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             HOTEL EL AGUILA 

       Pessebre Plaça del Pilar,  
 Santuari Sant Antoni de Padua 

                                                       
31 DESEMBRE (Dimarts): TERMINAL – SARAGOSSA 

Sortida a primera hora del matí en direcció Lleida. 

Esmorzar lliure en ruta.  Instal·lació a l’hotel i dinar a 

un restaurant del centre de Saragossa. A la tarda 

farem un recorregut pels típics pessebres de la Plaça 

del Pilar. Al vespre, sopar de cap d’any amb molta 

animació i un bon sopar per acomiadar l’any 2019.  

Menú sopar cap d’any (any 2018, pendent el nou):  
 

1 GENER 

(Dimecres): SARAGOSSA – 

SANTUARI SANT ANTONI 

TERMINAL 

Esmorzar i sortida cap al Santuari de Sant 

Antoni de Padua. Dinar d’any nou a Alfajarin. 

Tornada cap a la nostra terminal. 

Preu per persona: 385 € 
      Suplement individual:  45 € 

 

 

 

 

 
   

 SERVEIS INCLOSOS:   

• Autocar de luxe, butaques reclinables, climatitzat.               

• Hotel El Aguila ***sup, habitacions dobles amb bany.         

• Dinar, sopar cap d’any, esmorzar i dinar any nou        

• Aigua i vi als menjars,                                       

• Visites descrites a l’itinerari                  

• Guia acompanyant                                         

• Assegurança d’assistència i anul·lació        

 

 

-Cullereta de Tàrtar de tonyina 

-Croqueta de bolets i empanadilla de 

llamàntol 

-Torrada de mousse d’ànec 

-Pernil i llom ibèric 

-Llagostins Yumbo XL      

-Crema de castanyes amb broqueta de 

carxofa a la brasa 

-Llom de llobarro del mediterrani amb salsa 

de cava i gambes 

-Sorbet de pinya a l’aroma de licor de 

Malibú 

-Duo de garrí i Ternasco rostit amb patata 

panadera i pebrots del piquillo 

-Pastís de tiramisú amb perla de xocolata 

-Vins blancs, negres, cava i cafè  

-Aperitiu a mitja nit 

-Barra lliure 

CONDICIONS GENERALS: 

- Mínim de viatgers per fer la sortida: 20 persones 

- Documentació necessària:  DNI en vigor 

- Dipòsit per a garantir la reserva:  100 euros 
- Despeses de cancel·lació del total del viatge:  

      30-15 dies abans de la sortida: 25% 

      15-0 dies abans de la sortida:  100% 
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