Allotjament dins
de la Balma

Un viatge a l'essència
del paisatge
Descoberta geològica, taller de pedra seca i
tast de vins
Grup mínim: 4 persones
Programa: 3 dies i 2 nits

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

Des de
280€ *
*Preu per persona

Descoberta geològica
Tast de vins

Mura, un
poble de
pedra

Itinerari
Dia 1. T’allotjaràs en un hotel fascinant, un mas del
segle XII, construït dins una balma, una cavitat excavada,
de forma natural a la muntanya. Un allotjament-museu
en un medi natural únic, ple d’història.
Dia 2. Pujaràs al Montcau amb l’Isaac un dels geòlegs
que coneix millor el Parc Natural. Ell t'explicarà el secrets
geològics que amaga aquest emblemàtic cim. Després
de degustar un pic-nic amb les millors vistes disposaràs
temps per conèixer el municipi de Mura i passar temps
lliure, descansant i coneixent els encants de la zona.
Dia 3. T'esperarà en Jordi per explicar-te una de les
tècniques agràries més antigues, la construcció de murs i
barraques de pedra seca;amb ell visitaràs aquestes
increïbles construccions i contribuiràs a preservar aquest
patrimoni amb un taller de pedra seca, on donaràs
forma al paisatge. Acabaràs el taller amb un tast de vins
de la mà d’en Pep Tarin.

Descripció
Sant Llorenç del Munt i l’Obac és un fascinant parc
natural, on les seves roques i muntanyes et captivaran. Un
relleu peculiar i desconegut que coneixeràs de la mà dels
seus habitants, els millors coneixedors del parc que
t’explicaran el magnetisme, els secrets del paisatge, i com
s’han beneficiat del que la natura els ha donat.
Visitaràs un conjunt de pobles medievals amb molt
d'encant, fets de pedra i històries, que els seus habitants
compartiran perquè coneguis aquest territori en primera
persona. Una immersió a l’essència del relleu, a les seves
formes i a un paisatge fet de persones i tradicions.

Inclòs:
Allotjament + mitja pensió. Descoberta geològica +
picnic. Taller de pedra seca + tast de vins
No inclòs:
Dinars i sopars no indicats a l'itinerari
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