
EXPERIÈNCIES GARROTXA20

RURAL

1 2

SANTA PAU

3

VOLCANS

DIA 1
Arribada a la Garrotxa. Check  in 
hotel 4* adaptat a la Vall d’en Bas.
Visitarem una granja de vaques per 
veure tot el procés de producció  de 
la llet i degustarem els productes 
que s’hi elaboren. Sopar a l’hotel.

DIA 2
Vol en globus adaptat al Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Dinar de pagès amb productes 
locals. És opcional visitar el volcà 

del Croscat i la fageda d’en Jordà, ja 
que disposen d’un tram accessible. 
I el poble medie val de Santa Pau. 
Sopar a l’ hotel.
 
DIA 3
Excursió amb bicicleta adaptada 
per la Via Verda. Visita al volcà del 
Montsacopa. Dinar al restaurant 
adaptat ubicat dalt el mateix volcà 
on gaudireu de fantàstiques vistes 
sobre la ciutat d’Olot. Sortida.

Descobreix la Garrotxa més accessible on poder gaudir  dels recursos 
adaptats que ofereix el territori. Experiències entre volcans per a 
tothom combinant natura, gastronomia i activitats.
Una escapada durant la qual viureu autèntiques experiències: allotjar-
se en un hotel accessible  de la Vall d’en Bas, envoltat de natura; 
degustar plats de cuina local, gaudir d’un vol en globus adaptat al Parc 
Natural de la Zona Volcànica, visitar el volcà Montsacopa i la fageda 
d’en Jordà, passejar amb bicicleta adaptada per la Via Verda i visitar 
una granja de vaques.

La Garrotxa per a tothom.

Natura sense límits

375€
Des de:
AUTOGUIAT.  3 dies / 2 nits

/ persona
(en habitació doble)
Mínim: 2 persones

NIT I VOL
AGÈNCIA DE VIATGES RECEPTIVA
Llicència CG-1461

T. +34 972 680 255
M. +34 689 471 872 
comercial@voldecoloms.com

 2 nits en un hotel de 4**** adaptat
 1 esmorzar a l’hotel
 2 sopars a l’hotel.
 1 dinar en un restaurant d’Olot
 1 dinar inclòs en l’activitat del vol en globus
 Visita a una granja
 Vol en globus 
 Excursió en bicicleta adaptada

 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.

LA GARROTXALA GARROTXA

Vall
d’en Bas

PARC NATURAL
DE LA ZONA

VOLÀNICA DE
LA GARROTXA

Santa Pau

21

RURAL

1 2

SANTA PAU

3

VOLCANS

DIA 1
Arribada a la Garrotxa. Sopar i 
allotjament a una casa de turisme 
rural de la Vall d’en Bas.

DIA 2
Esmorzar de productes locals al 
mateix establiment. Recorregut en 
bicicleta elèctrica pels paratges de 
la Vall d’en Bas. Farem de pastor 
per un dia a Riudaura. Visitarem 
la formatgeria on coneixerem el 
procés d’elaboració del formatge 
i acabarem amb una degustació. 

Dinar pícnic amb pro ductes locals 
i ecològics. Sopar i allotjament a la 
casa de turisme rural.

DIA 3
Esmorzar i vol en globus sobre el 
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa. Dinar de pagès amb 
productes locals.  Visita guiada a 
una granja de vaques lleteres per 
conèixer el  procés d’elaboració de 
la llet, la pastura dels animals i la 
munyida. Degustació de productes 
làctics. Sortida.

Vols gaudir d’un dia en plena natura i descobrir una feina tradicional 
com és la de pastor de cabres?
Vine a la Garrotxa a passar un cap de setmana i podràs fer de pastor 
durant un dia. Coneixeràs les cabres, les ovelles i la formatgeria. Es 
visitarà el corral, posarem menjar als animals i s’interactuarà amb 
ells directament aprenent com viuen i què mengen. També podrem 
aprendre a munyir una cabra a mà.
Una experiència per gaudir en família amb la parella o grup d’amics.

La Garrotxa més rural.

Pastor per un dia

455€
Des de:
GUIAT.  3 dies / 2 nits

/ persona
Mínim: 2 persones

 2  nits en casa de turisme rural, mitja pensió
 Lloguer bicicleta elèctrica
 1 dinar pícnic
 Vol en globus 
 Dinar amb productes locals
 Visita a una granja

 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.

NIT I VOL
AGÈNCIA DE VIATGES RECEPTIVA
Llicència CG-1461

T. +34 972 680 255
M. +34 689 471 872 
comercial@voldecoloms.com

LA GARROTXALA GARROTXA

Vall
d’en Bas

PARC NATURAL
DE LA ZONA

VOLÀNICA DE
LA GARROTXARiudaura


