CAIXA D'EXPERIÈNCIES 2022
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Activitats, àpats i allotjament

CONDICIONS
COM FUNCIONA?
REGALA MONTSENY

1. Tria l’experiència o franja de preu d’aquest
llibret que més t’agradi.

Gaudeix dels bells paratges del
Parc Natural del Montseny en
família, parella o amics!

2. Contacta amb l’agència de viatges*,
compra-la i aconsegueix un codi de reserva.
3. Regala l’experiència

*Agències de viatges oficials de Turisme Montseny
Viatges Tocasons | T.938 801 343 | info@tocasons.com | www.tocasons.com
Moià Travel. T. 936 766 568 I info@moiatravel.com

Les experiències són vàlides fins
a desembre de 2022.
• Les activitats, estades i àpats
no es poden portar a terme per
Setmana Santa, ponts o festes
de Nadal.
• Consulteu les condicions
específiques en cada proposta

LLEGENDA
Wifi
Pàrguing

S'accepta targeta
de crèdit

Servei adaptat

S'accepten mascotes
Animals de granja

Activitat familiar

Espai de joc infantil

Jardí o terrassa

Sala de reunions

Piscina

Servei de pícnic

Restaurant

Climatització

Servei de bar

Informació turística

Productes de proximitat
o hort

Aula d'Entorn Rural Can Turró
Ecogranja Salgot
Companyia Cervesera del Montseny
Sauna seca | Somlom
Conèixer el món del castanyer i la castanya
Visita guiada a La Tavella

ALLOTJAMENT

Casa de colònies La Rectoria de Vallcàrquera
Hotel Montsoriu
Hotel Ripoll
Turisme rural Can Felip
Apartaments Cal Ferrer
Hotel Somlom
Hostal l'Avet Blau
Masia el Buxaus
Turisme rural El Porxo de Can Baixeras
El Molí de Ca N'Aulet

ÀPATS
Fonda Montseny
Can Candelich
El Bellver

Desconnecta al
Montseny
Hi trobaràs benestar, món rural i descoberta de
productes locals
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És un projecte de poble que pretén aconseguir diferents fites:
d'una banda, la recuperació el barballó a partir de la
regeneració del seu hàbitat i de la repoblació de les plantes
extingides; i de l'altra, transmetre i fomentar els coneixements i
l'ús de les plantes aromàtiques entre la població i visitants

QUÈ INCLOU?
Taller per a dues persones a escollir entre els que oferim
Petit obsequi

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Al llarg de l’any es realitzen diversos tallers i activitats, que es
poden consultar digitalment a
- https://www.taradell.cat/parcdelesolors.html
- compte d'instagram@parcdelesolorsdetaradell

35€

PUNTS D'INTERÈS PROPERS
Font Gran, PR C-40, Castell d’en Boix, Torre de Don Carles, Alzinar
de la Roca i la Cabanya de la Roca, l’Enclusa...

Parc de les Olors de Taradell | Can Just | 08552 Taradell
649 001 325
taradell@parcdelesolors.com
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La Companyia Cervesera del Montseny organitza visites i tasts
de cervesa a la seva microcerveseria de Sant Miquel de Balenyà
(Seva). A la visita es fa un recorregut per les instal·lacions de la
fàbrica, s’explica el procés cerveser i es tasten algunes de les
diferents cerveses que elabora la companyia acompanyat d’un
petit esmorzar.

QUÈ INCLOU?
Visita i tast per a dos adults i lot de cerveses.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

35€

Aquesta activitat està destinada al públic adult .
Les visites es realitzen al llarg de l'any, els dissabtes d'11.00h a
13.00h a grups ja formats o a persones les quals, una vegada
apuntades, es mirarà d’encabir en un grup.
Es procurarà que el grup no superi les trenta persones.
Les inscripcions es fan directament al webcervesamontseny.cat

PUNTS D'INTERÈS PROPERS
La Sagrera de Seva o els municipis de Viladrau i Taradell.

Cervesa del Montseny | PAE Avellanet. c.del Feu, 15 | 08554 St.Miquel de Balenyà (Seva)
info@ccm.cat | www.cervesamontseny.cat
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Vine a desconnectar al Montseny! Al nostre centre de benestar i
salut podràs gaudir d’una sessió de sauna seca finlandesa.

QUÈ INCLOU?
Sessió de sauna finlandesa, per a dues persones.
Obsequi de benvinguda

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Cal fer reserva prèvia amb un mínim de dos dies d’antel·lació.

PUNTS D'INTERÈS PROPERS

35€

El Castell de Fluvià, la Plana de la Tordera, el Castell de Montclús, la
riera i el pantà de Vallmanya, masies i fonts de la contrada...

Hotel Somlom | C. Oratge 11 | 08461 Sant Esteve de Palautordera)
938 482 073
info@somlom.com| www.somlom.com
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Sabies que a Viladrau hi ha un dels centres europeus més
importants en relació a la manipulació de la Castanya? Et
convidem a visitr-lo i a que ens acompanyis a fer una visita
guiada pels castanyers centenaris. Una vegada tornem al centre
podràs gaudir d’una torrada de castanyes amb degustació de
productes elaborats de castanya.

QUÈ INCLOU?
Visita guiada pels castanyers
Torrada de castanyes amb degustació

INFORMACIÓ PRÀCTICA

35€

S’ha de realitzar reserva prèvia. Grups mínim de 8 persones.
L’activitat comença a les 10.00 hores i té una durada aproximada
de 4 hores.
Gratuït pels nens menors de 5 anys.

PUNTS D'INTERÈS PROPERS
Fonts bosqueroles, Espai Montseny,

Castanya de Viladrau | Mas Vidal, s/n- 17406 Viladrau
938 482 073
info@castanyadeviladrau.cat | www.castanyadeviladrau.cat
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És un projecte de poble que pretén aconseguir diferents fites:
d'una banda, la recuperació el barballó a partir de la
regeneració del seu hàbitat i de la repoblació de les plantes
extingides; i de l'altra, transmetre i fomentar els coneixements i
l'ús de les plantes aromàtiques entre la població i visitants

QUÈ INCLOU?
Taller familiar per a quatre persones
Lot de productes

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Al llarg de l’any es realitzen diversos tallers i activitats, que es
poden consultar digitalment a
- https://www.taradell.cat/parcdelesolors.html
- compte d'instagram@parcdelesolorsdetaradell

70€

PUNTS D'INTERÈS PROPERS
Font Gran, PR C-40, Castell d’en Boix, Torre de Don Carles, Alzinar
de la Roca i la Cabanya de la Roca, l’Enclusa...

Parc de les Olors de Taradell | Can Just | 08552 Taradell
649 001 325
taradell@parcdelesolors.com

MASSATGE
A SOMLOM

Vine a desconnectar al Montseny! Al nostre centre de benestar i
salut podràs gaudir d’una sessió de massatge amb els nostres
professionals titulats.

QUÈ INCLOU?
Pack massatge per a 2 persones a escollir entre: massatge
relaxant, massatge terapèutic o quiromassatge parcial + sessió de
sauna per a 2 persones

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Cal reserva prèvia amb un mínim de dos dies d’antel·lació.
Per altres tractaments posar-se en contacte amb l’establiment.

PUNTS D'INTERÈS PROPERS

110€

El Castell de Fluvià, la Plana de la Tordera, el Castell de Montclús, la
riera i el pantà de Vallmanya, masies i fonts de la contrada...

Hotel Somlom | C. Oratge 11 | 08461 Sant Esteve de Palautordera)
938 482 073
info@somlom.com| www.somlom.com

Descansa al
Montseny
Hi trobaràs allotjaments que et faran
sentir com a casa

CASA DE COLÒNIES
LA RECTORIA DE
VALLCÀRQUERA
Instal·lació juvenil registrada amb el núm. AN000354

La Rectoria de Vallcàrquera és una casa de colònies fantàstica
per venir amb el teu grup d’amics d’entre 20 a 60 persones i
gaudir del paratge natural d’aquesta vall del Montseny ponentí.

QUÈ INCLOU?
Estada d’una nit en pensió completa
(Grup de mínim 20 persones).

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Cuina de qualitat amb productes de proximitat i amb receptes
casolanes de la Rosa.
Habitacions de 4 o 6 persones, totes elles amb wc i dutxa propis.
Gaudiu de la casa amb exclusivitat per al vostre grup.
Experiència vàlida tot l’any excepte per Sant Joan, Nadal i cap
d’any.

45,20€

PUNTS D'INTERÈS PROPERS
La riera de Vallcàrquera, L’església de Sant Pere de Vallcàrquera, La
creu de Can Plans, Sant Cristòfol de Monteugues, Turó de
Tagamanent, Casa-museu, l'Agustí (Tagamanent).

La Rectoria de Vallcàrquera IVeïnat de Vallcàrquera | 08590 Figaró-Montmany
938 429 361 apren@apren.cat| www.vallcarquera.cat - www.apren.cat
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Gaudeix d’aquest hotel rural de 3 estrelles totalment renovat,
amb un ambient acollidor i de descans al centre de la vila.

QUÈ INCLOU?
Estada d’una nit en habitació estàndart, per a dues persones.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
L'establiment ofereix les nits de divendres i dissabte menú de
cuina casolana per sopar. Cal fer reserva prèvia.
Experiència inclosa per les nits de divendres i dissabte de tot l'any
i temporada estiu -totes les nits del 31 de juliol fins el 28 d'agostConsulta altres propostes.
Arribada: 16.00 h I Sortida: 12.00 h

70€

PUNTS D'INTERÈS PROPERS
Rutes senyalitzades de Boscos i Aigua per caminar i BTT, turisme
termal, Museu Guilleries...

Hotel Ripoll I HG-000160 I C. Vic, 26 | 7403 Sant Hilari Sacalm
972 868 025 info@hotelripoll.com | www.hotelripoll.com
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Masia dels segle XII, totalment reformada, situada a la falda del
Montseny. Disposa de 9 habitacions. Apartat del nucli urbà de
Llinars i envoltats de natura, animals de granja, un hort ecològic
i un tracte amable i proper.

QUÈ INCLOU?
Estada d’una nit en habitació doble, per a dues persones.
Esmorzar.
Detall de benvinguda.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Ofereix també una cuina casolana i de temporada, que utilitza com
a base els productes que provenen del propi hort.
Arribada: 12.00 h I Sortida: 16.00 h

95€

PUNTS D'INTERÈS PROPERS
La Torrassa a LLinars, La Roca Village, el Pantà de Vallformers, El
Castanyer de Can Cuch, el Pantà de Santa Fe del Montseny, el Parc
del Montnegre-Corredor i un llarg etc...

Can Felip I PB-000495 I Masia Can Felip, Sant Joan de Sanata |08450 Llinars del Vallès
Telf 628150213 o 93 8411348
hola@canfelip.com| www.canfelip.com
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Hotel rural i familiar situat al centre històric de Sant Hilari
Sacalm, capital de les Guilleries. Poble envoltat dels boscos del
massís de Les Guilleries i el Parc Natural del Montseny.

QUÈ INCLOU?
Estada d’una nit en habitació estàndar en règim de mitja pensió,
per a dues persones (nits de divendres i dissabte de tot l'any i
temporada estiu (totes les nits del 31 de juliol fins el 28 d'agost).

INFORMACIÓ PRÀCTICA
L’establiment disposa d’un restaurant de cuina catalana de
muntanya.
Experiència vàlida tot l’any. Consulta prèviament la disponibilitat.
Arribada: 16.00h I Sortida: 12.00 h

120€

PUNTS D'INTERÈS PROPERS
Rutes senyalitzades de Boscos i Aigua per caminar i BTT, turisme
termal, Museu Guilleries...

Hotel Ripoll I HG-000160 I C. Vic, 26 | 7403 Sant Hilari Sacalm
972 868 025 info@hotelripoll.com | www.hotelripoll.com

HOTEL
SOMLOM

Vine a desconnectar al Montseny! Al nostre establiment, basat
en arquitectura sostenible i construït en fusta, us hi sentireu en
pau, entre natura i relax.

QUÈ INCLOU?
Estada d’una nit a una habitació doble, per a dues persones, amb
cuina-office i bany amb dutxa d’hidromassatge.
Obsequi de benvinguda.
Massatge de mitja hora.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

150€

Cal reserva prèvia amb un mínim de dos dies d’antel·lació.
Consulta tarifa per ús individual o triple.
Consulta tarifes especials entre setmana (de diumenges a dijous
no festius).
Es requereix reserva prèvia pel massatge amb una antelació
mínima d’1 dia a la data desitjada.
Experiència vàlida tot l’any, excepte ponts, Setmana Santa o
Nadal.
Arribada: 11.00 h

Hotel Somlom | C. Oratge 11 | 08461 Sant Esteve de Palautordera)
938 482 073
info@somlom.com| www.somlom.com

HOSTAL
U
A
L
B
T
E
L'AV

El nostre hostal és un lloc ideal per una escapada rural. Vine a
passar un cap de setmana enmig d’aquest entorn immillorable i
a descobrir els boscos de la vall de Santa Fe del Montseny.
Gaudeix de la gastronomia local al restaurant i de la natura amb
alguns dels itineraris que surten a peu de l’Avet Blau.

QUÈ INCLOU?
Una nit en habitació doble en règim de mitja pensió (dinar o sopar,
i esmorzar), per a dues persones.
Obsequi de benvinguda.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

150€

L’establiment es troba a peu d’alguns dels senders que et porten a
trepitjar els cims més alts del parc. La vall de Santa Fe t’ofereix un
espectacle amb la seva exuberant fageda a totes les èpoques de
l’any. Conèixer les llegendes de la Vall, la flora i fauna, senderisme
i BTT són només algunes de les activitats que t’esperen! Vine a
descobrir-ho!
Experiència vàlida nits de dissabte, excepte el mes d’agost que pot
ser qualsevol nit exceptuant les nits de diumenge i dilluns. Oferta
no vàlida pe Setmana Santa i ponts assenyalats.

L’Avet Blau I HB-003347 I Ctra. (BV-5114) de Sant
Celoni a Sant Marçal Km 21 | 08479 Santa Fe del Montseny (Fogars de Montclús)
938 475 100
infoavetblau@gmail.com| www.avetblaurestaurant.com
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Gaudeix d’aquest apartament ubicat al bell mig del Montseny,
una escapada ideal per desconnectar de l’estrès diari.

QUÈ INCLOU?
Estada de dues nits en un apartament, per a dues persones.
Obsequi

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Et podem gestionar la reserva d’activitats (bicicletes, sortides en
cavall, sortides guiades des de la mateixa casa...).
També t’oferim el servei de preparació de cistella de pícnic...
Arribada: 15.00 h I Sortida: Abans de les 16.00h

150€

PUNTS D'INTERÈS PROPERS
El GR-5 (el pots fer a peu) i Font Ferrussa.

El Porxo de Can Baixeras I PB-000318 I C. Can Baixeres, s/n | 08469 Montseny
938 473 028 o 610 626 107
info@elporxo.com| www.elporxo.com
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Mas Vilar, masia del segle XIII, està situada a uns 590 metres
d’altitud en el cor del Parc Natural del Montseny.El tracte
familiar i personal de la Noemí i en Jaume et faran sentir com a
casa.
QUÈ INCLOU?
Estada de dues nits + esmorzar per a dues persones
Cistella amb productes locals (només en temporada baixa)

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Ofereix una cuina casolana i de temporada, que utilitza com a
base alguns productes que provenen del propi hort com també
productes eco i km0.
Possibilitat d’ampliar nits i també afegir hostes a la reserva.
Confirma la disponibilitat i diferència de preu.
Temporada Alta: Setmana Santa, Sant Joan, mes d´agost, Nadal,
Cap d´any i alguns ponts. Temporada Baixa: resta de l'any.

220€

PUNTS D'INTERÈS PROPERS
Castell de Montsoriu, Arbúcies, Sant Hilari de Sacalm, Viladrau.
Hi ha itineraris de senderisme per gaudir de la natura que l’envolta.

Mas Vilar I PG-00823 I 17401 Arbúcies
620 111 147
info@masvilar.cat| www.masvilar.cat
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Gaudeix d’un cap de setmana en una casa rural situada en
una petita vall a Arbúcies. La casa és un antic molí del segle XVI
i està rodejada de prats i boscos i just al costat del riu,
permetent la pràctica de petites sortides a la natura.

QUÈ INCLOU?
Dues nits d'allotjament per a dues persones a l’allotjament El
Cirerer

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Es requereix un mínim de dues nits d’estada
Entrada a partirde les 12 :30h i fins les 21:30h

220€

PUNTS D'INTERÈS PROPERS
Castell de Montsoriu, la Riera d’Arbúcies i el Centre
d’Informació de la Riera d’Arbúcies, el Museu Etnogràfic del
Montseny i diverses mostres de patrimoni cultural.

El Molí de Ca N'AuletI PG-000082 I 17401 Arbúcies
972 860 765
info@elmolidecanaulet.com| www.elmolidecanaulet.com
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Mas Vilar, masia del segle XIII, està situada a uns 590 metres
d’altitud en el cor del Parc Natural del Montseny.El tracte
familiar i personal de la Noemí i en Jaume et faran sentir com a
casa.

QUÈ INCLOU?
Estada de dues nits + esmorzar per a dues persones
2 entrades al Magma 2h + buffet per a dues persones
Obsequi de l'allotjament

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Ofereix una cuina casolana i de temporada, que utilitza com a
base alguns productes que provenen del propi hort com també
productes eco i km0.
Possibilitat d’ampliar nits i també afegir hostes a la reserva.
Confirma la disponibilitat i diferència de preu.

320€

PUNTS D'INTERÈS PROPERS
Castell de Montsoriu, Arbúcies, Sant Hilari de Sacalm, Viladrau.
Hi ha itineraris de senderisme per gaudir de la natura que l’envolta.

Mas Vilar I PG-00823 I 17401 Arbúcies
620 111 147
info@masvilar.cat| www.masvilar.cat
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Mas Romeu està format per tres allotjaments rurals que es
poden llogar separadament per ser cadascun totalment
independent de l'altre o en conjunt.
Disposa també de piscina, amplia zona d'esbarjo a l'aire lliure,
hort ecològic i una petita granja amb gallines, ocells, ponis, ruc i
peixos.
.
QUÈ INCLOU?
Dues nits d'allotjament per a quatre persones.
Obsequi de benvinguda

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Tot l' any menys juliol, agost, ponts i festius especials
Hora d'entrada i sortida: 17.00h aproximadament.
Casa ideal per a grups grans fins a 21 places, consulteu preu i
disponibilitat.

320€

PUNTS D'INTERÈS PROPERS
Riera d' Arbúcies, Castell de Montsoriu, poble enmurallat d'
Hostalric, Viladrau, Font Picant de Sant Hilari, Selva Aventura, Rutes
a peu o btt

Ctra.d'Arbúcies a Viladrau, Km.8'5= GI543 - 17401-Arbúcies
696490288
info@masromeu.net| www.masromeu.net

Degusta el
Montseny
Restaurants de cuina catalana,
que ofereixen producte local i de qualitat.
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Fes parada al poble de Montseny en aquesta antiga fonda
reconvertida en restaurant de cuina tradicional catalana.
QUÈ INCLOU?
Àpat per a dues persones.
Vi km 0.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Consulta els notres menús de temporada i les propostes que
complementen la visita guiada i àpat al nostre restaurant, a través
del programa Coneix i Tasta el Montseny.
Horari: Entre setmana de 13.00h a 15:30h i cap de setmana de
13.00h a 16.00h. Dimarts festa setmanal.
Tancat el mes de juliol

PUNTS D'INTERÈS PROPERS

59€

El campanar inclinat de l’església de Sant Julià de Montseny, la Taula
dels Tres Bisbes, Museu Les Esquelles d’en Jaume i l’exposició
permanent “El Parc Natural del Montseny. Un diàleg entre l’home i el
patrimoni”, el Mirador de l’Estela.

Fonda Montseny | Plaça de la Vila, 2 | 08469 Montseny
938 473 040
fondamontseny@hotmail.es| www.fondamontseny.com
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Petit restaurant que té com a objectiu oferir una cuina
tradicional basada en els productes de la terra i de temporada.
Treballa per recuperar productes del camp (llegums, verdures,
oli, etc) i receptes que podrien caure en l’oblit (escaldums,
senglar estofat, pollastre amb peres, cassola de carnestoltes,
etc.).

QUÈ INCLOU?
Àpat al restaurant per a dos adults i dos nens

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Vàlid de dilluns a dissabte (excepte festius).
A triar entre 3 primers i 3 segons, pa, beguda, postres i cafè.

59€

PUNTS D'INTERÈS PROPERS
Excursió de fàcil recorregut al Puig del Castell on hi ha les restes d’un
màgnific poblat Íber, conjunt modernista de la Garriga i arbre
monumental de Can Cuch.

Can Candelich | Ctra. de Llinars a St. Llorenç, km 36 | 08445 Cànoves i Samalús
938 714 546
ccandelich@yahoo.es
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Petit restaurant que té com a objectiu oferir una cuina
tradicional basada en els productes de la terra i de temporada.
Treballa per recuperar productes del camp (llegums, verdures,
oli, etc) i receptes que podrien caure en l’oblit (escaldums,
senglar estofat, pollastre amb peres, cassola de carnestoltes,
etc.).

QUÈ INCLOU?
Àpat al restaurant per a dos adults i dos nens

INFORMACIÓ PRÀCTICA
El menú es pot fer en diumenge i festius.
El menú inclou productes de temporada

70€

PUNTS D'INTERÈS PROPERS
Excursió de fàcil recorregut al Puig del Castell on hi ha les restes d’un
màgnific poblat Íber, conjunt modernista de la Garriga i arbre
monumental de Can Cuch.

Can Candelich | Ctra. de Llinars a St. Llorenç, km 36 | 08445 Cànoves i Samalús
938 714 546
ccandelich@yahoo.es
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Experiència al Parc Etnològic de Tagamanent. Vine al matí, puja
al turó de Tagamanent, gaudeix de les vistes panoràmiques i
agafa gana per gaudir del nostre menú degustació km0 al
Bellver, una casa sostenible.

QUÈ INCLOU?
Àpat per a dues persones.
Visita guiada a la Casa-Museu l’Agustí.
Suplement: Canalla 18€, edat infantil fins a 5 anys 13€ (8€ si
només fan ús de la trona)

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Portar calçat còmode i algun jersei de més (a 1.000 m d’alçada la
temperatura és una altra!)
Important: reserves per watsapp 627 412 646

110€

PUNTS D'INTERÈS PROPERS
El Pla de la Calma

El Bellver | Masia El Bellver, s/n | 08593 Tagamanent
627 412 646
info@lacalma.net | www.lacalma.cat

Organitza

Amb el suport de

om
c
.
y
n
e
s
t
n
o
m
isme
r
u
t
@
o
f
n
i
|
8
T. 938 482 00
om
c
.
y
n
e
s
t
n
o
m
www.turisme

