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
GAUDEIX DE LA CULTURA
SEGURA AL MONTSENY

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

CONEIX I TASTA
EL MONTSENY
SETEMBRE 2021

OSONA

VISITA LA COMPANYIA
CERVESERA DEL MONTSENY
Sant Miquel de Balenyà

Tots els dissabtes i
diumenges de setembre
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.
La gent que vulgui i ho desitgi, un cop
finalitzada la visita podrà comprar
cerveses del Montseny.
Aquests actes estan destinats al públic
adult.Durant a visita es provaran
diferents cerveses.

EL MONTSENY, MUNTANYA
D'AMETISTES: GUERAU DE
LIOST I RUSQUELLES
Viladrau

19
setembre

Farem una passejada pels vorals dels
Sis Avets i el barri de les Paitides per
conèixer d’on ve el nom de les dones
d’aigua i els poemes de Jaume Bofill i
Mates, Guerau de Liost, quan escriu
sobre el Montseny com la muntanya
d’ametistes

Programa
Passejades guiades
2021

11.00-13.00h
*El dia 4 de setembre es farà a la
tarda (de 18.00h a 20.00 hores)
Instal.lacions de Cervesa Montseny
15€
jvalles@ccm.cat

10.00-14.00h
Plaça Major (Viladrau)
3€. (6-12 anys i +65 anys - 2€)
Gratuït menors 6 anys
tel. 938 849 131 i 651 496 586,
santamarta@viladraueducacio.com

I A + DINA AL MONTSENY
RESTAURANT CAN PASQUAL | El Brull
Reserva a: T. 938 840 236
RESTAURANT COLLFORMIC| El Brull
Reserva a: T. 938 841 089

INFORMACIÓ D'INTERÈS
A partir del 5 de juliol tornen a
tenir l’aforament habitual (20 o
25 persones, segons el parc).
Caldrà complir totes les
recomanacions establertes:
inscripció prèvia, gel
hidroalcohòlic i ús de
mascaretes quan no es pugui
mantenir la distància d’1,5 m.

OSONA

VISITES GUIADES ALS
ELS BOLETS AMB UNS
ALTRES ULLS A COLLFORMIC BOSCOS DE CASTANYERS
El Brull

26
setembre
Ens endinsarem en el fascinant món
dels bolets fent una passejada entre
fagedes i prats als entorns de
Collformic. Descobrir els bolets més
curiosos, familiaritzar-nos amb els més
comuns i aprendre a identificar de
forma fàcil les espècies més
importants és la millor manera d’iniciar
la tardor.

Viladrau

Caps de setmana
de setembre

RESTAURANT CAN PASQUAL | El Brull
Reserva a: T. 938 840 236
RESTAURANT COLLFORMIC| El Brull
Reserva a: T. 938 841 089

Sortida guiada per veure la recuperacio
d'alguns dels exemplars de castanyers.
Un cop finalitzada la visita hi ha
degustació de productes de castanya.
INFORMACIÓ D'INTERÈS
A partir del 5 de juliol tornen a
tenir l’aforament habitual (20 o
25 persones, segons el parc).
Caldrà complir totes les
recomanacions establertes:
inscripció prèvia, gel
hidroalcohòlic i ús de
mascaretes quan no es pugui
mantenir la distància d’1,5 m.

Programa
Passejades guiades
2021

10.00-14.00h
Aparcament de Collformic
3€. (6-12 anys i +65 anys - 2€) Gratuït
menors 6 anys
tel. . 938 429 361,
p.montseny.figaro@diba.cat

I A + DINA AL MONTSENY

10.00h-14.00h
Castanya de Viladrau
Requisits: grup mínim 6 persones
Prèvia inscripció
tel. 938 848 395
info@castanyadeviladrau.cat

VALLÈS ORIENTAL

VISITA L'ECOGRANJA
SALGOT Aiguafreda

4

11

18

setembre setembre setembre

25

setembre
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

10:30h
Finca el Saüc
Adults: 10€. Gratuït pels menors de 9
anys
visites@salgot.com – T. 938 515 158

SANT MARÇAL, UNA VALL
AMB HISTÒRIA
Montseny

25

I A + DINA AL MONTSENY
RESTAURANT EL BELLVER Tagamanent
Reserva a: info@lacalma.net - T. 937 455 082
RESTAURANT CAN CANDELICH – Cànoves i
Samalús
Reserva a: T. 937 714 546 – 615 016 425

setembre
Sortida al voltant de l’església de
Sant Marçal, per conèixer la seva
història i traslladar-nos a ’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.

10.00-13.00h
Àrea d'aparcament de Sant Marçal.
Ctra. GIV-5201, km 0 Montseny
Adults: 5€. Gratuït pels menors de 3
anys
info@ademc-montseny.cat
T. 938 482 008 / 661 959 737

INFORMACIÓ D'INTERÈS
INFORMACIÓ D'INTERÈS
A partir del 5 de juliol tornen a
tenir l’aforament habitual (20 o
25 persones, segons el parc).
Caldrà complir totes les
recomanacions establertes:
inscripció prèvia, gel
hidroalcohòlic i ús de
mascaretes quan no es pugui
mantenir la distància d’1,5 m.

LA SELVA

VISITA GUIADA: EL CASTELL VISITA GUIADA: EL
D'HOSTALRIC
VESCOMTAT DE CABRERA
Hostalric

Dissabtes, diumenges i
festius
Els guies local us mostraran els
racons més emblemàtics I només
accessibles amb guia com el cavaller,
l’espai de l’antic castell dels Cabrera.
També us faran partícips dels seus
coneixements alhora que podreu
escoltar les anècdotes més
sorprenents.
Dissabtes, diumenges i festius
Juny – setembre a les 11.00
octubre- maig a les 12.00
Des del Punt d’Informació del Castell
d’Hostalric- Compra d’entrades a
www.turismehostalric.cat
Tarifes: General 6€, reduïda 4€
(pensionistes i carnet jove), gratuïtes
(fins a 6 anys).
Més info: turisme@hostalric.cat /
972 87 41 65

Cada dissabte de mes
Visita guiada pel recinte medieval per
tal de conèixer i descobrir el llegat
patrimonial del Vescomtat de
Cabrera a la vila medieval d’Hostalric,
antiga capital administrativa del
territori.
La muralla, el pas de ronda, la torre
d’Ararà, el portal de Barcelona i la
torre dels Frares en són part de
l’herència.
. Dissabtes
Juny – setembre a les 18.00
octubre- maig a les 12.00
Des de l’Oficina de Turisme d’Hostalric
Compra d’entrades a
www.turismehostalric.cat
Tarifes: General 6€, reduïda 4€
(pensionistes i carnet jove), gratuïtes
(fins a 6 anys).
Més info: turisme@hostalric.cat /
972 87 41 65

I A + DINA AL MONTSENY
RESTAURANT EL ROMANÍ DE BREDA ! Breda
T. 972 871 051
RESTAURANT LES MAGNÒLIES | Arbúcies
T. 972 860 879

INFORMACIÓ D'INTERÈS
INFORMACIÓ D'INTERÈS
Les activitats es portaran a
terme al 75% del seu aforament
i amb un màxim de 15 persones,
i amb totes les garanties
establertes: inscripció prèvia, ús
de mascaretes, gel
hidroalcohòlic i manteniment de
distàncies.

LA SELVA

VISITA GUIADA: ELCASTELL
D'HOSTALRIC A LA LLUM DE
LA LLUNA
Hostalric

18

VISITA AMB CLAU
AL TEU RITME
Hostalric

Diàriament

I A + DINA AL MONTSENY
RESTAURANT EL ROMANÍ DE BREDA ! Breda
T. 972 871 051
RESTAURANT LES MAGNÒLIES | Arbúcies
T. 972 860 879

setembre
La lluna té un magnetisme especial i el
Castell d'Hostalric és l'escenari ideal per
admirar-la!
Visita guiada al Castell-Fortalesa sota la llum
de la lluna! Els guies de la vila us mostraran
els racons més emblemàtics (algun d'ells
només accessibles amb guia, com el
cavaller, espai de l’antic castell dels Cabrera),
i alhora podràs gaudir dels colors de les
hortes mentre es fa de nit, veure el
Montnegre des d'un baluard mentre el sol es
pon i arribar al pati d'armes i contemplar la
lluna tot gaudint d'una copa de cava!

Us proposem fer una visita al recinte
medieval d’Hostalric amb la clau de la vila
perquè vosaltres sigueu els principals
protagonistes d’un recorregut al vostre
ritme. Es tracta d’un recorregut que cadascú
pot fer al seu aire, obrint i tancant els espais
visitables tot passejant per la vila
emmurallada.
15 juny a 15 setembre
Dilluns a dissabte de les 10.00 a les 14.00 i
de les 16.00 a les 19.00 – diumenges de les
10.00 a les 14.00.
16 setembre a 14 de juny
Dilluns a diumenge de les 10.00 a les 14.00 i
dissabte de les 15.00 a les 18.00

21.00h (places limitades)
Punt d'informació del castell
Compra d’entrades a:
turisme@hostalric.cat / 972 87 41 65
Tarifes: General 8€, reduïda 6€ (pensionistes
i carnet jove), gratuïtes (fins a 6 anys).

Des de l’Oficina de Turisme d’Hostalric
Compra d’entrades a
www.turismehostalric.cat
Tarifes: General 3,5€, reduïda 2,5€
(pensionistes i carnet jove), gratuïtes (fins a
6 anys).

Més info: turisme@hostalric.cat
972 87 41 65

Més info: turisme@hostalric.cat
972 87 41 65

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Les activitats es portaran a
terme al 75% del seu aforament
i amb un màxim de 15 persones,
i amb totes les garanties
establertes: inscripció prèvia, ús
de mascaretes, gel
hidroalcohòlic i manteniment de
distàncies.

