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Diumenge, 26 d’abril del 2015
EXCURSIÓ CULTURAL AMB AUTOCAR I TRENET
PER LA GARROTXA I LA VALL D’EN BAS

Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí, de davant de l’estació del carrilet, en direcció
a la Garrotxa, parant per esmorzar a La Gleva (inclòs en el preu). Prosseguint, després, fins als
Hostalets d’en Bas (catalogat com a conjunt històric-artístic) d’allà sortirem amb el trenet en
direcció a un dels indrets més verges i desconeguts de La Vall d’en Bas, el Racó del Grau.
Podrem observar l’altiplà i les cingleres de Falgars i, si ha plogut, podrem veure els
espectaculars salts d’aigua. Aquest tram serà per l’antic camí ral, que unia Olot i Vic. El
recorregut ens portarà direcció Sant Esteve d’en Bas, on tindrem una panoràmica del poble, de
l’espectacular muntanya del Puigsacalm i l’antiga línea de tren. Per la parcel·lària, anirem fins
Sant Privat d’en Bas, petit nucli molt pintoresc, on ens esperarà l’autocar per anar cap el
restaurant, per fer el següent dinar, típic de la “cuina volcànica” garrotxina:
Amanida - ous a la caputxina - rodo de vedella - postre - cava, pa, vi, aigües, cafè i gotes.
Ben dinat, després d’una mica de sobretaula, i per estirar les cames, anirem a visitar el nucli
antic i les cingleres de Castellfollit de la Roca. Desprès de fer la petita passejada reprendrem el
viatge de tornada fins a Sant Boi per arribar prop de les set de la tarda.

Per a inscripcions a la llibreria Isart (plaça Presas): a partir del dimecres dia 15 d’abril.
Preu, inclòs viatges esmorzar, dinar, i visites: Socis: 37 €uros – No socis 40 €uros
Places limitades. No feu tard a la inscripció ni a la sortida de l’autocar
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org

