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Les vies verdes de Girona tenen un recorregut de 125 km, i ens permeten 
arribar des dels Pirineus fins a la Costa Brava. Tot pedalant descobrirem els 
secrets que amaguen: paisatges volcànics, antigues mines, salts d’aigua, 
ermites romàniques... Un ric patrimoni natural i cultural ens espera!

LA GARROTXA

OLOT

Ripoll

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DIA 1
Arribada a la vila comtal de Ripoll 
i instal·lació en un hotel familiar, on 
també gaudirem del sopar.

DIA 2
Ruta en bicicleta: ruta del Ferro i el 
Carbó. En aquest indret hi havia 
una important tradició de la farga 
i l’extracció de carbó de les mines 
d’Ogassa, per això seguirem el 
trajecte que feia el tren antigament. 
Arribant a Olot, ja podrem apreciar 
el paisatge volcànic. L’allotjament serà 
en un petit hotel amb encant, en una 
reserva natural i prop del centre d’Olot. 

Per sopar tenim diferents propostes de 
Cuina Volcànica: gastronomia km0 
amb passió i creativitat. 

DIA 3
Ruta en bicicleta: Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
Visitarem el cor del Parc Natural: 
volcans magnífics, com el del 
Croscat, boscos únics, com la fageda 
d’en Jordà, i paisatges culturals 
actuals com els aiguamolls de la 
Moixina. Igual com el dia anterior, 
l’allotjament serà en el mateix hotel i 
tindrem diferents propostes de Cuina 
Volcànica a la ciutat d’Olot.

DIA 4
Ruta en bicicleta: la vall d’en Bas.  
Travessarem aquesta magnífica vall: 
l’entorn rural serà el nostre paisatge 
i recorrerem l’antic traçat del tren de 
via estreta. Soparem i ens allotjarem 
en una acollidora casa rural, amb 
una exquisida cuina local amb 
matisos d’altres contrades.

DIA 5
Ruta en bicicleta: via verda fins a 
Girona.  Iniciarem la ruta des del 
mateix allotjament i, seguint el curs 
del riu Brugent, trobarem salts 
d’aigua refrescants i viles medievals 
amb molta història. La nostra 
arribada a Girona la farem seguint 
el curs del riu Ter. Ens allotjarem en 
un hotel cèntric, i això ens permetrà 
visitar el centre de Girona i gaudir 
de la seva gastronomia per sopar.

DIA 6
Desplaçament cap l’aeroport de 
Girona.

AUTOGUIAT.  6 dies / 5 nits

Des de:

 5 nits en petits hotels i de turisme rural. 
 5 esmorzars, 4 dinars de pícnic, 2 sopars.
 Bicicleta cada dia d’activitat, amb GPS 

incorporat amb la ruta.
 Desplaçament des de i fins a l’aeroport.
 Tots els viatges necessaris dins el territori.
 Llibre de ruta amb l’itinerari i la 

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

 No inclou
 Qualsevol altra servei que no estigui 

inclòs en el programa.

Els secrets de les
vies verdes de Girona
Descobreix el patrimoni dels Pirineus 
en bicicleta

VALL
D’EN BAS

Girona

775€ / persona
(en habitació doble)
Mínim: 2 persones
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