
Dissabtes, diumenges i festius | Hostalric
Visita 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 a les 12h. 
     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

Coneix i Tasta
Montseny
G E N E R - M A R Ç  2 0 2 3

Gener
 

CATA EL MONTSENY
 Caps de setmana | 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 : 11:00 h. 
      Lloc: Fàbrica de Cervesa del Montseny 
      Preu: 15€
      Reserves: jvalles@ccm.cat | T.938 123 217 

Caps de setmana | 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

1r, 2n i 3r diumenge de mes | Hostalric
Visita teatralitzada: La casaca del capità
Famílies, us necessitem al Castell
d’Hostalric! La Clara de la Malla vol
descobrir la veritable història del Capità
Riera i no ho pot fer sola... Participeu en una
agradable i divertida visita teatralitzada
familiar per resoldre’n l’entrellat. 
      Hora : A les 11h30
     * Les visites teatralitzades es realitzen en català
      Lloc d'inici: punt d'informació del castell
      Preu: Tarifa general: 10€. Tarifa reduïda: 6€ 
      (infants de 7 a 12 anys, carnet jove i pensionistes).  
      Entrada gratuïta: menors de 6 anys
     Reserves: turisme@hostalric.cat, al 972 87 41 65
     Visita no recomanada per fer en cotxet (escales). 
     Recomanem motxilla d'infants.
  

TALLERS
 29 gener | Taradell
Cuinar amb lavanda
Descobreix noves maneres d'utilitzar
aquesta planta tan aromàtica. Et lleparàs els
dits.

 Hora: 11.00h.
 Lloc: La Font Gran
 Preu: 12€
 Reserves: 649 001 325

http://www.turismehostalric.cat/
mailto:turisme@hostalric.cat
mailto:turisme@hostalric.cat


CATA EL MONTSENY
 Caps de setmana | 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 : 11:00 h. 
      Lloc: Fàbrica de Cervesa del Montseny 
      Preu: 15€
      Reserves: jvalles@ccm.cat | T.938 123 217 

Caps de setmana | 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 

Coneix i Tasta
Montseny
G E N E R - M A R Ç  2 0 2 3

 

 

CULTURA EN ESTAT PUR

Febrer
 

1r, 2n i 3r diumenge de mes | Hostalric
Visita teatralitzada: La casaca del capità
Famílies, us necessitem al Castell
d’Hostalric! La Clara de la Malla vol
descobrir la veritable història del Capità
Riera i no ho pot fer sola... Participeu en una
agradable i divertida visita teatralitzada
familiar per resoldre’n l’entrellat. 
      Hora : 11h30
     * Les visites teatralitzades es realitzen en català
      Lloc d'inici: punt d'informació del castell
      Preu: Tarifa general: 10€. Tarifa reduïda: 6€ 
      (infants de 7 a 12 anys, carnet jove i pensionistes).  
      Entrada gratuïta: menors de 6 anys
     Reserves: turisme@hostalric.cat, al 972 87 41 65
     Visita no recomanada per fer en cotxet (escales). 
     Recomanem motxilla d'infants.
  

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: de juny a setembre dissabte a les 11h i a les 
     18h* (visita en castellà) i diumenges i festius a les
     11h
     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

mailto:turisme@hostalric.cat
http://www.turismehostalric.cat/
mailto:turisme@hostalric.cat


ENVOLTA'T DE NATURA
5 febrer | Viladrau
Descobrim els minerals
Itinerari guiat per conèixer roques i minerals,
alguns més superficials com el granit i el
sauló sauló i d’altres, al cor del Montseny, el
quars i la fluorita.

 
      Hora : 10.00h - 14.00h
      Lloc de trobada: Pare Claret, 9 (Viladrau)
      Preu: adults, 3€
      Reserves a santamarta@viladraueducacio.com o 
      als telèfons 938 849 131 o 651 495 586

Coneix i Tasta
Montseny
G E N E R - M A R Ç  2 0 2 3

 

19 de febrer | Sant Esteve de Palautordera
Tast de primavera
PROGRAMA TASTETS DE CULTURA I NATURA AL MONTSENY

Coincidint amb la celebració del Ball de
Gitanes de Sant Esteve de Palautordera, es
realitzarà un recorregut pel voltant del poble,
per fer una descoberta dels indrets on la
primavera es comença a fer present. La
passejada acabarà a la plaça Joan Serra on
tindrà lloc el Ball de Gitanes. Una festa plena
de color per celebrar l’arribada de la
primavera!

Abans d’acabar la sortida tast de primavera
amb productes de la pastisseria Vallflorida i
ratafia (beguda típica al Ball de Gitanes).

      Hora : De 9h a 11.30h
      Lloc de trobada: Centre d'Informació de Sant   
      Esteve de Palautordera
      Preu de la sortida: 6€. Gratuït pels menors de 3 
      anys.
      Reserves: ademcmontseny@gmail.com  o al 
      telèfon 661 959 737
  

 26 febrer| El Brull
Amb ulls de pagès
PROGRAMA PASSEJADES GUIADES 2023

Farem 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 : 10.00h - 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€.
     Reserves: : 938 840 477 i 616 103 757, 
     info@lamorera.net i p.montseny.morera@diba.cat

TALLERS

 26 febrer| Taradell
Llavors i esqueixos
Vols aprendre a crear el teu jardí
d'aromàtiques? Aprendrem de les diferents
plantes, com tenir-ne cura i com fer-ne ús.
 
     Hora : 11.00h
     Lloc: Can Just
     Preu: 12€
     Reserves: telèfon 649 001 325



Coneix i Tasta
Montseny
G E N E R - M A R Ç  2 0 2 3

 

 

CULTURA EN ESTAT PUR

Març
 

CATA EL MONTSENY
 Caps de setmana | 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 : 11:00 h. 
      Lloc: Fàbrica de Cervesa del Montseny 
      Preu: 15€
      Reserves: jvalles@ccm.cat | T.938 123 217

Caps de setmana | 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

1r, 2n i 3r diumenge de mes | Hostalric
Visita teatralitzada: La casaca del capità
Famílies, us necessitem al Castell
d’Hostalric! La Clara de la Malla vol
descobrir la veritable història del Capità
Riera i no ho pot fer sola... Participeu en una
agradable i divertida visita teatralitzada
familiar per resoldre’n l’entrellat. 
      Hora : 11.30h
     * Les visites teatralitzades es realitzen en català
      Lloc d'inici: punt d'informació del castell
      Preu: Tarifa general: 10€. Tarifa reduïda: 6€ 
      (infants de 7 a 12 anys, carnet jove i pensionistes).  
      Entrada gratuïta: menors de 6 anys
     Reserves: turisme@hostalric.cat, al 972 87 41 65
     Visita no recomanada per fer en cotxet (escales). 
     Recomanem motxilla d'infants.
  

Dissabtes, diumenges i festius | Hostalric
Visita 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: de juny a setembre dissabte a les 11h i a les 
     18h* (visita en castellà) i diumenges i festius a les
     11h
     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

mailto:turisme@hostalric.cat
http://www.turismehostalric.cat/
mailto:turisme@hostalric.cat


5 març | Viladrau
L'Erola, patrona de Viladrau
De camí a Sant Segimon trobem l’ermita de
l’Erola. Descobrirem la història de la imatge
trobada patrona de Viladrau.

      Hora : 10.00h - 14.00h
      Lloc de trobada: Pare Claret, 9 (Viladrau)
      Preu: adults, 3€
      Reserves a santamarta@viladraueducacio.com o 
      als telèfons 938 849 131 o 651 495 586

 

Coneix i Tasta
Montseny
G E N E R - M A R Ç  2 0 2 3

TALLERS

26 març | Taradell
Sabó natural
Aprèn del procés de saponificació dels
diferents materials com olis essencials,
hidratants entre d'altres per fer el teu sabó
únic!

      Hora: 11.00h.
      Lloc: La Font Gran
      Preu: 12€
      Reserves: 649 001 325

Complementa la teva estada al
Montseny fent parada i fonda.

 
Trobaràs tota la informació de serveis a 

www.turisme-montseny.com

Amb el suport de:

12 març | Figaró-Montmany
Paisatges d'aigua
Resseguirem la sorprenent riera de
Vallcàrquera i 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
      Lloc de trobada: Punt d’informació del molí de ca 
      l’Antic 
      Preu: : adults 3€, menors entre 6 i 16 i majors de 
      65 anys 2€, menors de 6 anys gratuït
      Reserves 938429361 p.montseny.vallcar@diba.cat

 26 març | Viladrau
La Torre de Vilarmau, la Torre de
comunicació de Viladrau
PROGRAMA TASTETS DE CULTURA I NATURA AL MONTSENY

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.  
 
      Hora : 10.00h - 13.00h
     Lloc: Espai Montseny, c.Migdia, 1 (Viladrau)
     Preu: 6€. Gratuït pels menors de 3 anys.
     Reserves:  santamarta@viladraueducacio.com o al  
     telèfon 938 849 131
     Recomanacions: cal portar calçat de muntanya i 
     aigua. 

ENVOLTA'T DE NATURA

mailto:p.montseny.vallcar@diba.cat

