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10 EL LLEURE

On li agradaria anar? Què li semblaria
una visita cultural?

Amb avió.
Com s’hi va?

Val la pena anar-hi.

–On li agradaria anar?
–Voldria fer un viatge de cap 

de setmana, per veure natura 
i prendre el sol.

–Per què no fa un creuer?

–Què li semblaria una visita 
cultural?

–No, no, m’estimaria més un llac, 
o la muntanya.

–A veure què trobem.

–Què em recomana?
–Podria anar a Mallorca. Amb

vaixell, surt molt bé de preu. 
–Ai, qualsevol cosa. Em convé 

distreure’m.
–Val la pena anar-hi, ja ho veurà.
–Vol dir?

–El lloc m’interessa. 
Com s’hi va?

–Amb avió. El vol dura al voltant 
d’una hora.

– I el meu gat, el puc portar?
–Bé, no és gaire freqüent.

No ho sé. Ho he de consultar.
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EL LLEURE 10

Rumia-hi
Amb quina freqüència fas les activitats anteriors?  Quina hauries de fer més?
Quina menys?

–Voldria reservar una habitació.
–Doble o individual?
–Una de doble, que tingui bany. 

Amb esmorzar i prou.
–Quants dies s’hi estarà?

sovint de tant en tant mai
Nedar X
Ballar

Veure trucs de màgia
Anar al cinema

Llegir
Fer-me un massatge

Fer submarinisme X
Connectar-me a Internet

Cantar amb karaoke
Escoltar música en viu

Anar a comprar
Estudiar català

–Benvinguda. Com ha anat el viatge?
–Molt bé, gràcies. Que contenta de ser aquí!
–És hora de dinar. Si vol, passi directament 

al menjador i nosaltres li pugem les maletes
a l’habitació.

Benvinguts a bord. Desitjo que tinguin
una estada agradable.

49

Ara tu Empleneu aquest formulari:

Què us agradaria fer en aquest creuer?
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10 EL LLEURE

–Em dóna una entrada per a l’òpera
d’avui a la nit?

–A veure quina hora és... tres quarts 
de set. És una mica just però no se 
sap mai. Miri, n’hi ha, però no estan gaire
ben situades.

–En queda cap a la platea?
–Una, però és molt endarrere. A les

últimes files. I una mica cara.
–Ja ho veig.
–També en queda una al tercer pis. 

És lateral, però veurà més de mig escenari.
–Em quedo aquesta.

–Demà ens ve a buscar l’autocar a dos quarts de vuit. Aquí tenen 
l’itinerari tot explicat, amb els horaris que farem. La puntualitat 
és molt important per poder-lo seguir. Han de portar una jaqueta 
per si fa fred.
Alguna pregunta?

–Sí, jo, aquí... Voldria saber si amb el que vam pagar ja hi és tot inclòs, 
vull dir, els àpats, les entrades als llocs...

–Les entrades, sí. El dinar, si és menú, també. Si és un extra, 
va pel seu compte. Queda clar?
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EL LLEURE 10
Rumia-hi

Què és?
On és?
Com s’hi va?
Hi has estat mai?

1. L’arc de Berà. 2. Palau de la Virreina. 
3. Castell de La Bisbal d’Empordà. 4. Casa Batlló.
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