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EL MONTSENY

T. 938 482 008 
info@turisme-montseny.com 
www.turisme-montseny.com

Coneix el Montseny de la mà
d’empreses que es troben al
parc natural: coneix la vida a
pagès, envolta’t de natura o
tasta el Montseny. A més,
també podràs degustar menús
amb productes de proximitat
dels restaurants de la zona i
allotjar-te allà on prefereixis.
Descobreix totes les
propostes a continuació

+ INFO

 AGOST 2018



DESCOBREIX LA VIDA A PAGÈS

Vine a tocar i a donar de menjar els animals de granja. Aprèn d’una manera real com es viu i
treballa a una masia. S’inclou un tastet de cafè, llet i coca casolana. 

I

Passa un matí a una ecogranja. Descobreix per mà de la família Salgot com viuen i es crien
els porcs ecològics en un espai únic. Inclou degustació d'embotits ecològics de Salgot i
també vi ecològic 

Santa Maria de Palautordera

El Brull

Aiguafreda

10 i 24 d'agost

12 i 26 d'agost

11, 18 i 25 d'agost

 17:00h. Can Turró              

10:00 h. Centre d'informació de la Rectoria del Brull                  

 10:30 h. Finca el Saüc              

        2-65 anys: 8€ / +65 anys: 6€. Gratuït pels menors de 2 anys  

 adults, 3€; menors  6 anys, gratuït; menors entre 6 i 16 anys i majors de 65 anys, 2€.   

        Adults: 10€. Gratuït pels menors de 9 anys 

VISITA CAN TURRÓ

AMB ULLS DE PAGÈS

VISITA L'ECOGRANJA SALGOT

 
RESTAURANT EL RACÓ DE CA L’ELI  
Santa Maria de Palautordera 
Menú adults: 27,50€ (inclou pica-pica, segon plat,
pa, postres , aigua i vi) 
Menú infantil: 9,90€ (un plat, postres i beguda) 
Reserva a: T. 938 482 012  
 
  
• Restaurant Collformic, al Brull – T.938 841 089 
• Restaurant Can Pasqual, al Brull – T.938 840 236 
 
 
RESTAURANT CAN CANDELICH – Cànoves i
Samalús 
 
Menú adults: 23€ Servei a base de Buffet 
Menú infantil: 15€ (fins a 12 anys) Servei a base de
Buffet 
Reserva a: T. 937 714 546 – 615 016 425 

I A + DINA AL MONTSENY

canturro@canturro.net – T. 938 675 401  

visites@salgot.com – T. 938 515 158  

david@lamorera.net  - 938 840 477 /  616 103 757 

Passejarem tranquil.lament pels camins que fèiem servir abans: de nens per anar a l'escola o
a jugar a amagar, a missa els diumenges, de joves a llaurar l'horta, a collir el blat o a buscar
llenya, i també per anar d'excursió o a ball de festa major. Mig segle de records i de canvis. 



COMPLEMENTA LA TEVA ESTADA AL MONTSENY 

Aquest mes et recomanem: 
 
 
LA MORERA  
Turisme rural 
El Brull 
T. 938 840 477 
www.lamorera.net 
info@lamorera.net 
 
 
 
VILLA MARIA 
Habitatge d'ús turístic 
Santa Maria de Palautodera 
.T. 607 558 882 
www.villamaria.cat 
elisabetprandi@gmail.com
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