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

Un viatge renovador
al Parc del Garraf

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

Taller de connexió amb cavalls i Monestir
Budista a Olivella

 Allotjament
relaxant

 Palau Novella 
 Monestir Budista

Des de 
180€  *

*Preu per  persona



reservas@turismovivencial.com    ·   www.turismovivencial.com

Dia 1. T’allotjaràs en una casa ideal per relaxar-te. Un
cop  instal·lat, si ho desitges, podràs gaudir d’un
massatge de la mà de la  Juncal, per començar el
viatge ben sintonitzat, i disposaràs el matí lliure per
conèixer el casc antic d'Olivella. 

Al migdia visitaràs un dels llocs més curiosos del Garraf
“El Monestir Budista”. Primer gaudiràs d'un dinar
dissenyat per experts en alimentació conscient i
saludable. Tot seguit els mateixos monjos  t'explicaran
com és la vida en el monestir amb una visita guiada i
podràs assistir a les oracions de la tarda, una
experiència inoblidable!

Dia 2. Després d’esmorzar  t'esperarà la Virginia de
la Fundació Miranda per passar un fantàstic matí
rodejats de cavalls lliures. Amb ella coneixeràs un
preciós projecte de recuperació de cavalls abandonats i
posats en llibertat.

Itinerari Descripció
El Parc del Garraf és un meravellós parc natural,
amb un paisatge obert i un relleu suau, que
transmet tranquil·litat. El silenci és un dels trets més
destacats. Un parc natural amb molta essència
mediterrània; farigola i romaní, juntament amb la
brisa del mediterrani, proporcionen un estat de
calma i plenitud.

El Garraf és un territori singular, ple de persones
especials, que compartiran amb vosaltres vivències
de connexió natural. Uns fantàstics amfitrions que et
transmetran la seva energia, perquè tinguis una
experiència de pau i natura.

Inclòs: 
Allotjament + esmorzar. Dinar dia 1 + visita als
Monjos Budistes. Activitat a la Fundació Miranda.
No inclòs: 
Sopars , massatge i dinar dia 2.

 Massatge amb
la Juncal

Un dia amb el
monjos budistes

Descobreix el projecte de
la Fundació Miranda


