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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
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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. 

Itinerari guiat que segueix una part del curs alt de la Tordera. Us explicarem llegendes
relacionades amb rius, gorgs, fonts i salts d'aigua.L'aigua, sempre present al Montseny, ha
originat fantàstiques històries, transmeses durant generacions, que recordarem a la sortida

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

Montseny

Aiguafreda

7 juliol

8 juliol

7, 21 i 28 juliol

 17:00h. Can Turró              

10h. Plaça de la Vila                     

 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

L'AIGUA I LES LLEGENDES

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 EL BELLVER Tagamanent 
(bufet lliure degustació de productes ecològics
CCPAE i de proximitat) 
Preus Menú: Adults: 35€; joves (edat ESO): 20€ ;
nens (edat Primària): 15€ ; canalla 
(fins 5 anys) : 10€ 
Reserva a: info@lacalma.net - T. 937 455 082 

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  

p.montseny.esteve@diba.cat– T. 938 482 008 | 661 959 737 



DESCOBREIX LA VIDA A PAGÈS

ENVOLTA' T DE NATURA

Descobrir com vivia una família de pagès benestant al bell mig del plade la Calma l'any
1803. 

Una sortida per a conèixer els boscos del vessant nord del Montseny, les fustes més
carbonades, - l'alzina, el faig i el roure - i com les transportàven amb sàrries els traginers.
També descobrirem alguna història d'aquests bosquerols.

Recorregut de 6,6 km  pel sector ponentí del Montseny, fugint dels espais més concorreguts,
per descobrir el tresor més gran del parc:l a seva diversitat. Varietat biològica, de paisatges,
de petjades històriques, de construccions, d’usos antics i actuals...  

Tagamanent

El Brull

                                     Viladrau

 Tots els dissabtes i diumenges de juliol

15 juliol

 22 juliol

 16:30 hores al Restaurant el Bellver             

 10:00 h. Aparcament de la Morera           

  10:00h. Espai Montseny (carrer Migdia, 1)  

         Adults 4€. Nens : 2€. Gratuït pels clients del Restaurant El  
Bellver amb el dinar 

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

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

VISITA LA CASA MUSEU L'AGUSTÍ

MONTSENY: DIVERSITAT

HISTÒRIES DE BOSQUEROLS.
DESCOBRIM EL CARBONEIG

RESTAURANT EL BELLVER Tagamanent 
(bufet lliure degustació de productes ecològics
CCPAE i de proximitat) 
Preus Menú: Adults: 35€; joves (edat ESO): 20€ ;
nens (edat Primària): 15€ ; canalla 
(fins 5 anys) : 10€ 
Reserva a: info@lacalma.net - T. 937 455 082 

• Restaurant Collformic, al Brull – T.938 841 089 
• Restaurant Can Pasqual, al Brull – T.938 840 236 

FONDA MONTSENY Montseny 
Menú adults: 20€ (inclou primer i segon plat, pa,
postres, beguda i cafè)  
Menú infantil: 12€ (un plat, postres i beguda) 
Reserva a: T. 938 473 040  

I A + DINA AL MONTSENY

info@lacalma.net – T. 937 445 082  

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

santamarta@viladraueducacio.com – T. 938 849 131 - 651 496 586 



CATA EL MONTSENY

XALET LA COROMINA  
Viladrau  

Menú adults: 20€  . Begudes no incloses)   Menú
infantil:10€    
Reserva a: xaletcoromina@xaletcoromina.com -  T.
938 846 294  

I A + DINA AL MONTSENY

COMPLEMENTA LA TEVA ESTADA AL MONTSENY 

Aquest mes et recomanem: 

HOTEL MONTSOLIU 
Arbúcies 
T. 972 861 248 
www.hotelmontsoliu.com 
info@hotelmontsoliu.com 

El Baiés - turisme rural 
Montseny 
.T. 938 473 020 - 689 784 288 
www.elbaies.info 
turismerural@elbaies.info

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

21 juliol

VISITA LA COMPANYIA CERVESERA DEL MONTSENY
Sant Miquel de Balenyà

A la visita es farà un recorregut per a les instal·lacions de la fàbrica, s’explicarà el procés
cerveser i després es farà un tast de les diferents cerveses que s’hi elaboren. acompanyat
d’un petit lunch.  

 10:00 h. a la fàbrica de Cervesa del Montseny       
  

   11€ 

valles@ccm.cat  - T. 938 123 217  


