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Actualment, córrer està de moda. Des de la persona que surt a córrer de tant 
en tant, fins al professional de primer ordre, tothom gaudeix de la natura a la 
seva manera. No obstant això, cada vegada hi ha més necessitat de planificar 
bé els períodes d’entrenament i de tant en tant incorporar-hi estímuls que 
facin més atractiva, divertida i efectiva la preparació física dels atletes. Us 
proposem una estada d’entrenament en un entorn únic com és la Garrotxa. 

LA GARROTXA

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DIA 1
Arribada i instal·lació a l’allot-
jament. Sopar i allotjament: Hotel 
Vall d’en Bas ****.

DIA 2
Després d’esmorzar, ens traslla-
darem fins a Sant Privat d’en Bas 
per iniciar una de les rutes més 
clàssiques de la zona que és 
l’ascensió al cim del Puigsacalm. 
Seguint antics camins empedrats 
arribarem fins al salt del Sallent 
i continuant corrent pel mig de 
prats de pastura i boscos de 

faig, arribarem al punt més alt 
de la zona. Les panoràmiques 
són excel·lents i permeten veure 
mitja Catalunya, des dels Pirineus 
fins al Mediterrani. El descens 
serà igual o més espectacular 
i sempre per corriols tècnics, 
arribarem al fons de la vall i 
en pocs minuts les cames ens 
portaran a l’allotjament. A la tarda, 
ja ben descansats podrem utilitzar 
les sales de l’Hotel per realitzar-hi 
xerrades de tecnificació i/o gaudir 
de les instal·lacions per introduir 
alguna sessió de descans actiu, 
ioga, pilates, ...

DIA 3
Ens traslladarem fins al cor del 
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa. La sessió 
d’entrenament serà més suau 
que la del dia anterior, però tot i 
així, ens permetrà pujar al volcà 
de Santa Margarida, entrar dins 
del volcà del Croscat i córrer per 
damunt de la lava volcànica tot 
travessant la fageda d’en Jordà. La 
tarda serà de descans i de relax i 
podrem aprofitar les instal·lacions 

de l’Hotel per a les necessitats del 
grup, ja sigui amb sessions de 
treball o simplement amb descans 
i gaudint de la piscina Al vespre, 
farem una sortida nocturna. Amb 
els frontals preparats, sortirem 
del mateix allotjament i pujarem a 
un dels punts més coneguts de la 
vall, Sant Miquell de Castelló. Les 
fantàstiques vistes nocturnes seran 
el preludi d’un intens descens que 
ens tornarà a deixar a la vall d’en 
Bas. 

DIA 4
Esmorzar i sortida de l’allotjament.

425€
/ persona
(en habitació doble)
Mínim 8 persones

GUIAT.  4 dies / 3 nits

Des de:

 3 nits a l’Hotel Vall d’en Bas ****
  3 esmorzars, 3 sopars, 2 dinars
 Sala per a reunions i xerrades 
 Guia de trail running per a les sortides
 Desplaçaments necessaris durant els 

entrenaments

 No inclou
 Qualsevol altra servei que no estigui inclòs 

en el programa.

Trail Running Stage

Paisatges per descobrir.

VALL
D’EN BAS

421 3

TRESCÀLIA,
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VALL D’EN BAS

+700M
12 KM

PNZVG

+700M
12 KM

+450M
11 KM


