
Com funciona?
1.Escull una de les propostes que t'oferim
2.Contacte amb l'empresa o entitat que l'organitza i fes la reserva
3.Al moment de la reserva, fes-li arribar el codi que t'haurà facilitat l'allotjament o restaurant
del Montseny. El codi serà unipersonal i es podrà utilitzar una sola vegada

Passejada per la vall de Martinet per descobrir la resclosa 

recentment restaurada, descobrir el captivador gorg de la 

Sort on amb només una mica d’imaginació descobrirem les 

encantadores dones d’aigua que hi habiten i visitar l’entorn 

del conjunt monumental d’Aiguafreda de Dalt.

Reserva l'activitat a: Aprèn Serveis Ambientals

apren@apren.cat - T 938 429 361

CONEIX LA HISTÒRIA DE L'ERMITA. Per conèixer un programa 

social de custòdia del patrimoni,  per visitar i viure la història

de la patrona de Viladrau. Sortida planera de tres hores de

durada. Opcionalmentpodeu portar el dinar fer-ho a la llar

de foc de la masoveria.

Reserva l'activitat a: Viladrau Educació

santamarta@viladraueducacio.com | T. 938 849 131

De Viladrau a la Sala: camins de
bandolers

07
Masia de la Sala casa nadiua del bandoler Joan Sala i Ferrer

“Serrallonga” per reviure històries i llegendes. Del passat al

present, una oportunitat per conèixer un nou projecte de

ramaderia ecològica al Montseny

Reserva l'activitat a: Viladrau Educació

santamarta@viladraueducacio.com | T. 938 849 131

Els secrets de la Vall de
Martinet

L'eROLA, de verge trobada a
patrona del poble
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El verd del Montseny que ens
dona salut
Un passeig sense dificultats per l’entorn d’Arbúcies per a pas

de naturalista aprendre les principals herbes que ens donen

la salut al plat i a la famaciola.

Reserva l'activitat a: Natural Walks

Tel. 662 251 059 | evarist@naturalwalks.com

visita guiada Sant Marçal, una vall amb
història
Sortida al voltant de l’església de Sant Marçal, per conèixer

la seva història i traslladar-nos a l’època de la seva 

construcció. Gaudirem del paisatge del Montseny, envoltats

per les muntanyes de les Agudes i el Matagalls, a la

capçalera de la Tordera.

Reserva l'activitat a: Ademc Itineraris Montseny

info@ademc-montseny.cat  T. 938 482 008 / 661 959 737

26
  setembre

EXPERIÈNCIES AL MONTSENY



Vallcàrquera, una vida al voltant
de l'aigua

A la visita es farà un recorregut per 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.Les “Visites i Tasts” es fan en dissabtes i

diumenges predefinits (veure calendari a la seva web) d’11:00h

a 13:00h i són conduïdes per personal de la companyia.

Reserva l'activitat a: Cervesa Montseny

jvalles@ccm.cat
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Passejada per la vall de Vallcàrquera, en la que descobrirem

 com l’activitat girava al voltant de la petita riera. 

Començarem descobrint alguns dels secrets de la Rectoria,

 visitarem l’església de sant Pere on narrarem la llegenda del

cementiri inundat i  descobrirem paratges encisadors marcats

per la història de dos molins i per haver estat l’escenari 

fluvial de la pel·lícula Pa Negre.

Reserva l'activitat a: Ademc Itineraris Montseny

info@ademc-montseny.cat  T. 938 482 008 / 661 959 737

Pack entrada Castell de Montsoriu
+ Memga, a Arbúcies
Descobreix Montsoriu, el gran castell gòtic de Catalunya!

Amb l’entrada al castell de Montsoriu, també podreu accedir

al Museu Etnològic del Montseny-La Gabella d’Arbúcies. El

museu inclou una sala específica dedicada al castell amb

mostres de les troballes arqueològiques i la vaixella de

Montsoriu

Reserva l'activitat al MEMGA

Tel. 972 86 09 08 | memga@arbucies.org

La fortificació ibèrica del Montgròs es troba dins del Parc

Natural del Montseny. Era una important fortificació amb

antecedents a l’edat de bronze, que controlava el Collformic,

una de les vies de penetració a la plana des de la costa i el

Congost.Probablement va ser la seu d’una guarnició militar

permanent en la qual, en èpoques de perill, es podia refugiar

la població de la contrada amb els seus ramats.

Reserva l'activitat al Centre d'Informació de la Rectoria del

Brull.

Tel. 938 840 692 |p.montseny.brull@diba.cat

Visitarem el Castell de Montclús enfilant-nos pel turó del

 mateix nom entendrem el perquè de la seva situació

privilegiada. Les pedres ens parlaran d’història i de llegendes.

Reserva l'activitat a: Ademc Itineraris Montseny

info@ademc-montseny.cat  T. 938 482 008 / 661 959 737

2x1 a les visites i tasts de
Cervesa Montseny

novembre

visita guiada

visita guiada

visita i tast

La Vida al Castell de Montclús

24
   octubre

visita

visita guiada Visita a la Fortificació Ibèrica del
turó de Montgròs, al Brull

Les visites a la Fortificació Ibèrica del Turó del Montgròs estaran disponibles a partir

de la tardor. Dates a confirmar



Nota:
Les activitats són limitades a un determinat nombre de persones. Aquestes es promocionaran
fins a exhaurir existències.
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El Parc de les Olors de Taradell pretén potenciar de forma

innovadora els aspectes culturals i fomentar l’àmbit natural al

voltant del barballó. Així com també al voltant de tot el grup

de les lavandes, plantes aromàtiques que tenen moltes utilitats

culturals, culinàries, cosmètiques i ornamentals.

FESTA DE LA LAVANDA

No cal anar a la provença per gaudir de l’aroma i màgia d’estiu

del mediterrani que aporta la lavanda! Treballarem la lavanda

 a través d’una destil·lació en directe, mentre fem rams i

coixinets d’olor pels més menuts.

TALLER D'INFUSIONS

La infusions o aigues d’herbes han estat unes de les maneres

més tradicionals d’aprofitar els beneficis medicinals de les

plantes. Quan ens prenem una infusió estem introduint en el

nostre organisme, molts principis actius. En aquest taller

crearem vàries infusions amb diferents funcions perquè trobis

la que més beneficis t’aporta.

Reserva l'activitat a: Parc de les Olors

taradell@parcdelesolors.com |  T. 649 001 325

*places limitadesagost

tallers

tallers

Descobreix el Parc de les Olors, a
Taradell
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