
Descobreix l’univers des del millor cel de Catalunya, en un CAP DE 
SETMANA ple d’activitats, tallers i concerts per a tota la família. 

VI
www.lleidaitu.com/festivalastronomic

Informació i Reserves
Tu i Lleida, S.L
Sant Antoni, 4 (25610) Os de Balaguer 
973 438 232 / 934 084 080
info@lleidaitu.com

www.lleidaitu.com/festivalastronomic

Organització tècnica: 
Tu i Lleida GC 1738

Premi a millor 
experiència turística 

de la Generalitat
 de Catalunya

FESTivAL 
D’ASTRonomia 

DEL MoNTSEC 2019
Del 11 al 13 d’octubre 

Disposem d’habitacions dobles, triples, 
quadruples i d’altres personalitzacions. 

Pregunta’ns!

Tu
Lle dai

Agència de Viatges, S.L.
GC 1738

Tu
Lle dai

Agència de Viatges, S.L.
GC 1738



110€
Des de 

IVA inclòs

Nit - a escollir entre:

20.00 h. -  [Especial famílies] Visita nocturna especial “El Cel de la Tardor”                 
Inclou: sessió de planetari especial totalment en viu i en directe a l’Ull del 
Montsec i observació al Parc de Telescopis. 

22.00 h. -  [Especial famílies] Sopar degustació a un restaurant de cuina 
tradicional.

20.00 h. -  [Adults] Sopar degustació a un restaurant de cuina tradicional.

22.00 h. -  [Adults] Música sota les Estrelles “Temps de Pedrolo”
A càrrec de Patrícia McGill i Javier Juanco Quartet Inclou: concert al planetari 
Ull del Montsec i sessió d’observació al Parc de Telescopis

ACTIVITATS Diumenge 13 d’octubre

12.30 h.  Visita a Os de Balaguer
Passeig amb les anècdotes més curioses del poble, descobrirem la història 
del castell inconquerible “Os Malignum Castrum” i tocarem les campanes al 
Museu de Campanes de Catalunya on, si aproveu un petit examen musical, 
podreu obtenir el carnet de Tocacampanes de Catalunya! 

Divendres 11 d’octubre (NIT OPCIONAL-ESPECIAL ADULT):

1 nit d’allotjament i esmorzar a l’allotjament escollit
20.00 h. Visita nocturna especial “El Cel de la Tardor”
Inclou: sessió de planetari especial totalment en viu i 
en directe a l’Ull del Montsec i observació al Parc de
Telescopis. 

ACTIVITATS Dissabte 12 d’octubre

Mati - A escollir entre:

11.00 h. [Especial famílies] Visita “Viatgers galàctics” 
Inclou: sessió de planetari, observació del Sol, taller de coets i activitat de 
contacontes amb Meritxell Morera.

12.00 h. [Adults] Visita diürna
Inclou: sessió de planetari i observació del Sol

Tarda  

16.00 h. Artilugis interactius “Enginys Eko-poètiks” A càrrec de: Katakrak

17.00 h. Sessió d’experiments científi cs 
A càrrec de Dani Jiménez, presentador del programa Dinàmiks de TV3

18.00 h. Berenar, 1€ aportació per a l’Associació l’Estel de Balaguer 

(adquisició tiquets  directament a la recepció del Parc Astronòmic Montsec) 

18.30 h. A escollir entre: 
[Especial famílies] Animació musical “Interestel·lar” a càrrec de: 
Miscel·lània teatre
[Adults] Monòlegs científi cs en clau d’humor A càrrec de: The Big Van Ciencia

1 nit d’allotjament i esmorzar a l’allotjament escollit

1 sopar degustació a un restaurant de cuina tradicional

Regal especial sorpresa del Montsec

Assegurança bàsica d’assistència en viatge

I totes les activitats descrites en aquest programa

Imatges vectorials dissenyades por Freepik www.lleidaitu.com/festivalastronomic

Inclou:

per FAMÍLIA en 
habitació triple280€

Des de 

IVA inclòs

per persona en 
habitació doble

per persona en 
habitació doble

50€
Des de 

IVA inclòs

per FAMÍLIA 
en habitació 
quàdruple

340€
Des de 

IVA inclòs

Nens de 5 a 12 anys


