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DURANT I DESPRÉS DEL CONGRÉS
CONGRÉS, A LA MAISON CHÊNECHÊNE-LIEGE (MAUREILLAS)
Bon moment per a descobrir els cireres i els ametllers en flor, i per veure com la natura torna a renéixer poc a poc!
Els primers brots cobreixen les muntanyes del Pirineu, i conviden al senderisme i a treure’s de sobre el fred en els
banys termals. La natura desperta i t’espera aquí. Si el que vols es passar un pels banys termals trobaràs
instal·lacions perfectes a 10 minuts a peu (Les Termes de Le Boulou) o a 20 minuts de cotxe (Amelie les Bains), i si
vols fer una petita excursió fins a la Cerdanya, en 1 hora pots estar als banys de Saint Thomas.
Mes a prop tens Ceret (on Picasso i Matisse van pintar els estius) i Colliure (on Machado va redactar els darrers
versos i ja deixar les seves despulles); a tots dos pobles podràs veure exposicions de pintura i gaudir de la bohèmia i
dels mercats artesanals (dissabte i diumenge al matí). La Maternitat Suiza de Elna et contarà la història dels nens de
la retirada, que van ser salvats per una mestra Suiza (si vas, et tornem el preu de l’entrada), i el Memorial de l’Exili de
La Jonquera et farà recordar com la frontera va viure el final de la guerra civil. Maureillas, nostre poble, va viure el
pas d’Azaña i va acollir a la gent que triava camins no convencionals per arribar a un lloc segur després de la desfeta.
Avui dia, els d’aquí et rebran amb els braços oberts amb els seus comerços de proximitat i els seus restaurants, i la
nostra hospitalitat et faran passar unes mini-vacances amb la tranquil·litat de ser atès en la nostra llengua.
T’esperem a la nostra casa del segle XVIII recentment transformada en casa rural seguint el segell de qualitat de
Gîtes de France, però seguint criteris de sostenibilitat ambiental i social.
Estem a 20 minuts de Perpinyà en direcció Barcelona; pots venir en cotxe o en transport públic: el bus del Conseil
General a 1 Euro et portarà des de l’estació de trens fins a nosaltres. Si vens des de el sud i en cotxe per l’ AP7, ens
trobaràs a una mica mes d’una hora i mitja de Barcelona i a 45 minuts de Girona. Tenim 5 apartaments que es poden
llogar per separat o en grup. Entra a nostra web (www.maisoncheneliege.org), i veuràs els apartaments i tot el que
pots fer a la casa i al seu voltant; envia’ns un correu electrònic a maisoncheneliege@gmail.com si necessites mes
informació o si vols una altra combinació de dates.
Apartament

Cap. Màxima

Tarifa diària, vàlida des de el 25 de abril al 1 de
maig inclòs (mínim, dos nits), per a
participants en el Congres o acompanyants

Tarifa cap de setmana fora
oferta

Les Alberes

2 personas

37,50 €

100€

Les Aspres

2 personas + nene - 6 a.

39 €

110 €

Canigou

2 personas

37,50 €

100 €

Côte Vermeille

4 personas

59 €

150 €

Vallespir

6 personas

ocupat

200 €
Preu final per nit/apartament, impostos inclosos.

Maison Chêne-liège, Rue Sainte Madeleine 13, Maureillas. Tel. (0034) 685 420 874 o (0033) 06 89 60 93 43

