotel. A les 9:30h visita 
guiada al Castell d’Alacant. A les 11h 
agafem l’autocar que ens portarà fins a 
Torrevieja per visitar el Casino de 
Torrevieja. 
 
Dinar pel centre amb els membres de 
l’entitat. En acabat de dinar l’autocar ens 
traslladarà fins a Oriola per visitar el 
Casino d’Oriola passant per les Salines 
del Parc Natural de Torrevieja. 
 
A les 18:30h trasllat a l’Aeroport 
d’Alacant per agafar el vol amb 
destinació a Barcelona. Arribada a 
Barcelona a les 21:15h. 

Itinerari: 
 



                                                                                                          

DATES i HORARIS 

Dissabte 20:  
Sortida de l’Aeroport de Barcelona a les 06:50h.  
Presentació a la Terminal 1 a les 5:30h. 
 
Diumenge 21:  
Sortida de l’Aeroport d’Alacant a les 20:05h.  
Arribada a Barcelona a les 21:15h.   
 

PREU PER PERSONA: 

En habitació doble: 240,00€ 
En habitació individual: 270,00€ 
 

EL PREU INCLOU: 

- Bitllet d’avió BCN – Alacant / Alacant – BCN 
- Transport en autocar durant el recorregut                  Casino Eldense (Elda) 
- Visita Museo del Turrón 
- 1 nit d’hotel a Alacant en règim d’allotjament i esmorzar.  
- Esmorzar i dinar de dissabte i dinar de diumenge.  
 

El preu no inclou: 

- Sopar de dissabte. 
 
 
A fi de fer efectives les reserves us demanem que feu l’ingrés que correspongui al 
compte corrent de la Federació d’Ateneus abans del dia 10 d’octubre. 
 
Número de compte: ES59 2100 0835 1202 0036 4124 especificant el nom de la 
persona que fa l’ingrés i el concepte “Turisme Alacant” 
 

       INFORMACIÓ A TENIR EN 
       COMPTE! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORGANITZA 
Federació d’Ateneus de Catalunya 
  

CONTACTE DURANT EL VIATGE 
Jordi Casassas / 649 461 908 
 


