
Grup mínim: 4 persones
Programa: 2 dies i 1 nit 

 

Un viatge de connexió
a un territori

 www.turismovivencial.com
Reserves al:  +34 610 129 044  /  reservas@turismovivencial.com

Taller de connexió de cavalls , visita  cultural i visita
vinyes + degustació de vins.

L' Eduard,
de la hípica

Des de 
180€  *

*Preu per persona



Ruta energètica per
Talamanca 

Allotjament rural

reservas@turismovivencial.com    ·   www.turismovivencial.com

Dia 1. T’allotjaràs en una fantàstica casa rural ubicada
al nucli històric de Talamanca, un allotjament rústic en
un poble de caràcter medieval. Un espai acollidor i
tranquil, amb les millors vistes del Parc Natural des de
la teva terrassa. 

El primer dia coneixeràs l’Eduard, el propietari de
l’hípica de Talamanca, ell t'explicarà la singularitat i
filosofia del seu projecte. Et farà un taller de connexió
amb els cavalls, t’ensenyarà a comunicar-te i a fusionar-
te amb els cavalls a través d’un llenguatge basat en
l’actitud i les emocions. Aniràs a cavall fins el càmping
on l'Esther et prepararà un bon dinar casolà. A la
tarda disposaràs de temps lliure per descobrir el
municipi i l'entorn del Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l'Obac. 
 
 Dia 2. El segon dia gaudiràs d'una de les visites més
emocionants de l'indret, la ruta energètica de Maria
Magdalena amb en Jordi Piñero. Una visita de
misteri i espiritualitat, per conèixer el vincle sagrat que
unia els primitius habitants amb la natura.

Itinerari Descripció

Inclòs: 
Allotjament + esmorzar. Taller de connexió de cavalls. Dinar
al càmping. Ruta energètica a Talamanca .
No inclòs: 
Dinars i sopars no indicats a l'itinerari

 Taller de
connexió amb

cavalls

Sant Llorenç del Munt i l’Obac és un
meravellós parc natural, un oasi de calma i
tranquil·litat, un paisatge encisador format per un
relleu peculiar i pobles amb encant, que coneixeràs
de la mà dels seus habitants, els millors amfitrions.
Aquests t’explicaran el magnetisme, els secrets que
amaga el territori, i com conviure amb equilibri a la
natura. 

Un viatge que et permetrà desconnectar del dia a
dia, i viure una experiència sensorial, obrir la ment i
establir vincles profunds amb la natura. A
través dels cavalls, el bosc i el patrimoni del Parc
Natural, descobriràs tot un món. 


