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La millor manera de conèixer un territori, la seva història i els seus paisatges, 
és fer-ho trepitjant els camins antics. La Via Annia, la via romana més ben 
conservada de la península Ibèrica, i camins medievals que encara uneixen 
poblacions, seran la nostra guia per descobrir uns racons de somni.

LA GARROTXA

OLOT

Vall de Núria
Sant Pau de Segúries

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DIA 1
Arribada a Ribes de Freser, 
instal·lació i sopar en hotel 
contemporani.

DIA 2
Pujada a la vall de Núria amb el 
tren cremallera (l’únic tren d’aquest 
tipus als Pirineus) des de Ribes de 
Freser. Un cop a Núria, a uns 2.000 
m d’alçada, excursió al Puigmal: 
el pic més emblemàtic de la zona. 
També és possible fer una ruta més 
curta: santuari de Núria, mirador 
del Pic de l’Àliga..., així com gaudir 
dels diversos espais audiovisuals 
del complex. 

DIA 3
Desplaçament cap al poble 
de Sant Pau de Segúries. Des 
d’aquí seguirem el tram més ben 
conservat de la Via Annia. Ens 
allotjarem en un petit hotel en un 
entorn rural, amb un sopar de 
productes del territori.

DIA 4
Seguint el camí antic que 
connectava les terres de Bianya amb 
els dominis del comtat de Besalú, 
arribarem fins a Olot. Pujarem 
dalt el volcà del Montsacopa. 
L’allotjament serà en un petit hotel 
amb encant, en una reserva natural 
i prop del centre d’Olot. Per sopar 
tenim diferents propostes de Cuina 
Volcànica.

DIA 5
Sortint a peu des de l’allotjament, 
seguirem un antic camí empedrat 
que ens portarà a visitar el cor del 
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa: volcans magnífics, 
boscos únics com la fageda d’en 
Jordà, i paisatges culturals actuals 
com els aiguamolls de la Moixina. 
Per sopar, tindrem diferents 
propostes  de Cuina Volcànica a la 
ciutat d’Olot.

DIA 6
Desplaçament cap al poble dels 
Hostalets d’en Bas. Trepitjarem el camí 
ral que antigament unia Olot amb Vic. 
Ens allotjarem en una casa rural amb 
encant a la Vall d’en Bas. Sopar de 
cuina casolana i producte propi.

DIA 7
Desplaçament cap a coll 
d’Úria. Caminarem per fagedes 
impressionants fins a arribar al 
santuari de la Mare de Déu de la 
Salut, des d’on gaudirem d’unes 
fantàstiques panoràmiques. Després 
baixarem fins a Sant Feliu de 

Pallerols, on podrem fer una visita 
al poble medieval i tot seguint 
la Via Verda arribarem al nostre 
allotjament. Soparem i ens allotjarem 
en una acollidora casa rural, amb 
una exquisida cuina local amb 
matisos d’altres contrades.

DIA 8
Viatge cap a Barcelona. Dia lliure.

DIA 9
Dia lliure a Barcelona.

DIA 10
Desplaçament a l’aeroport de Barcelona.

AUTOGUIAT.  10 dies / 9 nits

Des de:

 7 nits en petits hotels i de turisme rural + 
2 nits a BCN en Hotel 4*.

 9 esmorzars, 6 dinars de pícnic, 4 sopars.
 Desplaçament des de i fins a l’aeroport.
 Tots els viatges necessaris dins el territori.
 Llibre de ruta amb l’itinerari i la 

informació complementària sobre flora, 
fauna, geologia, història i cultura.

 No inclou
 Qualsevol altra servei que no estigui 

inclòs en el programa.

Camins antics, 
paisatges actuals
On la natura i la cultura s’uneixen VALL

D’EN BAS

1.195€ / persona
(en habitació doble)
Mínim: 2 persones

1 2

+1.100M / -1.100M
14 KM

3

+300M / -800M
14 KM

4 OLOT

+500M / -450M
13 KM

5

+400M / -400M
16,3 KM

6

+450M / -450M
12 KM

7

+450M / -600M
12 KM

8

BCN

9

BCN

10

Vic

VALL
DE BIANYA
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