Proposta

Organitza
Gaia Guies

Rutes a l’aire lliure i ecoturisme de natura i història.
Disposem dels certiﬁcats SICTED (turisme de qualitat)
i CETS (Turisme sostenible en Parcs naturals); i estem
adherits al compromís de sostenibilitat de BIOSPHERE.
Sant Josep, 4. Moià
Barcelona

Telèfon 938 300 542

Gastro passejades dels dimecres al
Moianès
Allibereu-vos un dimecres i aproﬁteu aquesta ocasió única que us ofereixen els
amﬁtrions de la comarca del Moianès.
• Una combinació de història, natura i gastronomia que us ofereix la gent del país.
• Gaudir d’una veritable passejada naturalista amb una guia experta!
• I al mateix temps conèixer què hi havia al Moianès ja des del segle XI
Informació addicional:
• 10h – arribada a This must be the place, (Mas Casamitjana). Us rebrà la Jo, podreu
fer un petit esmorzar (cafè, suc i pastes)
Coneixerem les diverses etapes històriques de Mas Casamitjana ﬁns avui.
• 10.30h – Inici de la passejada gastronòmica
Per camins aniran serpentejant els camps de conreu, travessarem rouredes i pinedes
de pi roig... la Montse de Gaià Guies ens ensenyarà a orientar-nos, a conèixer el
territori, els fruits comestibles del bosc, a reconèixer els sons dels animals i a seguir
rastres.. tota una aventura!
• 13.00h – Arribarem a Magadins Vells, on l’Anna i l’Elies ens explicaran també la
història del restaurant.. no us ho perdeu! Té el seu origen el 1080!!
Hi heu dinat mai? Aquí segueix l’experiència gastronòmica: productes del territori,
cuinats tradicionals....

montseca@gaiamoia.com
http://gaiamoia.com/web/
Persona de contacte: Montserrat Clapers

Mas Casamitjana-This must be the
place
El lloc que estàveu buscant

Situada a l’extrem d’una vall amb vistes als turons de
la Catalunya central i al fons els Pirineus, amb una de
les postes de sol més boniques. Restaurada amb un
estil rústic i modern, lloc ideal per a casaments i
esdeveniments.
Mas Casamitjana. Moià
Barcelona

Mòbil 694 418 115
hola@theplacebarcelona.com
https://thismustbetheplacebarcelona.com
Persona de contacte: Jo
Nº de Registre: PCC-001030

• Tornada a Mas Casamitjana per recollir els cotxes.
Calendari: Els dimecres, sota demanda. Altres dies consultar
Preu: Des de 38 euros per persona
El preu inclou: Gaudir de la guia, la benvinguda i el dinar amb productes locals.
Punt de trobada: Mas Casamitjana - Moià
Durada: Matí
Diﬁcultat: Baixa

Restaurant Magadins Vell

Restaurant i Agrobotiga amb els millors productes.
Situat al mig de camps de conreu. Disposem terrassa
exterior i un jardí natural per gaudir d’una bona
estona a l’aire lliure.
Ctra. C-59 (de Moià a l'Estany, km 43.5). Moià
Barcelona

Telèfon 93 820 83 28
Mòbil 649 72 88 24

Proposta

info@magadinsvell.com
http://www.magadinsvell.com/
Persona de contacte: Anna

