ACTIVITATS

EL MÓN DE LES GALETES
VISITA EL MUSEU TRIAS I ELABORA LES TEVES PRÒPIES GALETES
Visita el Museu de les Galetes Trias on podràs veure com s’elaboren uns dels dolços amb més
tradició de Catalunya i després dóna pas a la teva creació realitzant un taller i elaborant les
teves pròpies galetes al Centre Gastronòmic Domus Sent Soví.

PROGRAMA
Durada de l’activitat: tot el matí.
- 9:00h: Museu Galetes Trias (1h de visita)
- 11:00h: Taller de galetes a Domus
1era Part: Visita al museu de les Galetes Trias
En el museu de les galetes podrem conèixer la història de la família Trias, des de que van
fundar l’empresa fins al dia d’avui.
En el transcurs de la hora que dura la visita es podran veure les eines necessàries per convertir
el blat en pa o galetes, des de la ventadora, pasteres de pagès o el forn de llenya tot passant
per les més curioses màquines d’una fleca. També tindran la opció de veure el mobiliari que
s’utilitzava a l’època, la col·lecció de llaunes on es guardaven les galetes i finalment una
reproducció de la botiga on la família venia les galetes.
2ona Part: Taller de Galetes al Centre Gastronòmic Domus Sent Soví
Després de la visita al museu, anirem fins al Centre Gastronòmic Domus Sent Soví a Hostalric
on un cuiner expert ens està esperant per fer unes delicioses galetes casolanes que no tindran
res a envejar a les famoses galetes Trias! Final del taller al migdia.

MÉS INFORMACIÓ
Idiomes: català, castellà, anglès i francès.
Edat mínima: Apte per a tots els públics.
Grups (mínim/màxim):
Mínim 10 persones
Màxim 20 persones
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ACTIVITATS

COM ARRIBAR/ PUNT DE SORTIDA I PUNT D’ARRIBADA
Punt de Sortida: Museu Galetes Trias
Ctra. de Sils, 36 – Santa Coloma de Farners (Girona)
Punt d’Arribada: L’activitat finalitza al Centre Gatronòmic Domus Sent Soví,
Carrer del Ollers, s/n, Hostalric (Girona).

DATES
Es pot realizar durant tot l’any.
PREU NET PER AGÈNCIA

Preu: €/persona
[Podeu sol·licitar dossier amb preus a http://www.hibriturselva.cat/contacte]
El preu inclou:
• Visita al Museu Galetes Trias (1h)
• Taller de galetes (2h)
El preu no inclou:
• Transports
• Qualsevol activitat no inclosa en el programa
• Dinar
Preu desglossat:
- Visita museu Trias gratuïta
- Taller de galetes: 20€ (inclou lloguer de la sala + cuiner + material)
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ACTIVITATS

CONTACTES
MUSEU GALETES TRIAS

Ctra. de Sils, 36 – Santa Coloma de Farners
972 841 213
trias@triasbiscuits.com
www.triasbiscuits.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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