
LA GARROTXA

EXPERIÈNCIES GARROTXA8 9

310€ / persona
A partir de 6 persones

La Garrotxa, terra de volcans, és un entorn natural privilegiat i l’aire pur 
que s’hi respira és ideal per a una escapada de salut i benestar. Una estada 
enfocada al benestar durant la qual viureu experiències pensades per al 
descans personal que harmonitzen el cos i els sentits.

DIA 1
Arribada a la Garrotxa. Check in a 
una casa de turisme rural. La casa 
va ser una antiga escola del veïnat 
de Beuda. L’allotjament i el seu 
entorn us portarà a reconnectar-
vos amb vosaltres mateixos i amb 
la natura. Sopar de cuina conscient, 
a través de productes ecològics i 
de proximitat a la mateixa casa de 
turisme rural.

DIA 2
Esmorzar al mateix establiment. 
Sortida de 4 hores de marxa 
nòrdica al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa a mà d’una 
instructora d’aquesta disciplina.
Visita guiada a la fageda d’en 
Jordà, el volcà del Croscat i el 
volcà de Santa Margarida. A través 
d’aquesta activitat, apte per a totes 
les edats, millorareu el benestar 

físic i emocional treballant el cos 
d’una forma equilibrada i simètrica. 
Dinar pícnic de productes de 
proximitat i ecològics. A la tarda 
gaudireu del descans amb un 
massatge terapèutic que relaxa i  
produeix pau interior per equilibrar-
vos energèticament. Sopar a la casa 
de turisme rural.

DIA 3
Sessió matinal de ioga. Amb aquesta 
activitat regulareu el cos i la ment 
mitjançant el control i la qualitat del 
moviment, us reequilibrareu forma 
suau i gradual.
Esmorzar amb productes ecològics.
Taller de cuina creativa i saludable 
amb el vegetal com a protagonista. 
Dinar degustació. Sortida.

GUIAT.  3 dies / 2 nits

Des de:

 2 nits en una casa de turisme rural 
 2 esmorzars
 1 dinar pícnic
 1 dinar degustació
 2 sopars
 Taller de cuina saludable
 Classe de ioga
 Sortida guiada de marxa nòrdica
 Massatge terapèutic

 No inclou
 Viatge/ desplaçament des del lloc d’origen a 

la Garrotxa i de la Garrotxa al lloc d’origen
 Transfers
 Qualsevol altra servei que no estigui inclòs 

en el programa.

Benestar natural a la 
Garrotxa
El despertar dels sentits.

Des de:

340€
/ persona
(en habitació doble)
Mínim: 2 persones
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