· DESCOBERTA del MASSÍS del MONTSENY ·
- Reserva de la biosfera de la UNESCO Divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13 de novembre del 2022











DIVENDRES · 11 ·

Sortida: a dos quarts de nou (8.30 h) C/Provença, 273 (entre Pau Claris i Pg. de Gràcia,
a tocar de l’edifici de la Pedrera). Actual parada oficial d’autocars
Esmorzar: en una àrea de servei de l’autopista.
Seguidament: ens endinsarem al massís del Parc Natural del Montseny, declarat Reserva
de la Biosfera per part de la UNESCO, fins arribar a Santa Fe de Montseny, on farem
una petita passejada al voltant de l’embassament, tot gaudint dels colors de tardor d’aquesta
extensa, frondosa i ombrívola fageda i tot seguit visitarem Can Casades, una antiga casa
d'estiueig, de principis del s. XX, rehabilitada com a centre d'atenció als visitants, on
gaudirem de la projecció de l’audiovisual multimèdia “l’Home i el Montseny”, de 25
minuts de durada, on es mostra l'evolució del poblament al massís, des dels ibers fins a
l'actualitat i també de l’exposició permanent “El Montseny, Reserva de la Biosfera”.
Dinar:
a Santa Fe del Montseny a “l’Avet Blau Hostal Restaurant”.
Tarda: ens endinsarem per la vall que discorre pel vessant oriental del Turó de l’Home
(1.706 m), sostre del massís i de les Agudes (1.705 m), tot passant pel coll de Sant Marçal,
on es troba la Taula dels Tres Bisbes (1.140 m) i bella ermita romànica del segle XI,
adossada a un antic monestir benedictí. Tot un recorregut, on podrem gaudir del goig i
l’esplendor natural dels boscos covers d’una extensa catifa de fulles que cobreix el sòl, fins
arribar a la petita població de VILADRAU.
Allotjament i esmorzar a:
HOSTAL de la GLÒRIA ***
Torreventosa, 9
17406 - VILADRAU – Osona –



Sopar:








al restaurant “ÀGORA”, situat al centre de la població.

DISSABTE · 12 ·

Matí:
sortida de Viladrau, tot resseguint les poblacions de: Joanet, Arbúcies, Breda,
la Batllòria i Sant Celoni que es troben situades a la falda del massís del Montseny, fins
arribar al nostre destí d’aquest matí; Santa Maria de Palautordera,
on farem un preciós passeig que ens durà fins a l’ermita de Nostra Senyora del Remei,
construïda a l’últim quart del segle XVIII, d’estil barroc tardà neoclassicista.
Dinar:
al restaurant “la Vall del Montseny”, ubicat a Sant Esteve de Palautordera.
Tarda: prendrem la carretera que passa per l’altra vessant del massís i que fa cap al
bonic poble del Montseny, a 528 m d’altitud, ubicat entorn de l’església romànica de Sant



Julià. Allí visitarem una curiosa i extraordinària exposició permanent d’Esquelles, petits
instruments sonors, associats durant segles a la vida quotidiana dels pastors.
Tot seguit continuarem la nostra ruta, tot passant pel Coll Formic, el Brull, Seva, fins
arribar, de nou, a Viladrau.
Sopar:
campestre, un pèl curiós, elaborat especialment amb productes culinaris derivats
de la castanyada, al Centre de Manipulació de la Castanya de Viladrau.



DIUMENGE · 13



Matí:
després d’esmorzar, sortirem de l’Hostal de la Glòria, disposats a fer una petita
passejada, pel vell mig dels boscos de castanyers centenaris que es troben a l’entorn de la
vila de Viladrau i, tot seguit, ens aproparem al Centre de Manipulació de la Castanya,
per tal de visitar les seves instal·lacions i gaudir de les explicacions que ens donaran, al
voltant de tot allò que fa referència al món de la castanya.
 Dinar:
al restaurant “El Molí de la Barita”, situat al costat del Centre de Manipulació
de la Castanya.
 Després de dinar: retorn a Barcelona.
***
PREUS: (per persona en habitació doble) + (Suplement individual: 120-- €)
o Preu calculat entre 11/15 persones:
725--€
o Preu calculat entre 16/20 persones:
665--€
o Preu calculat entre 21/25 persones:
625,--€
Per a inscripcions Tl. 932 414 142 de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00h.
Tarda: 616.958.009 (Pere Costa)
______________________________________________________________________
1r. Pagament inscripció: fins el dijous 27 d’OCTUBRE: 290-- €
2n. Pagament fins el dilluns 7 de NOVEMBRE
***
CaixaBank “la Caixa” - ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565
***
El preu inclou:
 Viatge en autocar climatitzat.
 Els dinars i sopars fora de l’HOSTAL de la GLÒRIA (divendres, 11, dissabte 12
i el diumenge 13 ).
 Allotjament i esmorzar a l’HOSTAL de la GLÒRIA de Viladrau.
 Vi, refresc, aigua, cafè o infusions, inclosos als menús del dinar i sopar.
 Entrades a museus i centres d’interpretació que consten en la programació.
 Guies especialitzats de la zona, durant tot el recorregut.
 Acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona.
 Assegurança d’assistència i d’anul·lació.
El preu no inclou:
 Qualsevol cosa no especificada.

