Proposta

Organitza
Masia Montbrú
Masia Montbrú

Envoltada d’alzines dalt d’un turó es troba la masia
Montbrú, carregada d’història, que dóna nom als
nostres formatges i ens regala unes vistes àmplies i
impressionants de l’altiplà, el Montseny i el Pirineu.
Espai on poder respirar natura i tranquil·litat mentre
passegeu per camins i cingleres.
Els dies més calorosos us podreu refrescar a la piscina
i fer fantàstiques migdiades sota les alzines.

Els camins de Montbrú a peu
No us perdeu els camins de Montbrú perquè tots us permeten tenir una panoràmica de
360º increïble: Moianès, Montserrat, Pirineus, Montseny, La Mola...
Gaudiu d’una casa valorada pels clients com “fantàstica” “molt ben equipada” i
“confortable”.

Afores. Moià
Barcelona

Telèfon 661637650
info@masiamontbru.com
http://www.masiamontbru.com
Persona de contacte: Mònica Bargalló

Activitats que oferim entre setmana, de dilluns a divendres, amb una estada mínima
d’1 nit, en col·laboració amb Gaia Guies.

Nº de Registre: HUTCC-000325DC53

- Els secrets naturals del Moianès
- Antics oﬁcis del Moianès
- Birdwatching, ornitologia al Moianès
- Els bolets del Moianès
- Plantes medicinals i remeis de les àvies

Gaia Guies

Informació addicional:
En alguna d’aquestes activitats, ﬁnalitzada l’excursió, prepararem algun plat típic del
Moianès elaborat amb els productes descoberts a la sortida: sopa de farigola, remenat
de bolets, botifarra amb bolets, melmelada de mores...

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

Per gaudir de les activitats amb Gaia Guies, demaneu-nos informació en fer la reserva.
Calendari: Octubre a juny

Telèfon 938 300 542

Preu: Estada a partir de 350 eur/nit. Màxim 15 persones Preu del guiatge, a convenir
segons tarifa de Gaia Guies

montseca@gaiamoia.com

El preu inclou: Estada a la casa, segons condicions indicades a la web.

Persona de contacte: Montserrat Clapers

Durada: Estades a partir d’1 nit, de dilluns a divendres, en els mesos indicats
Diﬁcultat: Baixa
enllaç de la proposta

http://gaiamoia.com/web/

