EXCURSIÓ

GASTRONOMIA I ARTESANIA DE LA SELVA
VISITA EL CENTRE GASTRONÒMIC DOMUS SENT SOVÍ I EL TALLER DE CERÀMICA
D’ANTONI MAJÓ
Aprèn com es fa la ceràmica artesanalment a Breda al taller d’Antoni Majó i visita el Centre
Gastronòmic Domus Sent Soví a Hostalric on hi ha exposicions de la gastronomia catalana i on
ens ensenyaran com cuinar un plat típic català.

PROGRAMA
OPCIÓ 1
Durada de l’activitat: tot el matí
La família d’artesans de la ceràmica Majó ens mostraran com treballen la ceràmica amb
diferents tipus de torn manual i de forma artesana. Finalitzada la visita al taller de ceràmica
anirem a Hostalric, concretament al Centre Gastronòmic Domus Sent Soví, on un cuiner expert
ens farà una classe magistral de cuina tradicional catalana. Dinar lliure.
OPCIÓ 2
Durada de l’activitat: tot el dia
Arribada a Hostalric on ens esperem per recórrer els carrers del poble i descobrir el què
amaguen les parets dels seus monuments. El final de la visita, ens deixarà a Domus, on tot
està ja preparat per la cuinar un suculent plat d’arròs amb ingredients de la regió. Un xef
professional ens ensenyarà tots els secrets per què nosaltres mateixos preparem un deliciós
arròs per dinar! Després de dinar, la família d’artesans de la ceràmica Majó ens mostraran com
treballen la ceràmica amb diferents tipus de torn manual i de forma artesana.

MÉS INFORMACIÓ
Idiomes: català, castellà, anglès i francès
Edat mínima: Apte per a tots els públics.
Grups (mínim/màxim):
Opció 1
Mínim 15 persones
Màxim 60 persones
Opció 2
Mínim 15 persones
Màxim 30 persones

Aquest projecte està finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel Servicio Público de Empleo Estatal i pel Fons Social Europeu,
d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’ORDRE EMO/280/2013, de 6 de novembre.
Programa finançat a càrrec de fons provinents de Pressupostos Generals de l'Estat

EXCURSIÓ

COM ARRIBAR/ PUNT DE SORTIDA I PUNT D’ARRIBADA
c/ Puig i Cunyer, 5
Breda (Girona)

DATES
Es pot fer durant tot l’any.
PREU NET PER AGÈNCIA
Opció 1. Excursió mig dia
Preu: €/grup + €/persona
[Podeu sol·licitar dossier amb preus a http://www.hibriturselva.cat/contacte]
El preu inclou:
- Visita al taller de ceràmica A.Majó
- Peça de ceràmica de record
- Classe magistral de cuina tradicional catalana
El preu no inclou:
- Transport
- Àpats del dia
Preu desglossat:
- € (Classe magistral – no experiencial) Inclou lloguer espai + cuiner + material
- € (Visita i record del taller de ceràmica)
Opció 2. Excursió 1 dia
Preu: €/persona
[Podeu sol·licitar dossier amb preus a http://www.hibriturselva.cat/contacte]
El preu inclou:
- Visita guiada a Hostalric
- Taller de cuina d’arrós experiencial, amb dinar
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d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’ORDRE EMO/280/2013, de 6 de novembre.
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-

Visita al taller de ceràmica A.Majó
Peça de ceràmica de record

El preu no inclou:
- Transport
Preu desglossat:
- € Taller de cuina d’arròs + dinar
- € (Visita i record del taller de ceràmica)
CONTACTES
TALLER CERÀMICA ANTONI MAJÓ

c/ Puig i Cunyer, 5 - Breda (Girona)
972 870735
info@ceramiquesmajo.com
www.ceramiquesmajo.com

CENTRE GASTRONÒMIC DOMUS SENT SOVÍ

Carrer del Ollers, s/n, Hostalric (Girona).
972 87 41 65 – Jordi
centre@domussentsovi.cat
www.domussentsovi.cat
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