
  

 

Del 25 al 29 d’agost de 2021 

EMPRESES D’ACTIVITATS 

 

 

SOM MOBILITAT  

 

Tel. 972 69 20 72 

olot@sommobilitat.coop 

www.sommobilitat.coop/ 

 

 

 

Som Mobilitat és una empresa de car-sharing o 

lloguer de vehicles elèctrics amb estructura de 

cooperativa sense ànim de lucre. 

 

 

 

RUCS I SOMERES 

 

Cta. d’Olot, 18 (Can Massot) 

17178- Les Preses 

 

Tel. 609 30 49 94 Lluís/ 675 

25 76 08 Dolors 

www.rucsisomeres.com/ 

 

 

Rucs i Someres és una empresa dedicada a fer 

passejades turístiques culturals en burros de 

raça catalana pel parc de Pedra Tosca de les 

Preses.  

 

Durada: 1h 

Preu: 10€ per burro ocupat per una persona, 

i de 15€ si van dues persones en la mateixa 

burra (per exemple: un pare o una mare amb el 

fill). 

 

 

 

GRANJA ATO-MAS LA 

COROMINA 

 

Mas la Coromina s/n 

17176- Joanetes 

 

Tel. 669 74 67 52 

info@maslacoromina.com 

 www.maslacoromina.cat/ 

 

  

 

L’activitat comença amb un recorregut per la 

granja per conèixer de primera mà el procés 

d’elaboració de la llet ATO, des de la pastura 

dels animals fins a la munyida i el dia a dia d’una 

granja de vaques. Al finalitzar la visita podreu 

gaudir d’un tast de iogurts i formatges. 

 

Durada: 1h i ½ 

Preu: 12€ per adult i 6€ per nens de 3 a 12 

anys. Menors de 2 anys gratuït 

 

*Cal reservar amb antelació  

 

 

LA FAGEDA FUNDACIÓ 

 

Mas Els Casals s/n 

17811 Santa Pau 

 

Tel. 972 681 011 

 

 

En plena Fageda d'en Jordà, visitarem la granja, 

on veurem les vaques i els vedells, la sala de 

munyir i l'exterior de la fàbrica de làctics. 

Acabarem amb audiovisual i una degustació de 

productes. 

 

http://www.sommobilitat.coop/
http://www.rucsisomeres.com/
http://www.maslacoromina.cat/


  

visites@fageda.com 

www.fageda.com/ca/ 

 

 

 

Visites: de dimarts a diumenge 

Durada: 1h i ½ 

Preu: majors de 18 anys 6€, nens de 7 a 18 

anys 3€, gratuït fins a 6 anys 

 

*Cal reservar amb antelació 

  

VOL DE COLOMS 

 

Afores s/n 

17811- Santa Pau 

 

Tel. 972 68 02 55 

info@voldecoloms.com 

www.voldecoloms.cat/ 

 

 

 

 

 

 

El punt de sortida és a les instal·lacions de Vol 

de Coloms, al bell mig del Parc Natural, al peu 

del volcà del Croscat. Durant el vol, un brindis 

amb cava rosat i coca de llardons. Després de 

l’aterratge, un bon esmorzar de pagès amb 

producte locals: pa amb tomàquet i embotits, 

fesols amb botifarra a la brasa, iogurt de la 

Fageda, vi, cafè i lícor de ratafia. 

 

Hora: 7h 

Durada: 1h i ½ 

Preu: 170€ per persona/entre semana 

185€ per persona/ cap de setmana 

 

*Cal reservar amb antelació 

 

 

FERRER XOCOLATA 

 

Plaça Móra, 5 

17800- Olot 

 

Tel. 972 26 08 93 

pastisseriaferrer.olot@gmail.com 

www.pastisseriaferrer.cat/ 

 

 

Ferrer Xocolata és una pastisseria que es troba 

en un antic edifici del nucli antic d’Olot. És un 

espai on a més de comprar dolços i degustar 

xocolata, s’hi poden fer tallers d’elaboració del 

cacau. 

 

*Consultar tarifes dels tallers 

 

CENTRE LOGÍSTIC DE 

BICICLETES 

 

Av. de l’Estació, 3 

17800- Olot 

 

Tel. 972 69 20 23 

info@atma.cat 

www.atma.cat/ 

 

 

Lloguer de bicicletes de BTT, cicloturisme, 

carretera, elèctriques, tàndems... Assessorament 

personalitzat segons la necessitat. Es 

proporcionen mapes, tracks de les rutes 

descarregables, lloguer de GPS, kits de 

reparació, entre altres. 

 

Entrega i recollida al Càmping Natura de Les 

Preses. 

Lloguer de bici tot el dia: 20€  

*Consultar preu del lloguer d’altres tipus de 

bicicletes i accessoris. 

 

EDUCART 

 

Tel. 972 90 38 22 

info@educart.biz 

 

 

 

 

Visites i activitats de tursime  cultural per a 

grups organitzats, turisme familiar, per la 

Garrotxa. 

- Visites guiades pels pobles medievals 

de Santa Pau i Besalú. 

- Visita Olot moderista 

 

http://www.fageda.com/ca/
http://www.voldecoloms.cat/
http://www.pastisseriaferrer.cat/
http://www.atma.cat/


  

 *Cal reservar amb antelació 

 

CORRIOL, SERVEIS 

EDUCATIUS 

 

 

Tel. 972 260 101 

info@corriolserveis.com 

http://www.corriolserveis.com 

 

 

Visites guiades pel Parc Natural de la Zona 

Volcànica de la Garrotxa a partir de 6€ per 

persona.  

 

 

TOSCA SERVEIS 

AMBIENTALS 

 

Tel. 972 26 81 12 

info@tosca.cat  

www.tosca.cat 

 

 

 

 

 

Ofereix activitats pedagògiques i itineraris 

guiats d'una jornada adaptats als diferents 

nivells educatius. Desenvolupa programes 

especialitzats en el coneixement del medi 

natural (Naturteca) de la Garrotxa i dels 

productes de la terra (Propera Parada) destinats 

a famílies amb nens, grups d'amics i apassionats 

de la natura. 

 

Proposta d’activitats per l’ESDANSA: 

- Paisatges de postal, 12€ adults,  Menors 

de 6 anys gratuït 

 

 

GUIES DE NATURA DE LA 

GARROTXA 

 

Tel. 972 26 46 15/ 669 82 63 

22 

info@escoladenatura.org 

http://www.escoladenatura.org/ 

 

 

Guiatges de senderisme i natura. Propostes a 

mida per a particulars i grups 

Acompanyaments de trail running en petits 

grups. 

 

EN RUTA GIRONA 

 

Tel. 656 63 44 40 

info@enrutagirona.cat 

www.enrutagirona.cat 

 

 

 

 

 

 

Servei professional de turisme actiu que 

organitza excursions i guiatges per La Garrotxa 

i el seu entorn.  

 

Proposta d’activitats per l’ESDANSA: 

- Trepitja i menja't la Garrotxa, 210€ * 

- La primera ermita, 125€* 

- Els tres roures del Rei; 90€* 

- Cingleres de Basalt; 90€* 

- Un volcà al mig d'Olot; 90€* 

- Ruta dels gorgs de Santa Pau, 90€* 

- Rius de lava; 90€* 

*Grup 6 persones 

 

 

 

RISUM, ioga i marxa nòrdica 

 

 

Risum ofereix sortides de marxa nòrdica a 

diferents espais naturals de la Zona Volcànica 

http://www.corriolserveis.com/
http://www.tosca.cat/
http://www.escoladenatura.org/
http://www.enrutagirona.cat/


  

 

 

Tel. 972 27 16 00 

info@turismegarrotxa.com 

www.turismegarrotxa.com 

 

Tel. 677 27 43 20 

info@risum.cat 

www.risum.cat/ca/ 

 

 

 

de la Garrotxa i sessions de ioga tant a l’aire 

lliure com a espais de retir. Dues activitats molt 

saludables que ajuden a aconseguir un benestar 

físic, mental i emocional.  

 

 

GUIES DE MUNTANYA I 

BARRANCS AMA DABLAM 

 

Tel. 615 233 442 

info@guiesamadablam.com  

www.guiesamadablam.com 

 

 

Barranquisme familiar o d'iniciació (Barranc del 

Gurn): De 40€ a 60€ per persona, depenent 

de les persones apuntades. 

 

Circuit d'orientació a Hostalets d'en Bas: 25€ 

per persona (grup de 4 a 8 persones)  

 

Trekking a Sant Privat d'en Bas amb vistes al 

Salt de Sallent. 

 

 

CLARA PALLARÈS 

CIURANA 

 (Tallers de cuina) 

 

Tel. 670 70 99 59 

info@clarapallares.com 

http://clarapallares.com  

 

 

Disseny d'experiències gastronòmiques i 

sensorials amb l'objectiu d'integrar conceptes 

de sostenibilitat, territori i cuina inclusiva i 

creativa. 

 

* Consultar tarifes dels tallers 

http://www.turismegarrotxa.com/
http://www.risum.cat/ca/
http://www.guiesamadablam.com/
http://clarapallares.com/

