
CASTANYADA AMB TOTS ELS COLORS 
DEL MONTSENY A LA TARDOR

Diumenge
31 d’Octubre de 2021
Hora:          8:00 hores
Durada:            1 dia

59 €59 €
Menú

Inclou
Autocar
Guia acompanyant
Esmorzar
Entrada a l’Espai 
Montseny
Dinar al Rebost de la 
Gleva

Amanida completa
Escalivada de pagès
Mongetes amb 
cansalada i botifarra a 
la brasa, xai, llom a la 
brasa i patates
Pijama
Castanyes i moniatos
Pa, vi, aigua, gasosa, 
cava, cafès i gotes
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Doctor Pi i Molist, 21-23
08031 Barcelona
933498100
reserves@bcnint.net

Informació Covid
És obligatori portar mascareta durant tot el recorregut.
Hi ha dosificadors de gel hidroalcohòlic a cada porta de l’autocar. 
Instal·lació del purificador d’aire ECO3 d’Hispacold als canals 
d’aire condicionat de l’autocar.
Els restaurants segueixen les mesures, restriccions i protocols de 
neteja que marca la Generalitat.

@viatgesbarcelonaint 685 746 510 viatgesbarcelona.com

Ruta
Sortida a les 8:00 hores en direcció a Tona. Ens aturarem 
per esmorzar al restaurant les 4 carreteres. Menjarem un 
entrepà de fuet, suc, aigua i cafès. Finalitzat l’esmorzar, 
ens dirigirem fins a la població de Viladrau per visitar el 
seu reconegut Espai Montseny. Es tracta d’un equipament 
suggerent, que ens endinsa en atmosferes màgiques, amb 
efectes d’imatge i so envoltants i emocionants. Veurem 
aparèixer i desaparèixer hologrames de bandolers i dones 
d’aigua, ens endinsarem en un bosc màgic, podrem as-
sistir a rituals de bruixes... I és que els frondosos boscos 
del Montseny van ser l’escenari on van transcórrer les 
històries de personatges llegendaris, com ara el bandoler 
Serrallonga, habitants mítics com les dones d’aigua, o les 
bruixes de Viladrau, que van ser perseguides i fins i tot 
executades durant el segle XVII. L’Espai Montseny recrea 
aquests espais i les històries de tots aquests personat-
ges en un nou centre de visitants, equipat amb tecnolo-
gia multimèdia inèdita fins ara al país. Acabada la visita 
anirem a dinar al ja conegut Rebost de La Gleva, on ens 
obsequiaran amb un dinar típic de la zona i de la època de 
l’any. Després de dinar, viatge de tornada a Barcelona.

reserva

online


