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La privilegiada situació de la Garrotxa 
permet accedir a la comarca dels volcans 
de forma còmoda i ràpida des de qualsevol 
punt.

Com arribar

En avió
L’aeroport de Girona-Costa Brava és a uns 
50km de la Garrotxa. Un autobús llançadora 
l’uneix amb l’estació d’autobusos de Girona, 
des d’on es pot arribar a la Garrotxa amb la 
companyia d’autobusos TEISA.

En tren
Les estacions més pròximes de tren són 
la de Vic i la de Figueres-Vilafant, però la 
que té més i millors possibilitats d’enllaç és 
la de Girona, on tenen parada tots els trens 
procedents de Barcelona, Madrid, Toulouse, 
Lyon, Marsella i París.

Les nostres experiències…

NATURA

SENDERISME

CULTURA

GASTRONOMIA

ECOTURISME

RURAL

ESPORTIU

CICLOTURISME

LUXE

INDIVIDUAL

FAMÍLIES

SÈNIOR

GRUP

ADAPTAT A 
PERSONES AMB 
MOBILITAT REDUÏDA

PARELLES

Fauna i Flora

La Garrotxa, terra de sabors volcànics

MTB Tour per la regió volcànica

Paisatges de postal a la Garrotxa. Art i Natura

Els secrets de les Vies Verdes de Girona

Camins antics, paisatges actuals

Tour professional – zona volcànica per rutes 

secundàries

Naturalesa, Cultura i Gastronomia a peu, en 

bici y des de l’aire

Catalunya dels Pirineus al mar
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Fotos cedides per: Finca El Ventós, Mas la Garganta, Enjoy Pyrinees, Nit i Vol, Trescàlia.

Benvingut a la Garrotxa, la comarca dels volcans on 
podràs practicar activitats en plena natura, descansar 
en allotjaments encantadors i gaudir d’un bon àpat.

Deixa’t seduir per la zona volcànica més ben 
conservada de la Península Ibèrica mentre passeges 
envoltat de volcans, colades de lava i parets de pedra 
seca. Tot, a un pas de la ciutat.

Gaudeix de més de 2.500 km de camins senyalitzats del 
Pirineu al mar Mediterrani, d’una via verda magnífica 
per practicar cicloturisme, gaudeix de la calidesa i el 
confort dels allotjaments de la Garrotxa i tasta els sabors 
únics dels productes de la terra elaborats amb una 
tradició i savoire faire centenaris sota el denominador 
comú de la Cuina Volcànica.

Les Experiències Garrotxa són propostes que et 
seduiran. Et conduiran per la Garrotxa a través de 
propostes temàtiques pensades per a tots els públics.

La Garrotxa, aquesta terra de volcans adormits, pobles 
amb encant, boscos silenciosos, activitats en plena 
natura, allotjaments encantadors i àpats per sucar-hi pa. 
Deixa’t sorprendre!

Benvingut a
La Garrotxa!
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Conèixer els valors naturals d’un territori de la mà d’un guia expert és una 
experiència que cal viure.  Orquídies, plantes autòctones, ocells, amfibis, 
papallones, libèl·lules, rastres d’animals, volcans, colades de lava i algunes 
curiositats geològiques úniques són alguns exemples de tot el que veurem 
durant cinc dies intensos de veritable natura. El nostre itinerari ens durà a 
visitar 6 parcs naturals des dels Pirineus al mar Mediterrani.

LA GARROTXA

OLOT

Vall de Núria

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DIA 1
Arribada i instal·lació a la casa 
de turisme rural · Sopar de cuina 
casolana i producte local propi. Els 
sopars ens faran gaudir al llarg de 
l’estada d’una ruta gastronòmica 
de la cuina tradicional catalana · Els 
dies d’activitats, els dinars seran en 
restaurants de cuina local o pícnic 
ecològic.

DIA 2
Recorregut pel Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa: és el 
millor exponent de paisatge volcànic 
de la península Ibèrica. Té una 
quarantena de cons volcànics i més 
de 20 colades de laves basàltiques. 
A part, gaudirem de l’extraordinària 
biodiversitat d’un territori petit 
on s’amaguen espècies de fauna 
i de f lora úniques: papallona de 

l’arboç, escanyapolls, cranc de riu 
autòcton, merla d’aigua, ocells de 
bosc, roure pènol, orquídies...

DIA 3
Desplaçament fins al poble 
de Queralbs per agafar el tren 
cremallera (l’únic tren d’aquest 
tipus als Pirineus) que ens pujarà 
fins a la vall de Núria, a uns 2.000 
m d’alçada. Recorregut pel Parc 
Natural de les Capçaleres del Ter 
i del Freser, entre 1.280 i 3.000 m 
d’alçada. Serà un dia esplèndid per 
gaudir de la f lora i la fauna alpina: 
pi negre, neret, gencianes, àrnica, 
papallona apol·lo, isard, marmota, 
voltor, trencalòs...

DIA 4
L’Espai Natural Protegit de les 
Muntanyes del Puigsacalm i 

de Bellmunt es caracteritza per 
presentar uns ambients naturals 
de muntanya mitjana amb un clima 
humit de règim atlàntic que ha donat 
lloc a l’estructuració d’un paisatge 
i una coberta vegetal realment 
esplendorosos. S’hi representa un 
mosaic de prats de pastura i boscos 
de caducifolis que ens servirà 
per observar moltes espècies 
d’orquídies, moltes papallones i 
diversos ocells d’aquests ambients.

DIA 5
Desplaçament fins al Parc Natural del 
Cap de Creus. Un indret on el mar 
i la terra s’uneixen per configurar 
un paisatge únic amb una fauna 
i una f lora especials: sureres, 

estepes, lleterassa arbòria, coixí 
de monja, tortuga mediterrània, 
gavina corsa, àguila cuabarrada, 
coleòpters i mol·luscs endèmics 
... Després anirem al Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà: una 
de les principals zones humides de 
Catalunya, un espai caracteritzat 
pels cursos f luvials actuals i les 
antigues desembocadures dels rius. 
Ens hi aturarem per observar la gran 
riquesa ornitològica d’aquestes 
zones humides: cigonya blanca, 
cabussó emplomallat, limícoles, 
martinets, polla blava...

DIA 6
Recorregut per la vall del Bac 
situada a l’Espai d’Interès Natural 

de l’Alta Garrotxa: és un territori de 
notable extensió que, per la seva 
diversitat i singularitat és, sens 
dubte, l’espai més important del 
Prepirineu oriental, una realitat que 
recull perfectament l’etimologia del 
mot Garrotxa: terra aspra, trencada, 
de mala petja. Es tracta d’un paisatge 
abrupte amb moltes cingleres i valls 
estretes que permeten observar aus 
rapinyaires i diverses espècies de 
f lora de terrenys calcaris: aufrany, 
trencalòs, voltor, teix, polígala de 
vayreda (polígala vayredae), narcís 
de muntanya, orquídies abelleres, ...

DIA 7
Sortida de l’allotjament.

971€ / persona 
(en habitació doble)
Mínim: 8 persones

GUIAT.  7 dies / 6 nits

Des de:

 6 nits en turisme rural.
 6 esmorzars, 2 dinars de pícnic ecològic, 

3 dinars en restaurants de producte 
local, 6 sopars.

 Desplaçaments des de i fins a l’aeroport.
 Tots els viatges necessaris dins el 

territori.
 Guia professional expert en flora i fauna.
 Accés a 6 parcs naturals amb guia 

oficial.

 No inclou
 Qualsevol cosa que no estigui prevista 

en el programa.

Puigsacalm

Fauna i flora

Del Pirineu al mar

TRESCÀLIA,
AGÈNCIA DE VIATGES RECEPTIVA
Llicència CG-3437

T. +34 972 264 615
M. +34 669 826 322 
info@trescalia.com

ALTA
GARROTXA

Cap de Creus

54 71

PNZVG PUIGSACALM

3

3.000 M 

VALL NÚRIA

CAP DE CREUS

6 ALTA 
GARROTXA

2
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La Garrotxa,
terra de sabors volcànics 

Descobreix els paisatges més bonics de la terra dels volcans caminant pels 
seus senders i degustant la cuina local, un tàndem ideal per conèixer el territori. 
Visitareu artesans, realitzareu tallers culinaris, degustareu plats de la Cuina 
Volcànica i cuina d’autor, sobrevolareu en globus el Parc Natural de la Zona 
Volcànica i coneixereu racons meravellosos de la mà d’un guia expert

OLOT

VALL
D’EN BAS

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DIA 1
Arribada a la Garrotxa · Allotjament  
un hotel de 4* a la Vall de Bianya · 
Visitem un f lequer. Coneixereu l’ofici 
de forner i   aprendreu com fer el 
vostre propi pa. 

DIA 2
Esmorzar amb productes locals · 
Ruta guiada per la bellíssima  Vall 
d’Hortmoier  al bell mig de l’Alta 
Garrotxa. Descobrirem la història 
dels 3 roures monumentals, coneguts 
com els roures d’Hortmoier o els 
roures del Rei , i l’ermita romànica 
de Sant Miquel. Aquesta vall petita 
es troba entre els coneguts i bonics  
pobles de Beget i Oix · Dinar pícnic 
· A la tarda, temps lliure per visitar el 
pintoresc  poble  de Beget · Sopar en 
un restaurant de 2 estrelles Michelin 
a Olot.

DIA 3
Esmorzar de productes locals · 
Eco-bici:  Visita guiada amb bicis 
elèctriques per la Vall d’en Bas. 
Visita a una formatgeria artesanal on  
coneixereu el procés d’elaboració 
del formatge i i aprendreu a fer un 
mató. Seguidament, us dirigireu 
a una casa d’agroturisme amb 
encant per degustar deliciosos 
plats després del showcooking 
(demostració de cuina). Viureu 
el procés de crear un àpat 
amb productes locals, mentre 
interactueu amb el xef i gaudiu 
d’un entorn meravellós amb vistes 
espectaculars sobre la vall · Sopar i 
allotjament en un hotel de 4 *.

DIA 4
Vol en globus sobre el Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
Esmorzar de pagès amb productes 
locals · Visita guiada a  la Fageda 
d’en Jordà i els volcans. Degusteu un 
berenar  dins el cràter del volcà Santa 
Margarida · Passejarem  pel cor del 
Parc Natural de la Zona Volcànica, 
descobrirem  l’espectacular volcà 
Croscat, i escoltarem  el silenci dins 
el bosc de la Fageda d’en Jordà · 
Temps lliure per visitar el poble 
medieval de Santa Pau · Sopar en 
un restaurant d’Olot. Menú de Cuina 
Volcànica.

DIA 5
Esmorzar · Aprendreu  com es 
treballa la xocolata i a fer rajoles 
i trufes · Sortida cap a la ciutat de 
Girona. Visita a Girona · Opcional: 
una visita guiada per  les zones 
més emblemàtiques de la ciutat. A 
la tarda us recomanem que tasteu 
el xuxo, una especialitat dolça típica 
de Girona,  o bé un dels originals 
gelats de la gelateria dels germans 
Roca · Sopar en un restaurant de la 
ciutat i allotjament en un hotel amb 
encant de Girona. 

DIA 6
Esmorzar · Sortida cap a l’aeroport 
de Barcelona.

*Opcional: un dia extra per visitar la 
Costa Brava  i  una experiència de la 
Ruta del Vi DO Empordà.  Visita un 
celler local a prop del Cap de Creus. 
Una visita guiada a les vinyes amb tast 
de vi i cava, acompanyat d’un dinar típic 
de l’Empordà.

1.182€ / persona
Mínim: 2 persones

AUTOGUIAT.  6 dies / 5 nits

Des de:

 2 nits amb mitja pensió en un hotel rural 
de 4* de la Vall de Bianya.

 2 nits amb mitja pensió en un hotel de 
4* de  La Vall d’en Bas.

 1 excursió guiada en bicicleta elèctica.
 2 tours guiats a peu. 
 1 nit en un hotel de Girona, amb 

esmorzar. 
 1 taller de mató ,1 taller de xocolata i 1 

taller de pa.
 1 showcooking (demostració de cuina) 

amb dinar en una casa d’agroturisme.
 1 sopar en un restaurant de 2-estrelles 

Michelin.
1 sopar en un restaurant d’Olot.

 No inclou
 Transfers.
 Sopar i dinar a Girona.

Autèntiques experiències culinaires – Un 
maridatge de gastronomia , paisatge i cultura.

ECOTURISME

1 2 3ALTA
GARROTXA

VALL BIANYA VALL D’EN BAS PNZVG 6GIRONA4 5

Santa Pau

Girona

VALL
DE BIANYA

Oix

Beget

Consultar preus per grups de + 4 persones

NIT I VOL
AGÈNCIA DE VIATGES RECEPTIVA
Llicència CG-1461

T. +34 972 680 255
M. +34 689 471 872 
comercial@voldecoloms.com
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El tema principal d’aquesta ruta és conèixer la regió volcànica de la Garrotxa a 
través de camins i corriols de nivell baix/mitjà, i està pensada per ser feta per 
famílies, grup d’amics o parelles. Aquest seguit de rutes us portaran a descobrir 
els indrets més característics de la zona volcànica de la Garrotxa com ara els 
volcans, les colades de lava, la fageda d’en Jordà i les poblacions més importants. 
Les formes que més ressalten en el paisatge són els cons volcànics, uns 40 en 
tota la regió, entre els quals destaquen el Croscat i el volcà de Santa Margarida.

LA GARROTXA

OLOT

Castellfollit 
de la Roca

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DIA 1
Arribada a la ciutat d’Olot capital 
de la regió coneguda per la seva 
riquesa cultural. Recomanem vi-
sitar el Museu dels Volcans i pujar al 
cràter del volcà del Montsacopa, des 
d’on es pot gaudir d’una magnífica 
vista de la ciutat.

DIA 2
Ruta circular per conèixer el gran 
nombre de fonts antigues amb què 
compta la ciutat; unes fonts que van 
ser recurs d’energia i vida per als 
habitants de la vila i que avui dia 
serveixen com a inspiració per a 
molts pintors.  

DIA 3
Ruta circular pel Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa 
amb inici i final a l’allotjament. Pocs 
quilòmetres després d’iniciar la 
ruta, ens endinsarem a la fageda 
d’en Jordà, un bosc de faigs 
excepcional el qual ofereix un dels 
paisatges més caracterítiscs del 
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa. Poc després, tro-
barem els volcans del Croscat i el 
de Santa Margarida, aquest darrer 
té una ermita d’estil romànic al 
centre del cràter que dóna nom al 
volcà. Després d’aquest punt, ens 
trobarem el volcà de Sant Miquel i el 
volcà de Puigjordà. Us recomanem 
de visitar la població de Santa Pau, 
poble d’edificació medieval que és 
a  dins de la zona volcànica de la 
Garrotxa.

DIA 4
Ruta circular que us permetrà 
visitar dues poblacions famoses per 
les colades de lava. La ruta s’inicia a 
l’allotjament i, tot travessant la ciutat 
d’Olot, arribarem a una pista que 
ens portarà directament a la població 
de la Canya, que travessarem per 
arribar a Sant Joan les Fonts després 
d’un quilòmetre.  Un cop aquí, us 
recomanem visitar el monestir de 
Sant Joan les Fonts, el pont medieval 
i el molí Fondo, des d’on podreu 
observar les nombroses colades 
de lava recentment descobertes. 
Sortint de Sant Joan les Fonts, un cop 

pedalats uns 3,5 km, trobarem la 
població de Castellfollit de la Roca, 
famosa per estar assentada en una 
cinglera basàltica conseqüència 
de l’acció erosiva dels rius Fluvià i 
Toronell sobre les restes volcàniques 
de fa milers d’anys. Després de 
visitar el poble, agafarem un corriol 
de tornada a Olot.

DIA 5
Ruta ciruclar que us mostrarà els 
principals poblets característics de 
la Vall d’en Bas, la qual conforma 
una unitat geogràfica i paisatgística 
de primer ordre.

DIA 6
Dia de tornada. Si no heu agafat 
un servei de transport privat, teniu 
l’opció d’agafar un bus públic que 
us portarà a la ciutat de Girona i 
des d’allà podreu agafar un bus 
per Barcelona o per l’aeroport de 
Girona.

495€ / persona

AUTOGUIAT.  6 dies / 5 nits

Des de:

 5 nits en hotels de 3* i 4* amb piscina. 
Allotjament i esmorzar.

 Lloguer de mountain bike estàndard.
 Lloguer de casc.
 Cadenat de seguretat.
 Equip de reparació.
 Assistència durant la ruta.
 Documentació per fer la ruta.

 Opcional. Consulteu preus.
 Navegador amb els tracks de ruta.
 Lloguer de bicicleta d’èlit.
 Règim a mitjà pensió.
 Guia cicloturístic.
 Transfers.

MTB Tour
per la regió volcànica
  

AGÈNCIA DE TURISME ACTIU
ENJOY PYRINEES
Llicència CG-002643

T. +34 972 430 413
M. +646 027 372    +34 638 707 808 
info@bicicarril.com

VALL
D’EN BAS

395€ / grup 2-4-6 persones

Sant Joan 
Les Fonts

54 61

OLOT

3

10,5 KM
+ 310 M
20 KM

+ 250 M
20 KM

+ 150 M
30 KM

2
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Paisatges de postal a 
la Garrotxa. Art i natura 

Descobreix els paisatges més espectaculars de la Garrotxa caminant per 
senders i pobles pintorescs. Gaudeix d’un passeig nocturn a la Fageda 
d’en Jordà, d’una excursió a cavall per conèixer  el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, viu l’experiència d’un vol en globus per contemplar 
el paisatge volcànic des de l’aire, visita l’estudi d’un pintor paisatgista i pinta 
el teu propi quadre en plena natura.

LA GARROTXA

OLOT

Castellfollit 
de la Roca

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DIA 1
Allotjament i sopar en una casa 
de turisme rural a Beuda, prop de 
Besalú. 

DIA 2
Esmorzar · Desplaçament  fins 
a Beuda. Ruta circular i guiada: 
anirem al pic de la serra del  Mont 
(1.124m), on es troba  el santuari de 
la Mare de Déu del Mont, passant 
per Sant Llorenç de Sous. Un lloc 
tant imponent com meravellós 
que resulta indescriptible, en un 
marc paisatgístic incomparable: 
un mirador sobre l’Empordà i la 
Garrotxa · Dinar pícnic de productes 
locals · A la tarda, visita al poble 
medieval de Besalú. Sopar en un 
restaurant local de Cuina Volcànica.

DIA 3
Esmorzar · Excursió guiada 
“Resseguint les colades de lava”. 
Primer visitarem el poble de 
Castellfollit de la Roca, assentat 
sobre una espectacular paret 
basàltica . Seguidament anirem cap 
a Sant Joan les Fonts, on  visitarem  
el  Molí del Fondo per veure les tres 
colades basàltiques superposades 
de tres períodes històrics diferents · 
Dinar de Cuina Volcànica en un 
restaurant del pintoresc poble 
d’Hostalets d’en Bas.  · Allotjament 
en una casa de turisme rural a la 
Vall d’en Bas · Sopar · Passejada 
nocturna a la Fageda d’en Jordà, per 
descobrir com és un bosc en plena 
nit i quin soroll fan els animals que 
hi habiten.

DIA 4
Vol en globus sobre els volcans 
de Catalunya amb esmorzar 
de productes locals · A la tarda 
gaudireu d’una excursió a cavall 
entre volcans. Un guia expert ens 
portarà fins el cor del Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
Apte per tots els nivells · Temps 
lliure · Sopar a l’allotjament.

DIA 5
Esmorzar de pagès · Visitarem 
l’estudi d’un pintor paisatgista. 
Pintareu el vostre propi quadre 
en plena natura. Descobrireu 
els paisatges que van pintar els 
reconeguts pintors paisatgistes 
catalans de la meitat del segle XIX.
· Dinar en un restaurant de Cuina 
Volcànica · A la tarda, ruta cultural 
per Olot per descobrir els edificis 
modernistes. Podeu visitar alguna 
de les botigues històriques de la  

 
ciutat i podreu tastar la típica coca 
de llardons o el tortell d’anís. Tasteu  
la típica coca de llardons o el tortell 
d’anís ·  Sopar a l’allotjament.

DIA 6
Esmorzar · Sortida.

*No us perdeu el Museu Dalí de Figue-
res. Considereu un dia extra abans o 
després de l’experiència a la Garrotxa.

925€ / persona
Mínim: 2 persones

AUTOGUIAT.  6 dies / 5 nits

Des de:

 2 nits  en una casa rural de Besalú 
 3 nits en una casa rural de la Vall d’en Bas.
 2 rutes a peu guiades.
 1 ruta nocturna a peu guiada.
 Vol en globus.
 Excursió a cavall amb guiatge.
 Activitat: Pintor per un dia.
 Tots els àpats inclosos.

 No inclou
 Desplaçaments.

Un maridatge de paisatge i cultura, art i 
natura. Estades culturals i artístiques a la 
Garrotxa, comarca de gran tradició pictòrica. 

**Opcionalment es pot fer una excursió 
nocturna a cavall i dormir en una tenda. 
Només genets experts.

54 6

1.124 M

MARE DE DÉU 
DEL MÓN

1 2 3 VOLCANS

BESALÚ PNZVG

OLOT

Beuda

Hostalets 
d’en Bas

Consultar preus per grups de + 4 persones

NIT I VOL
AGÈNCIA DE VIATGES RECEPTIVA
Llicència CG-1461

T. +34 972 680 255
M. +34 689 471 872 
comercial@voldecoloms.com
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Les vies verdes de Girona tenen un recorregut de 125 km, i ens permeten 
arribar des dels Pirineus fins a la Costa Brava. Tot pedalant descobrirem els 
secrets que amaguen: paisatges volcànics, antigues mines, salts d’aigua, 
ermites romàniques... Un ric patrimoni natural i cultural ens espera!

LA GARROTXA

OLOT

Ripoll

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DIA 1
Arribada a la vila comtal de Ripoll 
i instal·lació en un hotel familiar, on 
també gaudirem del sopar.

DIA 2
Ruta en bicicleta: ruta del Ferro i el 
Carbó. En aquest indret hi havia 
una important tradició de la farga 
i l’extracció de carbó de les mines 
d’Ogassa, per això seguirem el 
trajecte que feia el tren antigament. 
Arribant a Olot, ja podrem apreciar 
el paisatge volcànic. L’allotjament serà 
en un petit hotel amb encant, en una 
reserva natural i prop del centre d’Olot. 

Per sopar tenim diferents propostes de 
Cuina Volcànica: gastronomia km0 
amb passió i creativitat. 

DIA 3
Ruta en bicicleta: Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
Visitarem el cor del Parc Natural: 
volcans magnífics, com el del 
Croscat, boscos únics, com la fageda 
d’en Jordà, i paisatges culturals 
actuals com els aiguamolls de la 
Moixina. Igual com el dia anterior, 
l’allotjament serà en el mateix hotel i 
tindrem diferents propostes de Cuina 
Volcànica a la ciutat d’Olot.

DIA 4
Ruta en bicicleta: la vall d’en Bas.  
Travessarem aquesta magnífica vall: 
l’entorn rural serà el nostre paisatge 
i recorrerem l’antic traçat del tren de 
via estreta. Soparem i ens allotjarem 
en una acollidora casa rural, amb 
una exquisida cuina local amb 
matisos d’altres contrades.

DIA 5
Ruta en bicicleta: via verda fins a 
Girona.  Iniciarem la ruta des del 
mateix allotjament i, seguint el curs 
del riu Brugent, trobarem salts 
d’aigua refrescants i viles medievals 
amb molta història. La nostra 
arribada a Girona la farem seguint 
el curs del riu Ter. Ens allotjarem en 
un hotel cèntric, i això ens permetrà 
visitar el centre de Girona i gaudir 
de la seva gastronomia per sopar.

DIA 6
Desplaçament cap l’aeroport de 
Girona.

AUTOGUIAT.  6 dies / 5 nits

Des de:

 5 nits en petits hotels i de turisme rural. 
 5 esmorzars, 4 dinars de pícnic, 2 sopars.
 Bicicleta cada dia d’activitat, amb GPS 

incorporat amb la ruta.
 Desplaçament des de i fins a l’aeroport.
 Tots els viatges necessaris dins el territori.
 Llibre de ruta amb l’itinerari i la 

informació complementària sobre flora, 
fauna, geologia, història i cultura.

 No inclou
 Qualsevol cosa que no estigui prevista 

en el programa.

Els secrets de les
Vies Verdes de Girona
Descobreix el patrimoni dels Pirineus 
en bicicleta

VALL
D’EN BAS

Girona

737€ / persona
(en habitació doble)
Mínim: 2 persones

4 61

RIPOLL

32

38 KM

OLOT

21 KM

PNZVG

35 KM

VALL D’EN BAS 5

38 KM

GIRONA

TRESCÀLIA,
AGÈNCIA DE VIATGES RECEPTIVA
Llicència CG-3437

T. +34 972 264 615
M. +34 669 826 322 
info@trescalia.com
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La millor manera de conèixer un territori, la seva història i els seus paisatges, 
és fer-ho trepitjant els camins antics. La Via Annia, la via romana més ben 
conservada de la península Ibèrica, i camins medievals que encara uneixen 
poblacions, seran la nostra guia per descobrir uns racons de somni.

LA GARROTXA

OLOT

Vall de Núria
Sant Pau de Segúries

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DIA 1
Arribada a Ribes de Freser, 
instal·lació i sopar en hotel 
contemporani.

DIA 2
Pujada a la vall de Núria amb el 
tren cremallera (l’únic tren d’aquest 
tipus als Pirineus) des de Ribes de 
Freser. Un cop a Núria, a uns 2.000 
m d’alçada, excursió al Puigmal: 
el pic més emblemàtic de la zona. 
També és possible fer una ruta més 
curta: santuari de Núria, mirador 
del Pic de l’Àliga..., així com gaudir 
dels diversos espais audiovisuals 
del complex. 

DIA 3
Desplaçament cap al poble 
de Sant Pau de Segúries. Des 
d’aquí seguirem el tram més ben 
conservat de la Via Annia. Ens 
allotjarem en un petit hotel en un 
entorn rural, amb un sopar de 
productes del territori.

DIA 4
Seguint el camí antic que 
connectava les terres de Bianya amb 
els dominis del comtat de Besalú, 
arribarem fins a Olot. Pujarem 
dalt el volcà del Montsacopa. 
L’allotjament serà en un petit hotel 
amb encant, en una reserva natural 
i prop del centre d’Olot. Per sopar 
tenim diferents propostes de Cuina 
Volcànica.

DIA 5
Sortint a peu des de l’allotjament, 
seguirem un antic camí empedrat 
que ens portarà a visitar el cor del 
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa: volcans magnífics, 
boscos únics com la fageda d’en 
Jordà, i paisatges culturals actuals 
com els aiguamolls de la Moixina. 
Per sopar, tindrem diferents 
propostes  de Cuina Volcànica a la 
ciutat d’Olot.

DIA 6
Desplaçament cap al poble dels 
Hostalets d’en Bas. Trepitjarem el camí 
ral que antigament unia Olot amb Vic. 
Ens allotjarem en una casa rural amb 
encant a la Vall d’en Bas. Sopar de 
cuina casolana i producte propi.

DIA 7
Desplaçament cap a coll 
d’Úria. Caminarem per fagedes 
impressionants fins a arribar al 
santuari de la Mare de Déu de la 
Salut, des d’on gaudirem d’unes 
fantàstiques panoràmiques. Després 
baixarem fins a Sant Feliu de 

Pallerols, on podrem fer una visita 
al poble medieval i tot seguint 
la Via Verda arribarem al nostre 
allotjament. Soparem i ens allotjarem 
en una acollidora casa rural, amb 
una exquisida cuina local amb 
matisos d’altres contrades.

DIA 8
Viatge cap a Barcelona. Dia lliure.

DIA 9
Dia lliure a Barcelona.

DIA 10
Desplaçament a l’aeroport de Barcelona.

AUTOGUIAT.  10 dies / 9 nits

Des de:

 7 nits en petits hotels i de turisme rural + 
2 nits a BCN en Hotel 4*.

 9 esmorzars, 6 dinars de pícnic, 4 sopars.
 Desplaçament des de i fins a l’aeroport.
 Tots els viatges necessaris dins el territori.
 Llibre de ruta amb l’itinerari i la 

informació complementària sobre flora, 
fauna, geologia, història i cultura.

 No inclou
 Qualsevol cosa que no estigui prevista 

en el programa.

Camins antics, 
paisatges actuals
On la natura i la cultura s’uneixen VALL

D’EN BAS

1.143€ / persona
(en habitació doble)
Mínim: 2 persones

1 2

+1.100M / -1.100M
14 KM

3

+300M / -800M
14 KM

4 OLOT

+500M / -450M
13 KM

5

+400M / -400M
16,3 KM

6

+450M / -450M
12 KM

7

+450M / -600M
12 KM

8

BCN

9

BCN

10

Vic

VALL
DE BIANYA

TRESCÀLIA,
AGÈNCIA DE VIATGES RECEPTIVA
Llicència CG-3437

T. +34 972 264 615
M. +34 669 826 322 
info@trescalia.com
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El tema principal d’aquest circuit és conèixer la regió volcànica de la 
Garrotxa a través de carreteres secundàries, les quals permeten descobrir 
els indrets més emblemàtics de la comarca. Aquest circuit està destinat per 
a totes aquelles persones els agrada rodar en bici de carretera per paratges 
naturals amb la finalitat de gaudir de l’entorn, de la companyia, i que a més 
volen superar-se. 

LA GARROTXA

OLOT

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DIA 1
Arribada a la ciutat d’Olot, capital 
de la regió coneguda per la seva 
riquesa cultural. Recomanem, visitar 
el Museu dels Volcans i pujar al cràter 
del volcà del Montsacopa, des d’on 
es pot gaudir d’una magnífica vista 
de la ciutat.

DIA 2
Una espectacular i tranquil·la 
sortida pels principals poblets 
característics de la zona. El municipi 
de la Vall d’en Bas conforma una 
unitat geogràfica i paisatgística 
de primer ordre. Aquest circuit 
transcórre majoritàriament per 
carreteres secundàries, que permet 
descobrir un paisatge excepcional 
entre les muntanyes de la vall. 

DIA 3
Ruta per descobrir l’Alta Garrotxa. 
Sortirem d’Olot i continuarem per 
carreteres secundàries obrint-nos 
pas pels diferents pobles de Sant Joan 

les Fonts, popular per les colades 
de lava recentment descobertes 
i pel monestir d’origen romànic; 
Castellfollit de la Roca, famós per estar 
assentat en una cinglera basàltica 
conseqüència de l’acció erosiva dels 
rius Fluvià i Toronell sobre les restes 
volcàniques de fa milers d’anys. 
Seguidament, continuarem per Sant 
Jaume del Llierca, Argelaguer i, just 
abans d’arribar a Besalú, agafarem 
el camí per Sales del Llierca. 
Continuarem visitant el poble de 
Tortellà, Montagut i seguirem per la 
vall del Bac, on assolirem tres colls: 
coll de Carrera (663 m), coll de 
Mariner (937 m) i Capsacosta (870 
m). Finalment iniciarem el descens 
per l’Hostalnou de Bianya fins a 
arribar novament a Olot.

DIA 4
Ruta que  s’inicia a Olot seguint 
les carreteres secundàries i passa 
per Batet de la Serra i Begudà. 
Continuarem per Castellfollit de 

la Roca, Sant Jaume del Llierca, 
Argelaguer i arribarem a Besalú, 
població declarada Bé d’Interès 
Nacional. Deixarem Besalú enrere 
i anirem en direcció a Banyoles, on 
descobrirem  el llac, que és el més 
gran de Catalunya. Iniciarem el 
retorn  passant per la població de 
Mieres i Santa Pau, municipi medieval 
d’alt interès històric. Deixant Santa 
Pau enrere, ens endinsarem al cor del 
Parc Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa, on us recomanem visitar 
la fageda d’en Jordà , el volcà de Santa 
Margarida i el volcà del Croscat.

DIA 5
La ruta amb més desnivell del circuit. 
Un repte que val la pena assolir.  La 
ruta s’inicia a Olot i passa per Batet de 
la Serra i Begudà, des d’on agafarem 

la carretera antiga de Castellfollit de 
la Roca. Un cop travessat el poble, 
agafarem la carretera que porta a Oix, 
una carretera de corbes que ens faran 
passar una bona estona. Continuarem 
per aquesta carretera fins a arribar a 
Beget, un poble romànic i pintoresc 
que és un monument arquitectònic.  
Seguirem per la mateixa carretera en 
direcció a Camprodon, on assolirem 
el punt més alt de la ruta: el coll de 
Buixeda (1.096 m), a la zona de 
Rocabruna. Finalitzarem la ruta de 
tornada passant per Camprodon, Sant 
Joan de les Abadesses i Olot (passant 
per la vall del Bac).

DIA 6
Una de les rutes més famoses de 
la zona d’Olot,  ja que és part del 
recorregut d’una de les curses més 

importants d’aquest entorn. Iniciem 
la ruta des d’Olot, on a poc a poc 
ens anirem enfilant per la collada 
del Capsacosta ( 870 m) i deixarem 
enrere la Vall de Bianya. Durant aquest 
tram, creuarem l’antiga via romana, 
anomenada Via Annia. Seguirem 
per Sant Joan de les Abadesses per 
enfilar-nos a la collada de Santigosa 
(1.060 m),el punt més alt de la ruta. 
Des d’aquí començarem el descens 
de  retorn  a Olot.

DIA 7
Dia de tornada. Si no heu agafat un 
servei de transport privat, teniu 
l’opció d’agafar un bus públic que 
us portarà a la ciutat de Girona i 
des d’allà podreu agafar un bus per 
Barcelona o per l’aeroport de Girona.

AUTOGUIAT.  7 dies / 6 nits

Des de:

 6 nits en hotel rural de 3* o hotel de 4* 
amb piscina. Allotjament i esmorzar.

 Lloguer de bici de carretera d’elit/de nivell.
 Lloguer de casc.
 Cadenat de seguretat.
 Equip de reparació.
 Assistència durant la ruta.
 Documentació per fer la ruta.

 Opcional. Consulteu preus.
 Pedals tècnics.
 Navegador amb els tracks de ruta.
 Règim a mitja pensió.
 Guia cicloturístic.
 Transfers.

Tour professional 
- zona volcànica per 
rutes secundàries

Vall d’en Bas

Vall del 
Bac

640€ / persona

510€ / grup 2-4-6 persones

2 3 5 71

OLOT
+ 750M
54 KM

+ 1.333M
81 KM

+ 800M
70 KM

4

+ 1.980M
95 KM

6

+ 890M
56 KM

ALTA 
GARROTXA

AGÈNCIA DE TURISME ACTIU
ENJOY PYRINEES
Llicència CG-002643

T. +34 972 430 413
M. +646 027 372    +34 638 707 808 
info@bicicarril.com
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La comarca de la Garrotxa és un territori amb uns valors naturals únics: 
volcans, colades de lava, una biodiversitat faunística i f lorística elevada, 
torrents, rieres i rius d’aigües netes i clares, paisatges meravellosos... Si 
a més hi sumem una activitat humana ancestral que ha sabut conviure 
en aquestes terres i hi ha deixat moltíssims testimonis artístics i culturals, 
tindrem un còctel fantàstic que cal conèixer per gaudir-ne plenament.

LA GARROTXA

OLOT

Sant Joan 
les Fonts

PARC NATURAL
DE LA ZONA VOLÀNICA

DE LA GARROTXA

DIA 1
Arribada a Olot. Allotjament en un 
petit hotel amb encant. Sopar en un 
restaurant de Cuina Volcànica.

DIA 2
Ruta en bicicleta per la via verda 
fins a la granja formatgeria 
artesanal. Visita a la granja i taller 
d’elaboració de mató. Retorn cap 
a Olot.  Dinar en un restaurant 
de cuina innovadora i moderna 
amb productes de temporada i de 
mercat. A la tarda, ruta cultural 
autoguiada per la ciutat d’Olot. 
Sopar en un restaurant de Cuina 
Volcànica. 

DIA 3
Excursió autoguiada al cor del 
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa. Sortida des del 
mateix allotjament per anar a 
buscar l’antic camí que unia Olot 
i Santa Pau. Passant per l’altiplà de 
Batet s’arriba al volcà del Croscat. 
Després el camí passa per la 
fageda d’en Jordà. El dinar serà un 
pícnic ecològic de producte local. 
Per tornar a l’allotjament creuarem 
els aiguamolls de la Moixina, una 
reserva natural envoltada d’aigua 
i de bellesa artística. Sopar en un 
restaurant de cuina catalana de 
mercat i especialitats de la comarca 
de la Garrotxa.

DIA 4
Visita guiada a les colades de lava 
de Sant Joan Les Fonts.  Visita a la 
vila comtal de Besalú: caminant 
pel  call jueu descobrirem el micvé 
(banys jueus) més ben conservat 
de la península Ibèrica. A Besalú 
gaudirem del dinar en un restaurant 
de Cuina Volcànica. Tarda lliure 
per gaudir del centre històric 
d’Olot. Soparem en un restaurant 
on degustarem l’especialitat més 
característica de la regió. Activitat 
nocturna “Els sons de la nit” als 
paratges de la Moixina.

DIA 5
Desplaçament cap al poble dels 
Hostalets d’en Bas. Trepitjarem el 
camí ral que antigament unia Olot 
amb Vic. Dinarem en un restaurant 
al pintoresc poble dels Hostalets 
d’en Bas, on degustarem Cuina 
Volcànica. Vespre: experiència 
gastronòmica. Per què a Catalunya 
tothom menja “pa amb tomata”? 
Com és un sopar tradicional? Ens 
sentirem com un habitant local 
gaudint d’un tradicional sopar de 
“pa amb tomata” amb embotits, 
formatges i vins de la millor qualitat 
en un entorn autèntic.

DIA 6
Desplaçament fins a les instal·lacions 
de Vol de Coloms. Recorregut en 
globus aerostàtic. Esmorzar de 
pagès. Tarda: els carrers d’Olot ens 
ofereixen establiments històrics per 
poder-nos endur un tros de territori 
amb nosaltres: producte local a preu 
local.  Per acabar de degustar el 
territori, soparem en un restaurant 
de brasa a Olot on gaudirem dels 
productes locals amb un toc més 
informal.

DIA 7
Sortida de l’allotjament.

AUTOGUIAT.  7 dies / 6 nits

Des de:

 6 nits en hotel de turisme rural.
 6 esmorzars, 5 dinars, 6 sopars.
 Tots els desplaçaments necessaris dins 

el territori.
 Llibre de ruta amb l’itinerari i la 

informació complementària sobre flora, 
fauna, geologia, història i cultura.

 Guies oficials de natura i cultura.
 Visites i activitats.

 No inclou
 Desplaçament des de i fins a l’aeroport.
 Qualsevol altra cosa que no estigui 

inclosa en el programa.

A peu, en bici i des de l’aire

1.075€ / persona
(en habitació doble)
Mínim: 2 persones

Natura, cultura
i gastronomia

NATURA

1

OLOT

2 3

PNZVG

4

CULTURA

5 7

OLOT

6

Besalú

Hostalets 
de Bas

TRESCÀLIA,
AGÈNCIA DE VIATGES RECEPTIVA
Llicència CG-3437

T. +34 972 264 615
M. +34 669 826 322 
info@trescalia.com
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El tema principal d’aquesta ruta és conèixer una part del territori de 
Catalunya seguint la via verda antigament utilitzada com a via ferroviària 
anomenada Carrilet, que us portarà des d’un dels indrets més característics 
del Prepirineu, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, fins a la 
Costa Brava.

LA GARROTXA

OLOT
PARC NATURAL

DE LA ZONA VOLÀNICA
DE LA GARROTXA

DIA 1
Arribada a la ciutat d’Olot, capital 
de la regió coneguda per la seva 
riquesa cultural. Recomanem 
visitar el Museu dels Volcans i pujar 
al cràter del volcà del Montsacopa, 
des d’on es pot gaudir d’una 
magnífica vista de la ciutat.

DIA 2
Ruta circular per explorar la bellesa 
que ofereix aquest territori d’origen 
volcànic. Descobriu els volcans 
més importants de la regió, 
actualment inactius, tot pedalant 
en la frondositat dels seus boscos 
i la fageda d’en Jordà. Us oferim 3 
possibles rutes per escollir. 

DIA 3
Iniciem la ruta des d’Olot per la via 
verda Ruta del Carrilet. Després 
d’un lleuger ascens fins al coll d’en 
Bas (620 m), s’inicia un descens molt 
agradable d’Olot a Amer pel tram 
més emblemàtic de la via verda. 
Continuarem la ruta amb un lleuger 
descens fins a arribar a la població 
de Sant Julià de Llor. Allotjament en 
una masia rural d’ambient familiar, 
situada en un entorn privilegiat, en 
règim de mitja pensió.

DIA 4
Gaudiu de la tranquil·litat que brinda 
l’entorn de la casa rural i de la ruta 
circular de Sant Julià de Llor- Osor, 
població amb una gran riquesa 
històrica.

DIA 5
Inicieu la ruta de nou pel Carrilet des 
de Sant Julià de Llor fins a Girona, 
capital de la província. Un cop 
arribeu a Girona, us recomanem 
perdre-us pel centre de la ciutat 
vella.

DIA 6
La ruta des de Girona fins al mar 
té un pendent suau i assoleix el 
punt més alt a Cassà de la Selva 
(136m). Seguir la ruta de l’antic tren 
permet conèixer dues comarques 
(el Gironès i el Baix Empordà) des 
de la conca del Ter fins a la vall de 
Riudaura, passant per la depressió 
de la Selva.

DIA 7
Podeu aprofitar l’últim dia per gaudir 
de la platja o fer una volta en bici per 
Sant Feliu de Guíxols resseguint la 
costa pel camí de ronda.

DIA 8
Dia de tornada. Si no heu agafat 
un servei de transport privat, teniu 
l’opció d’agafar un bus públic que 
us portarà a la ciutat de Girona i 
des d’allà podreu agafar un bus 
per Barcelona o per l’aeroport de 
Girona.

AUTOGUIAT.  8 dies / 7 nits

Des de:

 7 nits en hotels de 3* i 4* i cases rurals 
en règim de mitja pensió i piscina.

 Lloguer de bicicleta estàndard amb alforges.
 Road book de la ruta.
 Cadenat de seguretat.
 Equip de reparació.
 Assistència durant la ruta.
 Transport d’equipatge d’hotel a hotel.
 Transport de bicicletes Olot.

 No inclou
 Navegador amb els tracks de ruta.
 Lloguer de bicicleta d’elit.
 Transfers.

  

Catalunya dels
Pirineus a la costa

860€ / persona

554€ / grup 2-4-6 persones

COSTA

1

OLOT

2

PNZVG

4 5 763 GIRONA 8

Sant Feliu de Guíxols

AGÈNCIA DE TURISME ACTIU
ENJOY PYRINEES
Llicència CG-002643

T. +34 972 430 413
M. +646 027 372    +34 638 707 808 
info@bicicarril.com
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Lloguer de bicicletes i accessoris. 
Àmplia gamma de bicicletes de 
totes les mides per a adults i per 
a petits. Bicicletes elèctriques 
disponibles. Servei de transport, 
assistència i guiatge.

Bicicarril.com

A
ct

iv
it

a
ts

Proveïdors 
d’experiències

Lloguer i trasllat de bicicletes per 
recorreguts com la via verda del 
Carrilet. Organització de grups. 
Llibres de ruta d’altres itineraris 
senyalitzats. Serveis a convenir.

Centre Logístic 
de Bicicletes

Visites i activitats educatives per 
descobrir el patrimoni cultural de 
la Garrotxa per a grups, escoles, 
famílies i individuals. Àmplia 
oferta d’activitats.

educArt

Excursions i guiatges de 
senderisme a la carta pels indrets 
més amagats i autèntics, més 
alternatius i singulars, combinant 
l’slow travel i el turisme 
responsable, en grups petits. 

En Ruta Girona

Empresa  dedicada a l’educació 
ambiental, adaptada als diferents 
cicles formatius.  Ofereixen 
excursions a peu, amb bici, d’un 
o més dies i sortides naturalistes 
per la comarca de la Garrotxa.

Guies de Natura 
la Garrotxa

Situat a la Vall d’en Bas, prop 
de la via verda, l’obrador de 
formatges mostra el procés 
d’elaboració, amb tastet i venda;  
i l’allotjament rural annex és ideal 
per a famílies i amics.

Visites guiades a la granja, 
situada a la Vall d’en Bas, 
orientades a tota la família, petits 
i grans, grup escolars, entitats, 
associacions i jubilats.

Mas la Coromina

Guiatges de natura i cultura 
amens i divertits amb i sense 
màgia per a tot tipus de públic: 
empreses, associacions, grups 
organitzats, famílies, escolars, 
persones amb discapacitat.

Natura i Màgia

Rutes en burro català pel Parc de 
Pedra Tosca, en ple Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, entre parets de pedra 
seca i camps de conreu. Admet 
reserves individuals i de grups.

Rucs i Someres

Empresa d’educació i serveis 
ambientals. Dissenya, programa 
i executa campanyes de 
sensibilització, programes i 
activitats d’educació ambiental i 
rutes per a tot tipus de col·lectius.

Tosca

Vols en globus a la Garrotxa i 
esmorzar de pagès. Disposa 
de cistelles de fàcil accés per a 
persones amb mobilitat reduïda. 
Disponibles vols familiars i 
exclusius per a empreses i grups.

Vol de Coloms

La Xiquella formatges 
i turisme rural

Granja amb visites guiades al 
procés d’elaboració de iogurts. 
Sensibilització dels visitants a 
través del projecte de millora la 
qualitat de vida de persones amb 
discapacitat intel·lectual.

La Fageda Fundació
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Masia situada al peu de la via 
verda del Carrilet, en ple Parc 
Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa. Regentada per 
una parella local amb arrels 
escoceses. Ofereix mitja pensió, 
espais còmodes i multi funcionals. 

La Rectoria de Sant 
Miquel  de Pineda
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Casa de pagès d’estil tradicional 
amb vistes panoràmiques a la 
vall d’en Bas. Ambient acollidor i 
familiar. Piscina exterior. Ofereix 
mitja pensió, zona de glamping i 
una cabana de fusta enmig de la 
natura per organitzar activitats 
per a grups.

Turisme Rural 
Mas Garganta

TR
TR

TR

Situada en un entorn molt 
tranquil, disposa del segell 
Bikefriendly. Ofereix mitja pensió 
amb productes naturals i de 
proximitat. Lloguer de bicicletes, 
rutes guiades amb BTT, road i 
a peu.

Turisme Rural 
Mas el Bosquet

Masia situada a la Vall d’en Bas, 
ben comunicada i envoltada de 
magnífiques vistes. Ambient 
relaxat i familiar per fer turisme 
rural sense presses. Ofereix mitja 
pensió.

Turisme Rural 
Mas el Ferrés

Masia situada a tocar de l’Alta 
Garrotxa. Ofereix mitja pensió, 
gastronomia local i saludable, 
espai cobert per a guardar-hi 
bicicletes i material de muntanya, 
i sala polivalent.

Turisme Rural 
Can Felicià

TR

Masia envoltada de boscos, 
prats i camps de cultiu, a la 
falda del Puigsacalm. Molt ben 
comunicada. Ofereix mitja pensió 
i disposa de vistes panoràmiques 
a la vall d’en Bas.

Turisme Rural 
Mas Rubió

TR

Masia pairal del segle XIII 
reformada, adaptada i ben 
equipada per a grups de fins a 
20 persones. Situada al nucli 
antic de Sant Feliu de Pallerols, 
dins el Parc Natural de la Zona 
Volcànica. Gran jardí amb hort i 
animals de granja. 

Turisme Rural 
Casa Prat

TR

Casa pairal reformada, ideal per 
parelles que busquin relaxar-se 
en un entorn molt cuidat i luxós. 
Ofereix mitja pensió amb una 
cuina amb un toc personal, 
piscina, sala de reunions i vistes 
panoràmiques sobre la vall d’en 
Bas.

Turisme Rural 
Les Comelles

Situada al barri vell d’Olot. 
Cafeteria amb un estil innovador 
i un tracte proper. Ofereix 
productes artesans de qualitat.

Cafeteria La Nevateria
Local a les afores d’Olot 
especialitzat en el pa amb 
tomata amb els millors embotits 
de la Garrotxa.  Disposa de 
pa sense gluten.  Ideal grups, 
parelles i famílies. Terrassa. Ben 
comunicat.

Hostal del Sol

Restaurant situat al cor del Parc 
Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa. Cuina Volcànica 
i casolana. Plats per a celíacs i 
vegetarians. Disponibilitat per a 
banquets. Terrassa i zona infantil.

Hostal dels Ossos
Restaurant d’estil innovador situat 
a l’entrada sud-oest d’Olot. Tracte 
proper, servei tipus self-service 
i aposta clara per productes de 
proximitat, naturals i saludables. 
Plats vegetarians i vegans.

Restaurant B-crek

Situat en plena Vall d’en Bas, ben 
comunicat i a pocs metres de la 
Via Verda del Carrilet, disposa 
de piscina, restaurant, sales 
privades, jardí per a celebracions 
i sales de reunions.

Hotel Vall d’en Bas

H

Petit hotel amb 12 habitacions 
dobles situat dins del Parc 
Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa, en un indret tranquil 
enmig de la natura.

Hotel Can Blanc

Hotel familiar convenientment 
situat dins de la ciutat d’Olot i a un 
pas del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa. Disposa 
de restaurant, hotel-apartament 
i sala de reunions annexos. Ideal 
per famílies i grups diversos.

Hotel La Perla

Petit hotel amb totes les 
comoditats d’avui i tot l’encant 
d’ahir, envoltat per un jardí 
que es fusiona amb l’entorn 
natural. Habitacions singulars i 
confortables.

Hotel Mas la Ferreria

Hotel Borrell
Hotel urbà situat en una zona 
tranquil·la, a prop del centre 
comercial de la ciutat. L’Hotel 
Borrell és un bon lloc per gaudir 
tan de la comarca, com de la 
seva capital, Olot.

H
H

H
H

Hotel situat entre la ciutat 
d’Olot i la zona central del Parc 
Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa, molt accessible. 
Disposa de restaurant. Vistes 
panoràmiques.

Hotel Riu Fluvià

H
Càmping situat en plena natura 
al municipi de Les Planes 
d’Hostoles. Disposa de cabanes 
als arbres accessibles, zona 
d’acampada i espais polivalents 
pensats per a tota la família.

Càmping l’Alguer

Càmping familiar situat al 
municipi de Les Preses, dins 
del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa. Disposa 
de bungalows, mòbil-homes, 
caravanes i zona  d’acampada.  
Especialistes en Bed & Bike; prop 
de la via verda del Carrilet.

Càmping Natura

C
C

Petit complex amb encant 
prop de Besalú format per 18 
eco-apartaments ideals tan per 
a famílies com per a grups. Jardí 
amb piscina, hort ecològic i sala 
polivalent. Restaurant annex.

L’Arcada de Fares

A
H Hotel

C Càmping

ALLOTJAMENTS

A Apartaments i habitatges d’ús turístic

TR Turisme Rural

Casa de turisme rural situada 
a Mieres, entre la Garrotxa i 
Banyoles, en una zona rural molt 
tranquil·la. Tracte familiar, cuina 
casolana basada en productes de 
proximitat i de qualitat. 

Turisme Rural 
Cal Carreter

TR
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Contacta’ns!

Turisme Garrotxa és el teu contacte al territori. 
Posem el nostre coneixement del sector 
turístic i del territori a la teva disposició per 
fer-te fàcil contactar amb els allotjaments, 
els restaurants i les empreses d’activitats, i 
trobar rutes ajustades a les teves necessitats.

www.turismegarrotxa.com

NECESSITES SABER:

L’adquisició dels paquets s’obtindrà de forma directa 
amb l’agència que els promociona.

Els preus que apareixen en els paquets són vàlids 
durant el 2017, quedant subjectes a variació a partir 
del 2018.

La contractació dels serveis opcionals o canvi d’allot-
jaments que no apareguin reflectits en aquest catàleg 
poden ocasionar variacions en el preu de venda.

Restaurant-terrassa elegant 
situat al bell mig d’Olot. Cuina de 
mercat i catalana amb extensa 
carta de vins naturals.

Restaurant Cafè Europa

Restaurant situat a Les Preses, 
prop d’Olot. Especialitzat en cuina 
tradicional catalana, ofereix plats 
elaborats amb productes locals 
frescos i de primera qualitat. 

Restaurant Can Morera

Restaurant ubicat al centre 
històric d’Olot. Cuina de mercat 
moderna. Disponible per a 
grups i celebracions. Disposa 
de terrassa. Teatre i sala 
d’exposicions annexos.

Restaurant Els Catòlics

Restaurant envoltat de vegetació 
situat al paratge natural dels 
aiguamolls de la Moixina (Olot). 
Cuina Volcànica, de mercat i 
tradicional. Plats per a celíacs i 
vegetarians. Carpa exterior apta 
per a banquets.

Restaurant 
Font Moixina

Restaurant situat al centre 
històric d’Olot. Cuina selecta, 
natural i sana. Plats per a celíacs 
i vegetarians. Especialitat brasa. 
Creperia en una terrassa coberta 
annexa.

Restaurant La Brasera

Ubicat al centre del nucli 
històric de Besalú, en un edifici 
medieval, ofereix cuina casolana, 
Cuina Volcànica i plats per a 
vegetarians. Disponible per a 
banquets. Té terrassa i sala de 
jocs.

Situat al paratge natural de la 
Deu, envoltat de vegetació. Cuina 
Volcànica i tradicional. Pícnics. 
Plats per a celíacs i vegetarians. 
Jardins i menjadors privats per a 
banquets. Ben comunicat.

Restaurant La Deu

Restaurant situat a un eixample 
d’Olot. Cuina tradicional catalana, 
tradició i modernitat. Cuina 
Volcànica. Plats per a celíacs i 
vegetarians. Reservats, espais 
per a celebracions, terrassa.

Restaurant 
La Quinta Justa

Restaurant olotí amb 2 estrelles 
Michelin situat en una masia 
reformada per RCR Arquitectes 
amb premi FAD. Cuina 
d’avantguarda amb productes 
de proximitat. Espai per a 
banquets obra del mateix estudi 
d’arquitectura.

Restaurant Les Cols

Restaurant situat al poble amb 
encant dels Hostalets d’en Bas 
en un edifici tradicional. Cuina 
Volcànica, de temporada i 
creativa. Plats per a celíacs i 
vegetarians. Disponibilitat per a 
banquets.

Restaurant l’Hostalet

Restaurant 
La Cúria Reial

Restaurant ubicat a la Plaça 
Mercat d’Olot, en ple centre de 
la ciutat. Cuina elaborada amb 
productes de màxima qualitat i 
del mateix mercat. Terrassa. 

La Cuina del Mercat
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TURISME GARROTXA
Av. Onze de Setembre, 22 2a planta

17800 Olot - La Garrotxa
Tel. +34 972 27 16 00

info@turismegarrotxa.com

www.turismegarrotxa.com

EXPERIÈNCIES
GARROTXA

facebook.com/garrotxa
@turismegarrotxa

@turismegarrotxa
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