
LA GARROTXA

EXPERIÈNCIES GARROTXA18 19

La comarca de la Garrotxa és un territori amb uns valors naturals únics: 
volcans, colades de lava, una biodiversitat faunística i f lorística elevada, 
torrents, rieres i rius d’aigües netes i clares, paisatges meravellosos... Si 
a més hi sumem una activitat humana ancestral que ha sabut conviure 
en aquestes terres i hi ha deixat moltíssims testimonis artístics i culturals, 
tindrem un còctel fantàstic que cal conèixer per gaudir-ne plenament.

LA GARROTXA

OLOT

Sant Joan 
les Fonts

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DIA 1
Arribada a Olot. Allotjament en un 
petit hotel amb encant. Sopar en un 
restaurant de Cuina Volcànica.

DIA 2
Ruta en bicicleta per la via verda fins 
a la granja formatgeria artesanal. 
Visita a la cava i degustació de 
formatges amb maridatge de 
vins de l’Empordà. Retorn cap a 
Olot. Dinar en un restaurant de 
cuina innovadora i moderna amb 
productes de temporada i de 
mercat. A la tarda, ruta cultural 
autoguiada per la ciutat d’Olot. 
Sopar en un restaurant de Cuina 
Volcànica. 

DIA 3
Excursió autoguiada al cor del 
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa. Sortida des del 
mateix allotjament per anar a 
buscar l’antic camí que unia Olot 
i Santa Pau. Passant per l’altiplà de 
Batet s’arriba al volcà del Croscat. 
Després el camí passa per la 
fageda d’en Jordà. El dinar serà un 
pícnic ecològic de producte local. 
Per tornar a l’allotjament creuarem 
els aiguamolls de la Moixina, una 
reserva natural envoltada d’aigua 
i de bellesa artística. Sopar en un 
restaurant de cuina catalana de 
mercat i especialitats de la comarca 
de la Garrotxa.

DIA 4
Visita guiada a les colades de lava 
de Sant Joan Les Fonts.  Visita a la 
vila comtal de Besalú: caminant 
pel  call jueu descobrirem el micvé 
(banys jueus) més ben conservat 
de la península Ibèrica. A Besalú 
gaudirem del dinar en un restaurant 
de Cuina Volcànica. Tarda lliure 
per gaudir del centre històric 
d’Olot. Soparem en un restaurant 
on degustarem l’especialitat més 
característica de la regió. Activitat 
nocturna “Els sons de la nit” als 
paratges de la Moixina.

DIA 5
Desplaçament cap al poble dels 
Hostalets d’en Bas. Trepitjarem el 
camí ral que antigament unia Olot 
amb Vic. Dinarem en un restaurant 
al pintoresc poble dels Hostalets 
d’en Bas, on degustarem Cuina 
Volcànica. Vespre: experiència 
gastronòmica. Per què a Catalunya 
tothom menja “pa amb tomata”? 
Com és un sopar tradicional? Ens 
sentirem com un habitant local 
gaudint d’un tradicional sopar de 
“pa amb tomata” amb embotits, 
formatges i vins de la millor qualitat 
en un entorn autèntic.

DIA 6
Desplaçament fins a les instal·lacions 
de Vol de Coloms. Recorregut en 
globus aerostàtic. Esmorzar de 
pagès. Tarda: els carrers d’Olot ens 
ofereixen establiments històrics per 
poder-nos endur un tros de territori 
amb nosaltres: producte local a preu 
local.  Per acabar de degustar el 
territori, soparem en un restaurant 
de brasa a Olot on gaudirem dels 
productes locals amb un toc més 
informal.

DIA 7
Sortida de l’allotjament.

AUTOGUIAT.  7 dies / 6 nits

Des de:

 6 nits en hotel de turisme rural.
 6 esmorzars, 5 dinars, 6 sopars.
 Tots els desplaçaments necessaris dins 

el territori.
 Llibre de ruta amb l’itinerari i la 

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

 Guies oficials de natura i cultura.
 Visites i activitats.

 No inclou
 Desplaçament des de i fins a l’aeroport.
 Qualsevol altra servei que no estigui 

inclòs en el programa.

A peu, en bici i des de l’aire

1.075€ / persona
(en habitació doble)
Mínim: 2 persones

Natura, cultura
i gastronomia
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