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Garrotxa, terra
de sabors volcànics

Descobreix els paisatges més bonics de la terra dels volcans caminant pels 
seus senders i degustant la cuina local, un tàndem ideal per conèixer el territori. 
Visitareu artesans, realitzareu tallers culinaris, degustareu plats de la Cuina 
Volcànica i cuina d’autor, sobrevolareu en globus el Parc Natural de la Zona 
Volcànica i coneixereu racons meravellosos de la mà d’un guia expert

OLOT

VALL
D’EN BAS

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DIA 1
Arribada a la Garrotxa · Allotjament  
un hotel de 4* a la Vall de Bianya · 
Visitem un f lequer. Coneixereu l’ofici 
de forner i   aprendreu com fer el 
vostre propi pa. 

DIA 2
Esmorzar amb productes locals · 
Ruta guiada per la bellíssima  Vall 
d’Hortmoier  al bell mig de l’Alta 
Garrotxa. Descobrirem la història 
dels 3 roures monumentals, coneguts 
com els roures d’Hortmoier o els 
roures del Rei , i l’ermita romànica 
de Sant Miquel. Aquesta vall petita 
es troba entre els coneguts i bonics  
pobles de Beget i Oix · Dinar pícnic 
· A la tarda, temps lliure per visitar el 
pintoresc  poble  de Beget · Sopar en 
un restaurant de 2 estrelles Michelin 
a Olot.

DIA 3
Esmorzar de productes locals · 
Eco-bici:  Visita guiada amb bicis 
elèctriques per la Vall d’en Bas. 
Visita a una formatgeria. Visita a la 
cava i degustació de formatges amb 
maridatge de vins de l’Empordà. 
Seguidament, us dirigireu a una 
casa d’agroturisme amb encant per 
degustar deliciosos plats després 
del showcooking (demostració de 
cuina). Viureu el procés de crear un 
àpat amb productes locals, mentre 
interactueu amb el xef i gaudiu 
d’un entorn meravellós amb vistes 
espectaculars sobre la vall · Sopar i 
allotjament en un hotel de 4 *.

DIA 4
Vol en globus sobre el Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
Esmorzar de pagès amb productes 
locals · Visita guiada a  la Fageda 
d’en Jordà i els volcans. Degusteu un 
berenar  dins el cràter del volcà Santa 
Margarida · Passejarem  pel cor del 
Parc Natural de la Zona Volcànica, 
descobrirem  l’espectacular volcà 
Croscat, i escoltarem  el silenci dins 
el bosc de la Fageda d’en Jordà · 
Temps lliure per visitar el poble 
medieval de Santa Pau · Sopar en 
un restaurant d’Olot. Menú de Cuina 
Volcànica.

DIA 5
Esmorzar · Aprendreu  com es 
treballa la xocolata i a fer rajoles 
i trufes · Sortida cap a la ciutat de 
Girona. Visita a Girona · Opcional: 
una visita guiada per  les zones 
més emblemàtiques de la ciutat. A 
la tarda us recomanem que tasteu 
el xuxo, una especialitat dolça típica 
de Girona,  o bé un dels originals 
gelats de la gelateria dels germans 
Roca · Sopar en un restaurant de la 
ciutat i allotjament en un hotel amb 
encant de Girona. 

DIA 6
Esmorzar · Sortida cap a l’aeroport 
de Barcelona.

*Opcional: un dia extra per visitar la 
Costa Brava  i  una experiència de la 
Ruta del Vi DO Empordà.  Visita un 
celler local a prop del Cap de Creus. 
Una visita guiada a les vinyes amb tast 
de vi i cava, acompanyat d’un dinar típic 
de l’Empordà.

1.125€
/ persona 
(en habitació doble)
Mínim: 2 persones

AUTOGUIAT.  6 dies / 5 nits

Des de:

 2 nits amb mitja pensió en un hotel de 
4* de la Vall de Bianya.

 2 nits amb mitja pensió en un hotel de 
4* de  La Vall d’en Bas.

 1 excursió guiada en bicicleta elèctica.
 2 tours guiats a peu. 
 1 nit en un hotel de Girona, amb 

esmorzar. 
 Degustació de formatges, 1 taller de 

xocolata i 1 taller de pa.
 1 showcooking (demostració de cuina) 

amb dinar en una casa d’agroturisme.
 1 sopar en un restaurant de 2-estrelles 

Michelin.
 1 sopar en un restaurant d’Olot.

 No inclou
 Transfers.
 Sopar i dinar a Girona.
 Qualsevol altra servei que no estigui 

inclòs en el programa.

Autèntiques experiències culinaires – Un 
maridatge de gastronomia, paisatge i cultura.
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Consultar preus per grups de + 4 persones

NIT I VOL
AGÈNCIA DE VIATGES RECEPTIVA
Llicència CG-1461

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


