
Grup mínim: 4 persones
Programa: 2 dies i una nit (amb cuina privada)

 
Un viatge ple
d'emocions 
Espeleologia, pastura, astronomia i tast de
vins a Olivella.

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

Experiència Garrafal!

Des de 
220€  *

*Preu per  persona



Itinerari Descripció

reservas@turismovivencial.com    ·   www.turismovivencial.com

El Parc del Garraf és un sorprenent parc natural,
diferent i encisador. L’aigua i el foc han modelat un
paisatge de relleus suaus i boscos joves. Un territori
únic, exòticament mediterrani; on el mar, el silenci i
la calma proporcionen un estat de plenitud i
tranquil·litat. 
 
Els habitants del Garraf són especials i sorprenents,
de la seva mà et faran descobrir vivències úniques i
inoblidables. Experiències que et permetran  crear
un vincle amb el territori. Dos dies intensos plens
d’emocions, que et faran viure una Experiència
Garrafal!

Dia 1. T'allotjaràs a una masia rústica amb molt
d'encant i amb animals de granja. En Juan et donarà la
benvinguda i farà que la teva estada sigui excel·lent.
Disposaràs del matí lliure per conèixer el poble
d'Olivella.

Després de dinar  t'esperarà la Maria, per fer una de
les activitats més emocionants, un tast de vins a dins
d'un avenc. Amb ella descobriràs la bellesa de la
profunditat del Massís del Garraf i la singularitat dels
vins del seu celler. A continuació t'esperarà en Carles i
la Rat per acabar la jornada  observant el cel del Garraf
des de l'Observatori astronòmic del Parc del
Garraf.

Dia 2. Després d'emorzar t'esperarà en Sergi, l'últim
pastor d'Olivella, amb ell viuràs una jornada
insuperable, pasturant i aprenent la màgia del
pastureig. Si tens sort podràs veure com neix un petit
xai.

Inclòs: Allotjament . Activitat Tast espeleologia + tast
de vins (activitat a partir de 6 anys). Activitat Observació
d'astres. Activitat pastoreig. 
No inclòs:  Transport.  Tots els àpats.  L'allotjament
disposa de cuina privada.

En Carles i la Rat a l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf

La Maria, t 'espera a
l'avenc


