EXCURSIÓ

CERÀMICA DE BREDA I LLEGENDES
DEL MONTSENY
VISITA EL TALLER DE CERÀMICA, CAMINA PEL MONTSENY I VISITA EL CASTELL DE
MONTSORIU
Visita al taller de ceràmica Graupera i excursió guiada pels boscos del Montseny fins a arribar
al Castell de Montsoriu. Durant l’excursió podràs conèixer les llegendes que les ruïnes del
castell amaguen. També podràs passejar pels seus racons per imaginar episodis d’un passat
esplendorós, amb cavallers i dames, nobles i pagesos, històries d’amor i de guerra.

PROGRAMA

Durada de l’activitat: Tot el dia
Matí:
Abans d’esmorzar es visita el taller de ceràmica Graupera, on podrem veure de primera mà
com es confecciona la ceràmica tant típica d’aquesta zona.
Un cop finalitzada la visita al taller i per agafar energia per la caminada, esmorzarem amb
productes típics de la zona com la botifarra dolça i la ratafia. Sortirem caminant des de el
mateix poble de Breda en direcció cap al castell de Montsoriu recorrent els boscos del
Montseny.

Migdia:
Abans d’arribar al Castell de Montsoriu i després d’una bona caminada, pararem a fer un pícnic
amb productes ecològics típics de La Selva.

Tarda:
Visitarem el Castell de Montsoriu, i un guia ens explicarà les llegendes que amaguen les ruïnes
i racons d’aquest emblemàtic edifici medieval. Un cop finalitzada la visita ens dirigirem cap
Breda, justament on hem començat el dia.
RESTAURACIÓ
Tant l’esmorzar com el dinar seran durant la ruta, on els nostres amics de Camina i Esmorza
ens prepararan un excel·lent pícnic amb productes ecològics de la terra.

MÉS INFORMACIÓ
Idiomes: català, castellà, (anglès demanar amb antelació)
Edat mínima: apte per a tots els públics
Grups (mínim/màxim):
Mínim 8 persones
Màxim 20 persones
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EXCURSIÓ
COM ARRIBAR/ PUNT DE SORTIDA I PUNT D’ARRIBADA
CERÀMIQUES GRAUPERA
c/ Dolors Calloll Genovart
17400 Breda, Girona

DATES
Es pot fer durant tot l’any.
PREU NET PER AGÈNCIA
Preu: € per persona
[Podeu sol·licitar dossier amb preus a http://www.hibriturselva.cat/contacte]
El preu inclou:
- Visita al taller de ceràmica Graupera
- Esmorzar i dinar
- Excursió guiada des de Breda fins al Castell de Montsoriu
- Entrada + Visita guiada del Castell de Montsoriu
El preu no inclou:
- Transport
Preu desglossat:
- € (visita a Ceràmiques Graupera)
- € (esmorzar + dinar + excursió guiada) Camina i Esmorza
- €/adult, €/nens i jubilats (visita al Castell de Montsoriu)
CONTACTES
CERÀMIQUES GRAUPERA

c/ Dolors Calloll Genovart
17400 Breda, Girona
Mª Carme - 972 870 821

CAMINA I ESMORZA

c/ Sant Ignasi, 37
17430 Santa Coloma de Farners, Girona
972 877 626
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