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

 

El plaer de desgustar
un territori

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

Itinerari guiat,  visita al molí + degustació d'olis, 
 visita vinyes + cata de vins.

   L'oli d'en Pere

Des de 
130€  *

*Preu per persona



 
 Molí de Mura

reservas@turismovivencial.com    ·   www.turismovivencial.com

Dia 1. T’allotjaràs a Mura un espectacular poble
medieval, on podràs descansar en un allotjament
rústic i amb encant. 

El primer dia t'esperarà en Pere, un muratà
enamorat del seu poble natal i un dels grans
coneixedors  de Sant Llorenç del Munt. Gaudiràs
d’un matí de senderisme i descoberta d’un
territori natural protegit, amb els seus racons i espais
fascinants. En Pere et descobrirà un paisatge modelat
gràcies a l’aigua. A la tarda, t'ensenyarà el seu mas,
un autèntic molí convertit en museu, passaràs una
tarda coneixent i degustant els millors olis del
parc natural. A l’estiu podràs fer-te  una cistella de
verdures de l’hort del molí!
 

Dia 2. Després d'esmozar t'esperarà en Pep  per
explicar-te la tradició vitícola de la zona. Descobriràs
les famoses Tines del Bages i degustaràs els 
 millors vins del Parc Natural.

Itinerari Descripció

Sant Llorenç del Munt i l’Obac és un fascinant parc
natural, ple de senders desconeguts que coneixeràs de
la mà dels seus habitants, els millors coneixedors
d’aquest espai protegit, que compartiran els secrets i les
bondats de viure envoltats de meravelles naturals. 
 
Gaudiràs fent una de les activitats més satisfactòries que
hi ha: “Un bon àpat després de caminar”. Envoltat
de paisatges de vinya i pedra, degustaràs l’autèntica
gastronomia catalana, regada amb els millors vins d’un
territori amb denominació d’origen.

Inclòs: 
Allotjament+ esmorzar. Excursió guiada . Visita al molí +
degustació d'olis. Visita Tines + cata de vins.
No inclòs: 
Dinars i sopars no indicats a l'itinerari

Cascades de
Mura

Olis i vins del
Bages


