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Gener  
 

CATA EL MONTSENY

22, 23, 29 i 30 de gener | St. Miquel de
Balenyà
Visita Cervesa Montseny
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. 
      
      Hora : 10:00 h. 
      Lloc: Fàbrica de Cervesa del Montseny 
      Preu: 11€
      Reserves: valles@ccm.cat | T.938 123 217 

Caps de setmana de gener | Viladrau
Visites guiades als boscos de castanyers
Sortida guiada per veure la recuperació
d'alguns dels exemplars de castanyers. Un
cop finalitzada la visita hi haurà degustació
de productes de castanya

     Durada: 10.00h-14.00h.
     Lloc: Castanya de Viladrau 
     Requisits: Grup mínim de 6 persones. 
     Reserves: 938 848 395 

CULTURA EN ESTAT PUR
15 de gener| Taradell
Caminada guiada: Els aromes de Taradell
Una ruta cultural pel municipi on s'enllaçarà
la història amb les plantes aromàtiques
vinculades a ella.

      Hora: 11.00h
      Lloc de sortida: Plaça de les Eres 
      Activitat gratuïta
      Inscripcions a taradell@parcdelesolors.com o al 
      telèfon 649 002 325. Places limitades

Dissabtes, diumenges i festius | Hostalric
Visites guiada al Castell d'Hostalric
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.

      Horari: Dissabtes, diumenges i festius
     Juny – setembre a les 11.00h. Octubre- maig a les 
     12.00h
     Lloc de sortida: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 | Hostalric
Visita guiada: El Vescomtat de Cabrera
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.

     Dia: Dissabtes
     Horari: de juny a setembre a les 18.00. D'octubre a 
     maig a les 12.00
     Sortida: 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 | T. 972 87 41 65
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CATA EL MONTSENY

5,6,12,13,19,20,26 i 27 de febrer 
Sant Miquel de Balenyà
Visita Cervesa Montseny
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. 
      
      Hora : 10:00 h. 
      Lloc: Fàbrica de Cervesa del Montseny 
      Preu: 11€
      Reserves: valles@ccm.cat | T.938 123 217 

Caps de setmana de febrer | Viladrau
Visites guiades als boscos de castanyers
Sortida guiada per veure la recuperació
d'alguns dels exemplars de castanyers. Un
cop finalitzada la visita hi haurà degustació
de productes de castanya

     Durada: 10.00h-14.00h.
     Lloc: Castanya de Viladrau 
     Requisits: Grup mínim de 6 persones. 
     Reserves: 938 848 395 

   

Cada dissabte de mes | Hostalric
Visita guiada: El Vescomtat de Cabrera
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.

     Dia: Dissabtes
     Horari: de juny a setembre a les 18.00. D'octubre a 
     maig a les 12.00
     Sortida: 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 | T. 972 87 41 65

CULTURA EN ESTAT PUR
Dissabtes, diumenges i festius | Hostalric
Visites guiada al Castell d'Hostalric
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.

    Horari: Dissabtes, diumenges i festius
    Juny – setembre a les 11.00h. Octubre- maig a les 
    12.00h
    Lloc de sortida: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

Bosc de castanyers a Viladrau
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ENVOLTA'T DE NATURA

27 de febrer | El Brull
Amb ulls de pagès
Una passejada tranquil·la pels camins que
envolten el nucli de Sant Martí del Brull.
Descobrirem paisatges, construccions
històriques i elements naturals, i també
compartirem els records d’algú que els ha
vist canviar durant els darrers cinquanta
anys.
      
      Hora : 10:00 h - 13.00h 
      Lloc: Centre d’Informació de la Rectoria del Brull
      Preu:  adults, 3€; menors de 6 anys, gratuït; 
      menors entre 6 i 16 anys, i majors de 65 anys, 2€.
      Inscripcions:info@lamorera.net i T.938 840 477 10

Març
 

CATA EL MONTSENY

Dissabtes i diumenges de març
Sant Miquel de Balenyà
Visita Cervesa Montseny
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. 
      
      Hora : 10:00 h. 
      Lloc: Fàbrica de Cervesa del Montseny 
      Preu: 11€
      Reserves: valles@ccm.cat | T.938 123 217 

Caps de setmana de març | Viladrau
Visites guiades als boscos de castanyers
Sortida guiada per veure la recuperació
d'alguns dels exemplars de castanyers. Un
cop finalitzada la visita hi haurà degustació
de productes de castanya

     Durada: 10.00h-14.00h.
     Lloc: Castanya de Viladrau 
     Requisits: Grup mínim de 6 persones. 
     Reserves: 938 848 395 

CULTURA EN ESTAT PUR
Dissabtes, diumenges i festius | Hostalric
Visites guiada al Castell d'Hostalric
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.

    Horari: Dissabtes, diumenges i festius
    Juny – setembre a les 11.00h. Octubre- maig a les 
    12.00h
    Lloc de sortida: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
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20 de març | Viladrau
La torre de Vilarmau: 
una torre al Montseny per comunicar-se
d’Osona a Selva

La Torre de Vilarmau, unes runes que ens
transporten a les torres de comunicació de
les guerres Carlines. La comunicació de la
Plana de Vic i la conca del Ter amb el
Castell de Montsoriu. Caminada de tres
hores amb poc desnivell, passant pel Puig sa
sucre i Turó de la Tremoleda per gaudir
d’unes vistes del Matagalls, la Plana de Vic i
la Vall d’Arbúcies poc habituals.

     Durada: 10.00h-13.00h.
     Punt de trobada: Espai Montseny, Carrer del 
     Migdia, 1 (Viladrau)  
     Inscripcions:  santamarta@viladraueducacio.com  
     T. 938 849 131  

   

Cada dissabte de mes | Hostalric
Visita guiada: El Vescomtat de Cabrera
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.

     Dia: Dissabtes
     Horari: de juny a setembre a les 18.00. D'octubre a 
     maig a les 12.00
     Sortida: 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 | T. 972 87 41 65

   

6 de març | Viladrau
L'Ermita de l'Erola i el seu entorn
Durant aquesta sortida descobrirem què és
un projecte de custòdia del territori i les
seves implicacions socials i ambientals. Els
boscos d’alzines, roures i castanyers ens
faran més agradable el camí a l’ermita de
l’Erola i ens permetran explicar històries i
llegendes.

     Hora: 10.00h-14.00h
     Punt de trobada: Espai Montseny, c/ del Migdia, 1    
     (Viladrau)
     Preu: adults, 3€; menors de 6 anys, gratuït; menors  
     entre 6 i 16 anys, i majors de 65 anys, 2€.
     Inscripcions: santamarta@viladraueducacio.com i  
     T.938 849 131 i 651 496 586
     

ENVOLTA'T DE NATURA

13 de març | Figaró
Paisatges d'aigua
Resseguirem la sorprenent riera de
Vallcàrquera i en descobrirem els paratges
més encisadors. Profunds gorgs, petits salts
d’aigua i vernedes ufanoses prendran tot el
protagonisme en aquesta passejada per un
curs d’aigua en un excel·lent estat de
conservació.
      
   Hora: 11.00h-14.00h
   Punt de trobada: Punt d’Informació del Molí de Ca 
   l’Antic 
   Preu: adults, 3€; menors de 6 anys, gratuït; 
   menors entre 6 i 16 anys, i majors de 65 anys, 2€.
   Inscripcions: santamarta@viladraueducacio.com i 
   T.938 849 131 i 651 496 586
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27 de març | Poble de Montseny
La natura es desperta
Itinerari guiat pels boscos del Montseny per
observar l’esclat de la primavera: l’activitat
animal, els ocells que arriben i els que se’n
van, els insectes que reprenen el seu cicle
vital, el creixement de les plantes i les
primeres floracions.

    Durada: 10.00h-13.00h.
    Punt de trobada: Plaça de la Vila del poble de  
    Montseny
    Preu: adults, 3€; menors de 6 anys, gratuït; menors 
    entre 6 i 16 anys, i majors de 65 anys, 2€.
    Inscripcions: p.montseny.esteve@diba.cat 
    T.938 482 008 i 661 959 737

Complementa la teva estada al Montseny fent parada i fonda.
Trobaràs tota la informació de serveis a 
www.turisme-montseny.com


