AUTOGUIAT. 6 dies / 5 nits

Des de:

Paisatges de postal a la
Garrotxa
Art i natura.

Descobreix els paisatges més espectaculars de la Garrotxa caminant per
senders i pobles pintorescos.
Gaudeix d’una passejada nocturna pels aiguamolls de la Moixina, d’una
excursió a cavall per conèixer el Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. Viu l’experiència d’un vol en globus per contemplar els volcans a
vista d’ocell. Visita l’estudi d’un pintor paisatgista i pinta el teu propi quadre
enmig de la natura.

Beuda

Castellfollit
de la Roca
OLOT

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA
DE LA GARROTXA
Hostalets
d’en Bas

habitació doble)
950€ (en
Mínim 2 persones
845€ (Grup 4 persones)
/ persona

Per a grups de més de 4 persones,
consulteu preus.

5 nits en un hotel rural de la Garrotxa
5 sopars inclosos
4 dinars inclosos (2 en restaurant i 2 de pícnic)
2 rutes a peu guiades amb guies oficials
Passejada a cavall amb guia
1 activitat nocturna
Vol en globus
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.
**Opcionalment es pot fer una excursió
nocturna a cavall i dormir en una tenda.
Només genets experts.
NIT I VOL
AGÈNCIA DE VIATGES RECEPTIVA
Llicència CG-1461

LA GARROTXA

DIA 1

Arribada a la Garrotxa. Allotjament
en una hotel rural amb encant d’Olot.
Sopar al restaurant de l’hotel.

comtal de Besalú, que conserva
un conjunt patrimonial jueu únic a
Catalunya. Sopar en un restaurant
de cuina catalana.

DIA 2

DIA 3

Esmorzar a l’hotel. Sortida cap
a Beuda. Ruta circular i guiada
al pic de la serra del Mont (1.124
m), on hi ha el santuari de la
Mare de Déu del Mont, passant
per Sant Llorenç de Sous. És un
lloc tan imponent com meravellós,
que resulta indescriptible, en un
marc paisatgístic incomparable:
un mirador sobre l’Empordà i la
Garrotxa. Dinar pícnic de productes
locals. A la tarda, visita a la vila

Esmorzar a l’hotel. Excursió guiada
“Resseguint les colades de lava”.
Primer visitarem el poble de
Castellfollit de la Roca, assentat
sobre una espectacular cinglera
basàltica. Seguidament anirem cap
a Sant Joan les Fonts, on visitarem
el molí Fondo per veure les tres
colades basàltiques superposades,
de tres períodes històrics diferents.
Dinar en un restaurant d’Olot de
cuina tradicional i amb productes de

proximitat. Passejareu pel centre de la
ciutat d’Olot i descobrireu els edificis
modernistes. Tastareu la típica coca
de llardons o el tortell d’anís. Al
vespre, sopar típic català de pa amb
tomàquet, embotits i formatges.

DIA 4

Vol en globus sobre els volcans de
Catalunya amb esmorzar/dinar de
productes locals. A la tarda gaudireu
d’una excursió a cavall entre volcans.
Un guia expert ens portarà fins al cor
del Parc Natural de la Zona Volcànica

MARE DE DÉU
DEL MÓN
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pintor aprendreu diferents tècniques i
podreu pintar el vostre propi quadre
en plena natura. Dinar de pícnic amb
productes locals. Tarda lliure. Sopar
en un restaurant d’Olot. Allotjament.

DIA 6

Esmorzar a l’hotel. Sortida.

DIA 5

Esmorzar a l’hotel. Activitat: pintor
per un dia. Visitarem l’estudi
d’un pintor i coneixerem l’Escola
Paisatgística d’Olot. Us convertireu
en pintors per un dia. De la mà del

BESALÚ

1.124 M
1

de la Garrotxa. Apte per a tots els
nivells. Sopar en un restaurant de
Cuina Volcànica on podreu tastar
alguna de les especialitats del
territori. Activitat nocturna “ Sons de
nit”, als paratges de la Moixina, prop
de l’allotjament.
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VOLCANS
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OLOT
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T. +34 972 680 255
M. +34 689 471 872
comercial@voldecoloms.com
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EXPERIÈNCIES GARROTXA
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