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PARC NATURAL DEL VOLCANS
DE LA GARROTXA I SANTA PAU

EXCURSIONS RADIALS
INCLOU TREN TURÍSTIC PELS VOLCANS DEL PARC NATURAL

LA FAGEDA EN CARRUATGE

Sortida des del nostre lloc d’origen en direcció Vic i Olot. Breu
aturada per esmorzar a càrreg dels nostres clients. Continuació
ﬁns a arribar al Parc Natural dels Volcans de La Garrotxa.

Durant el matí coneixerem els Volcans i La Fageda. En primer
lloc farem un passeig en carruatges de cavalls perxerons per
visitar La Fageda d’en Jordà, el bosc de faigs més gran de tota
la penínsua ibèrica. Gaudirem d’una visita d’alt valor paissatgístic a una de les reserves naturals més boniques, especialment
a la tardor i la primavera. La Fageda va crèixer sobre un terreny
pla sobre la colada de la lava procedent del volcà Croscat, a
550 metres d’alçada. A continuació anirem a conèixer alguns
del volcans del Parc Natural, Una experiència meravellosa per
veure 4 dels molts volcans que hi ha la zona volcànica, còmodament asseguts en un trenet turístic. El trenet és una reproducció de l’antic tren que anava d’Olot a Girona, composat per
diferents vagons, tots tancats però amb ﬁnestres que es poden
obrir. Durant el trajecte podreu anar gaudint d’una panoràmica
mentre us expliquen molts detalls i curiositats sobre la zona
volcànica de la Garrotxa. Podreu baixar del trenet, per estirar un
xic les cames i fer fotograﬁes a un dels volcans més famosos de
la zona.
Finalitzada la visita ensdirigirem al nostre restaurant, al mateix
parc natural, on realitzarem el dinar en base a productes de
proximitat, tots de la zona (km. 0) en base al següent menú:

AMANIDA DE L’HORT D’EN PAU AMB EMBOTITS DE LA COMARCA
****
BUTIFARRA CUITA A LA PEDRA VOLCÀNICA AMB FESSOLS DE
SANTA PAU I UN BON TALL DE CANSALADA
****
POSTRES
****
PA, VI, AIGUA MINERAL, CAVA I CAFÉ AMB GOTES

Després de dinar ens dirigirem a Santa Pau, dintre del Parc
Natural de la Zona Volcànica de La Garrotxa. Santa Pau és un
conjunt emmurallat que manté la seva uniformitat arquitectònica, i en la visita un arribareu a sentir traslladat a l’època medieval. Un passeig pels carrers de Santa Pau ens permet fer-nos a
la idea de la seva bellesa de les muralles i portes de la ciutat i
de la seva plaça porticada, record de la concessió real de poder
tenir mercat que tingués la Baronia de Santa Pau. Finalitzada la
visita tornarem a pujar a l’autocar per dirigirn-nos cap a el nostre lloc d’origen. Arribada, ﬁ del viatge i dels nostres serveis.
NOTES:
* L’ordre de les visites podrà ser modiﬁcat sense afectar al seu contingut.
* Qualsevol intolerància o al.lergia a algun aliment ha de ser comunicada a l’hora de realitzar la
reserva. Un cop realitzada la reserva no es faran canvis en el menú. *
* L’excursió es realitzarà tot i haver previssions de pluja, sempre que les autoritats guvernamentals no indiquin que hi ha temporal de mal temps amb perill per a les persones.

EL PREU INCLOU AUTOCAR I GUIA ACOMPANYANT
Condicions generals A www.intermediatours.com

DATA: A CONFIRMAR PEL CLIENT

PREU: 49 €

HORA DE SORTIDA:

07:30 H.

INCLOU:
• Dinar en restaurant al Parc Natural de La Garrotxa.
• Autocar “Gran Confort”.

• Guia acompanyant de la nostra agència.
• Visita amb carruatge de cavalls perxerons a la
Fageda d’en Jordà.
• Visita al volcans en trenet turístic.

• Visita al poble medieval de Santa Pau.
• Assegurança de viatge.

No inclou: Despesses privades al restaurant, propina, cap
altre servei no especiﬁcat en el programa.

INFORMACIÓ I RESERVES

TFN 635.039.483 - 692.81.07.07
www.intermediatours.com - info@intermediatours.com

