
   
 

DEGUSTAN LA COSTA BRAVA 

3 DIES A TRAVÉS DE BOSCOS, PRATS I PLATGES 

 

PREUS DEGUSTACIÓ DE LA COSTA BRAVA 2021 A CAVALL: 765 € 

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

La persona solta 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: 100 € 

 

QUÈ T'OFEREIX LA RUTA TASTANT LA COSTA BRAVA? 

Mini ruta, normalment de dimecres a diumenge 

Gaudeix de grans  passejades en paisatges  inoblidables i vistes a la platja amb els nostres magnífics 

cavalls! 

Quilòmetres de platja de sorra daurada i el mar Mediterrani són el plaer de qualsevol genet. 

Recorrerem pel típic paisatge de l'Empordà, des de l'interior fins al mar i després fins a la muntanya. 

La ruta començarà descobrint els magnífics pobles medievals, després seguirem fent-nos sentir la natura 

i la tranquil·litat de les muntanyes de l'interior de les Gavarres, i finalment amb un fantàstic passeig per 

la platja. Si vostè no té una setmana completa per a les seves vacances a cavall i vol gaudir de la platja i la 

muntanya: aquesta és la seva ruta! 

 

ELS PREUS INCLOUEN 

 4 nits d'allotjament d'alta qualitat i confort amb bany privat 

 3 dies d'equitació a través d'una gran varietat de paisatges a Catalunya 

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

 Guia professional en diversos idiomes 

 Tipus de cavalls: espanyols i hispano - àrabs ben entrenats  

 Equipatge i transport de vehicles addicionals 

 Taxa turística 

 Trasllats gratuïts des de l'aeroport de Girona o des de l'estació d'autobusos o trens, per a altres 

trasllats consulta preu i horaris 

 



   
 
PROGRAMA DEGUSTANT LA COSTA BRAVA – 2021 

DIA 1 - ARRIBADA 

Arribareu a els Masos d'en Coll. 

Estigues com a casa! Aquí trobaràs totes les comoditats en un entorn rural autèntic.   

Abans de sopar revisarem el programa de la setmana. Farem una introducció al programa, amb 

l'oportunitat de parlar un a un,  per trobar el cavall perfecte per cada genet (aquesta conversa individual 

pot tenir lloc l'endemà al matí). Després, podràs gaudir d'un fantàstic sopar de benvinguda!  

 

DIA 2 - POBLES MEDIEVALS 

El passeig ens porta pels pobles medievals dels més ben conservats d'Espanya. Creuarem preciosos pobles 

medievals, que normalment solen ser només petits punts en el mapa i a mesura que ens acostem es 

convertiran en pintorescos assentaments de colors terracota, com el petit poble de Palau-Sator; o 

l'increïble  poble de Peratallada, un poble d'origen medieval totalment emmurallat que conserva el fossat 

defensiu, la torre, el castell i el palau.   

Continuarem per camps de roure i pins fins arribar al nostre allotjament, una masia del segle XIII situada 

als peus dels turons de les Gavarres, on podem gaudir de la piscina i l'ambient agradable d'un bon sopar 

casolà amb productes locals, ecològics i casolans. 

 

DIA 3 - PARC DE LES GAVARRES 

Avui creuarem les muntanyes de les Gavarres en direcció a la platja de Pals. 

Gaudirem d'un dia molt complet, cap a l'interior fins al parc de les Gavarres.  La vegetació aquí és rica, 

gaudirem de rierols de muntanya ombrejats, els boscos estan formats per alzines, avellaners i castanyers, 

en contrast amb la resta del territori predominantment mediterrani. Tindrem temps per a un àpat complet 

on puguem recuperar forces; després continuarem el camí passant pel preciós poble medieval de Pals, 

amb història del segle IX-XV, una de les estrelles de la zona, encantador poble de pedra amb petits carrers 

empedrats i decorat amb flors, es troba al cim d'un petit turó on podem veure el mar en la distància, 

espectaculars vistes des d'un poble amb esperit medieval. 

Seguirem una mica més lluny fins arribar al nostre hotel, a només 5 minuts a peu de la platja, on podem 

relaxar-nos, descansar o passejar per la platja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
DIA 4 - A LA PLATJA DE PALS 

Avui començarem d'hora. 

Poc després de la sortida del sol i amb un petit esmorzar a l'hotel, prepararem els nostres cavalls i 

arribarem a la platja per territori pla, aiguamolls i arrossars. 

Arribarem a la llarga platja de Pals, amb més de 3,5 quilòmetres de longitud i envoltada de dunes i pins, 

aquesta platja té magnífiques vistes sobre les Illes Medes, una de les panoràmiques més fotografiades de 

la Costa Brava. 

A cavall, al costat del mar i amb els raigs del sol que s'afluixen a l'horitzó, la indescriptible sensació de 

llibertat amb els nostres amics de quatre potes.  

Continuem fins als Masos d'en Coll amb el riu Ter com a acompanyant i a través de terres de conreu, 

especialment pomeres. Per acabar, i abans d'arribar al nostre allotjament, pujarem al turó per acomiadar-

nos amb el millor paisatge possible, el mar en la distància amb les tres Illes Medes. Tindrem temps per 

relaxar-nos, parlar, prendre el sol o nedar a la piscina. 

Nota: Hi pot haver restriccions a la platja en funció d'alguna època de l'any. 

 

DIA 5 - SORTIDA 

Sortida després de l'esmorzar. 

No ens agraden els comiats, així que: Esperem veure't aviat en una altra aventura! 

 

ALLOJAMIENTO 

Els Masos d'En Coll (Llabià)   

www.elsmasosdencoll.com 

Aparthotel Golf Beach (Pals) 

www.aparthotelgolfbeach.com 

Mas Masaller (Cruilles) 

www.masmasaller.com 

Nota: És possible que canvií algun hotel sempre en categoria superior 

 

SUPLEMENTS TEMPORADA ALTA 

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

 

 

 

 

www.elsmasosdencoll.com
www.aparthotelgolfbeach.com
www.masmasaller.com


   
 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL (Pagament Directe) 

30 € per nit 

La persona solta 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. 

 

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. 

 

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 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


   
 
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 setmanes sense programa. 

Ritme: Ruta amb pas, trot i galop.  

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

Grup: Grup mínim: 2 genets – Grup màxim: 8 genets. Consulta els nostres preus de rutes privades i el 

suplement per a sortides garantides de grups reduïts d'1 persona. 

Cavalls: Espanyol i hispano-àrabs ben domesticat. 

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 19 - 23 de Febrer 

Del 18 - 22 de Març 

Del 29 d’Abril al 03 de Maig 

Del 30 de Maig al 03 de Juny 

Del 17 al 21 de Juny 

Del 20 de Setembre al 04 d'Octubre   

Del 21 al 25 d'Abril 

Del 18 al 22 de Novembre 

Del 02 al 06 de Desembre 
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Calendari 2021
Gener 2021 Febrer 2021

Març 2021 Abril 2021

Maig 2021 Juny 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 Octubre 2021

Novembre 2021 Desembre 2021


