
  

CATALUNYA, MUNTANYA I MAR - 2021 

HISTÒRIA, CULTURA I NATURA 

 

 

PRECIO CATALUA, MUNTANYA I MAR – 2021: 1.350 € 

- Suplement habitació individual: 30 € per nit (pagament directe) 

La persona sola disposada a compartir no paga cap càrrec addicional en el moment de fer la reserva, però 

si no hi ha cap altra persona que comparteixi 15 dies abans de la sortida, haurà d'abonar directament el 

suplement anunciat en arribar. 

- Els genets de 12 a 17 anys han d'anar acompanyats 

- Suplement temporada alta Abril - Maig – Juny - Setembre - Octubre: 150 € 

- Suplement especial de Cap d'Any: 100 € (inclou sopar especial) 

 

 

QUÈ T'OFEREIX LA RUTA CATALUNYA, MUNTANYA I MAR? 

Una ruta per la història i la natura 

8 DIES 7 NITS 6 DIES D'EQUITACIÓ 

Aquesta ruta transcorre per dos grans espais naturals del  Baix Empordà i la Costa Brava, l'espai Natural 

Protegit de les Gavarres i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. 

La muntanya i el mar ens acompanyaran des del Megalètic fins a l'actualitat passant per terres romanes, 

medievals i pirates. 

 

EL PREU INCLOU 

 7 nits en allotjament de gran qualitat i confort amb bany privat 

 6 dies de passejades per una gran varietat de paisatges a Catalunya 

 Pensió completa amb begudes: cuina catalana o espanyola, sempre amb aigua i vi 

 Guia professional multilingüe  

 Tipus de cavalls: andalusos i hispano-àrabs molt  ben entrenats 

 Transport d'equipatges i cotxe extra durant la ruta 

 Taxa Turística  

 Trasllats gratuïts des de l'aeroport o l'estació de tren/autobús de Girona ciutat, per a altres 

trasllats consulta preus i horaris. 

 



  
PROGRAMA CATALUNYA, MUNTANYA I MAR - 2021 

DIA 1 BENVINGUDA 

Arribada a Els Masos  d'en Coll, turisme rural i centre eqüestre, (www.elsmasosdencoll.com) un cop 

arribeu a Els  Masos d'en Coll rebreu tota la informació sobre les rutes, els temps d'equitació, els punts 

d'interès, l'allotjament, així com tota la informació important perquè tinguis unes bones vacances a cavall.    

A la nit, el sopar serà amb la resta de genets perquè pugueu conèixer-vos i  començar a gaudir els propers 

6 dies amb els nostres amics: els cavalls. 

 

DIA 2 RUTA DELS PIRATES I MASIES FORTIFICADES 

Per fi ha arribat el  moment, és el moment de contactar amb el nostre acompanyant i familiaritzar-se amb 

ell/la. Continuarem amb una ruta tranquil·la fins al riu Ter, en direcció al Montgrí, passarem per masies 

fortificades i podrem veure com es van poder defensar els seus habitants durant els atacs pirates.   

Després continuarem, sempre amb la muntanya del Montgrí al fons, fins arribar a la platja; i creuarem el 

riu per començar el camí de tornada. Tornant als Masos d'en Coll passarem per cultius de pomeres, camps 

que en el passat eren estanys i aiguamolls. 

 

DIA 3 ELS POBLES MEDIEVALS DE CATALUNYA 

Avui farem la nostra ruta cap a la muntanya, visitarem pobles  medievals  i passarem pel que fins al segle 

XVIII era  un llac, i 2000 anys abans havia estat mar. Als pobles de Peratallada, Canapost, Castell 

d'Empordà, Monells, Cruïlles veurem construccions de pedra, de l'època medieval. 

A la tarda arribarem al Mas Masaller (www.masmasaller.com) on després de desmuntar els cavalls, 

podrem descansar en un entorn tranquil; i a la nit podem degustar alguns plats tradicionals elaborats per 

Joan i Marta. 

 

DIA 4 EL MIRADOR "ROMÀNTIC" DE LA COSTA BRAVA 

Avui emprendrem una ruta que ens portarà entre sureres i castanyers, passant per St Cebriá de Lladó, "Els 

Metges" d'època romànica, unes vistes immillorables des dels Pirineus fins a la Costa Brava. Poc després, 

ens trobarem amb el primer vestigi megalític, un dolmen en un mirador estratègic "Puig d'Arques", i des 

de aquí, baixarem cap al nostre allotjament d’avui. 

Passarem per camins estrets fins a l'ermita de la Sta. Llucia d'Arbo, un altre exemple de construcció 

romànica de la zona.  

Arribarem al nostre allotjament i descansarem, ja que el camí de demà serà llarg.  

 

 

 

 

 



  
 

DIA 5 A TRAVÉS DELS DOLMENS, ARRIBEM AL MAR 

Avui anem a la platja. 

Després d'un bon esmorzar ens dirigirem a la platja. Pel camí podrem veure antics pous de gel, abundants 

als voltants; el Dolmen "Tres Peus" un dels monuments megalítics més ben conservats de la zona i després 

gaudirem de les àmplies vistes sobre tota la plana amb el blau del Mediterrani com a acompanyant. 

Ens dirigim a la platja, però primer ens aturarem en alguns monuments com l'església de Sta. Coloma de 

Fitor, del segle X.  

Travessarem boscos i senders romans, passant al voltant del poble medieval de Pals, fins arribar al nostre 

allotjament avui, que es troba a pocs metres de la platja. Un cop tinguem els cavalls descansant a la seva 

zona i alimentats, podrem descansar o passejar per la platja de sorra fina, la platja de Pals. 

 

DIA 6 AL COR DE LA COSTA BRAVA 

Avui estem a la Costa Brava, farem una ruta circular passant per antigues mines i camins amb alzines, 

sureres i pins, fins a un punt alt on podrem contemplar aquest bell paisatge. Queremany, el mirador de 

Pals, que té esplèndides vistes a la platja de Pals, on alguns historiadors diuen que es podria veure la 

sortida dels vaixells de Cristòfor Colom en el seu primer viatge a Amèrica. Amb aquest bell paisatge 

seguirem el nostre camí fins a la platja on anirem a descansar perquè demà ens hem de l'aixecar molt 

d'hora. 

 

DIA 7 ENTRE EL RIU TER, EL MAR I ELS ARROSSARS 

Avui sortim molt d'hora, hi ha la possibilitat de muntar a la platja. Seguim tota la platja fins a la 

desembocadura del riu Ter al mar. 

Deixem el mar a les nostres esquenes, passant per pomeres i arrossars, camps de conreu, on segons 

l'època de l'any podem gaudir de magnífics arrossars, el famós arròs de Pals.  

Ens espera una bona cassola d'arròs esperant per tancar aquests magnífics 6 dies de recorregut, anem! 

Nota: Depenent de l'època de l'any els Cavalls no podran entrar a la platja, però sempre podrem gaudir 

de la vista al mar des de el nostre cavall, i a peu podrem arribar a la platja. 

 

DIA 8 ADÉU AMICS, ENS VEIEM DE NOU 

Amb el record d'haver compartit uns dies magnífics, coneixent la prehistòria, la història, la gastronomia, 

etc. podem tornar als nostres llocs d’origen, no sense abans rebre un record que durarà i recordar-nos 

que la Costa Brava a cavall és un plaer. 

 

 

 

 



  
 

ALLOTJAMENTS  

Masos d'En Coll - Llabià 

(1ª, 2ª i 7ª nit) 

www.elsmasosdencoll.com/ca/ 

Mas Masaller - Cruilles 

(3ª, 4ª nit) 

www.masmasaller.com/ca/ 

Aparthotel Golf Beach - Pals 

 (5ª, 6ª nit) 

www.aparthotelgolfbeach.com 

 

SUPLEMENTS TEMPORADA ALTA 

Abril - Maig - Juny - Setembre - Octubre: 100 € 

 

SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL (Pago Directe) 

30 € per nit 

La persona sola disposada a compartir habitació, no paga cap càrrec addicional en el moment de fer la 

reserva, però si no hi ha cap altra persona que comparteixi 15 dies abans de la sortida, haurà d'abonar 

directament el suplement anunciat en arribar. 

 

TRASLLAT INCLÓS EN EL PREU 

Des de i cap a l'Aeroport de Girona o l'Estació de Tren de Girona, en un únic trasllat per a tots els clients: 

Arribada: Recollida a les 19:30 h. 

Recomanem reservar vols a Girona amb un temps d'aterratge no superior a les 17:30h. 

Sortida: Sortida des de l’allotjament a les 9:30 h. 

Recomanem reservar vols des de Girona no abans de les 12:00h. 

El viatge Girona-Allotjament és d'1 hora, per a més informació i altres trasllats contacta amb nosaltres. 

NOTA: Hi ha connexió amb Girona en autobús o tren des de Barcelona. L'empresa de trens és Renfe 

www.renfe.com i l'empresa d'autobusos Segales. 

 

 

 

http://www.elsmasosdencoll.com/ca/
http://www.masmasaller.com/ca/


  
 

TRASLLAT PRIVAT 

Fins a 4 persones. En horari diürn.   

225 € per cotxe - Només anada fins / des de l’Aeroport de Barcelona 

80 € per cotxe - Només anada fins / des de l’Aeroport de Girona 

 

PREU NO GENET - MITJA PENSIÓ 

95 € per persona i nit, no genet en mitja pensió compartint habitació amb un genet.   

 

SUPLEMENT GRUP PETIT 

Sortida garantida amb 2 genets. Per a 1 genet consultar disponibilitat i preu en privat. 

 

COST EXTRA GRUP PRIVAT  

300 €, 2-3 persones 

200 €, 4-5 persones 

100 €, 6-7 persones 

Sense cost addicional, 8-9 persones 

 

NIT EXTRA (Pagament Directe) Sense Equitació 

Existeix la possibilitat d'allargar la teva estada abans o després del programa 

60 € per nit - Compartint l’habitació doble / twin amb esmorzar 

90 € per nit - Habitació individual amb esmorzar 

Consulta preu a l'apartament "Mas Pou" per a 4 persones: 

https://www.elsmasosdencoll.com/ca/apartamentos/ 

 

DESCOMPTES 

8% de descompte per a grups de 7 a 12 passatgers 

75 € per ruta doble amb més de 9 nits 

50 € per ruta doble amb més de 6 nits 

5% de descompte per als genets que repeteixen amb nosaltres 

 

 

https://www.elsmasosdencoll.com/ca/apartamentos/


  
 

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS 

Els cavalls estan equipats amb: alforges davanteres i posteriors 

S’utilitza cadira anglesa 

El casc és obligatori. Disposem de cascos per als genets 

És aconsellable portar crema, ulleres i protecció solar durant tot l'any 

 

EL SOMNI VA COMENÇAR ALS MASOS D'EN COLL 

Els Masos d'en Coll és una masia tradicional catalana que data del segle XVIII. Des de fa 17 anys dirigim 

l'allotjament rural, combinant el servei d'hostaleria amb una granja tradicional i un hort ecològic. 

Fem que els nostres clients se sentin com a casa amb un servei personalitzat i amb la nostra filosofia 

EcoSlow. 

 

QUINA ÉS LA NOSTRA FILOSOFIA ECOSLOW? 

És ser ecològic 

És tranquil·litat 

És vitalitat 

És viure d'una manera saludable 

És connectar amb la terra i la natura 

És valorar el més simple i pur 

És respectar el medi ambient i les persones 

 

MÉS INFORMACIÓ IMPORTANT 

Dates: Comproveu el calendari. Sempre és possible altres dates, grup privat o no privat, durant tot l'any i 

tots els nostres programes, especialment les setmanes sense programa. 

Ritme: Camí amb pas, trot i galop. 

Hores per dia: 5-7 hores a cavall i dia. 

Grup: Grup mínim: 2 genets - Grup màxim: 8 gents. Pregunta sobre els nostres preus de ruta privada per 

a sortides garantides de grups reduïts a partir d'1 persona.   

Cavalls: Espanyols i hispano-àrabs ben domesticats. 

Pes: Màxim 90 kg. Genets experimentats amb més pes, consultar. 

Àpats: Cada dia en pensió completa amb aigua i una beguda alcohòlica per persona, la resta de begudes 

seran pagades directament pels clients. 



  
 

Dieta especial: Si necessites una dieta especial, sol·licita-la amb antelació. 

Guies i idiomes: Els nostres guies es comuniquen amb els nostres clients en català, castellà, anglès, 

francès. 

Nota: De vegades es poden fer canvis al programa a causa de les condicions meteorològiques i/o 

situacions especials que estan fora del nostre control; sempre sota la responsabilitat i confiança dels 

nostres guies. 

 

Calendari: 

Del 27 de desembre de 2020 al 03 de Gener de 2021 (Especial Any Nou) 

Del 14 de febrer al 21 de febrer 

Del 21 de març al 28 de març 

Del 25 d'abril al 02 de maig 

Del 26 de setembre al 03 d'octubre 

Del 31 d'octubre al 07 de novembre 

Del 26 de desembre de 2021 al 02 de gener de 2022 (Especial Any Nou) 
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Calendari 2021
Gener 2021 Febrer 2021

Març 2021 Abril 2021

Tenim allotjament propi, cavalls, guia resident i assistència pròpia, això ens permet oferir una gran 

disponibilitat, i també oferir un calendari obert a la carta, privat, escapades o simplement estades i interacció 

amb els cavalls.

Juliol 2021 Agost 2021

Setembre 2021 Octuber 2021

Novembre 2021 Desembre 2021


