
  
 

 

MIGDIA DE MONTA DESCOBRINT L'EMPORDÀ I LA COSTA BRAVA  

RUTES EN ESTRELLA D’1 A 6 DIES A CAVALL 

 

PREU DESCOBRINT L'EMPORDÀ I LA COSTA BRAVA 2021 MIGDIA DE MON TA: A partir del 365  € 

- 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 Juliol - Agost: 30 € per nit 

 

QUÈ T’OFEREIX LA RUTA DESCOBRINT L’EMPORDÀ I LA COSTA BRAVA? 

És una ruta en forma d'estrella, d'1 a 6 dies a cavall. Amb arribades qualsevol dia de la setmana 

programada, tria quants dies vols muntar i quants dies vols arribar.   

Més plaer, cada dia començant i acabant en el mateix lloc, el que significa que no hi ha canvis d'hotel i 

més temps per relaxar-se. 

El programa "Descobrint" és un passeig encantador i emocionant pel territori del Baix Empordà, una 

impressionant zona amb un clima temperat. A través d'una terra plena d'edificis històrics, emocionants 

civilitzacions, paisatges de gran naturalesa, bona gastronomia i bon vi. Una experiència inoblidable! 

Per fer aquesta experiència més autèntica, ho fem a cavall. Us convidem a allotjar-vos al nostre 

allotjament, "Els Masos d'en Coll", una finca rural on la nostra família cultiva la terra des de fa més de 6 

generacions. Autèntic turisme rural amb tots els serveis d'avui. La nostra filosofia EcoSlow: Viu la 

tranquil·litat, desconnectar de la rutina i connectar amb la natura! 

 

ELS PREUS INCLOUEN 

- De 2 a 7 nits en el mateix allotjament amb bany privat 

- D'1 a 6 dies i mig a cavall, a través de la varietat de paisatges del Baix Empordà i la Costa Brava 

- Mitja pensió amb begudes: amb receptes tradicionals de cuina mediterrània, amb 

producteslocals i ecològics, sempre amb aigua, una beguda alcohòlica per persona i cafè o te 

- Guia professional en diversos idiomes 

- Tipus de cavalls: espanyol i hispano-àrabs ben entrenats 

- Taxa Turística 

- Trasllats gratuïts en grup des de l'aeroport de Girona o des de l'estació d'autobusos o trens, per 

a altres trasllats consultar preu i horaris 



  
 

PROGRAMA MIG DIA DE MONTA DESCOBRINT L'EMPORDÀ I LA COSTA BRAVA – 2021 

DIA 1 - ARRIBADA 

A la tarda arribem al nostre allotjament rural a Els Masos d'en Coll (Llabiá). Està situat al cor del Baix 

Empordà, enmig de la natura i allunyat del soroll. Com si fossis a casa vostra! Aquí trobaràs totes les 

comoditats en un entorn rural. 

Abans de gaudir del sopar revisarem el programa de la setmana. Farem una introducció a tot el programa, 

tenint l'oportunitat de parlar un a un per trobar el cavall perfecte per a cada genet. Després, podràs gaudir 

d'un fantàstic sopar de benvinguda! 

 

DIA 2 - POBLES MEDIEVALS 

La nostra destinació avui és descobrir llocs amb història i molt d'encant, primer passant per Fontanilles i 

Palau-Sator, dos petits pobles d'origen romà antic i història medieval del segle IX.  Avui és un dia tranquil 

amb petits trots i galops. 

Aprofitarem el camí cap al poble de Peratallada per a un bon galop per camins tous i plens de vegetació.  

Arribarem a Peratallada, un dels pobles més importants i millor conservats de l'arquitectura medieval de 

Catalunya, des dels segles VIII al XIII. Un poble amb bells carrers tallats a la pedra i totalment emmurallat, 

aquí, el temps sembla haver-se aturat. Tindrem la possibilitat de prendre una copa i passejar pels seus 

carrers. 

Ja en el camí de tornada a casa, farem una parada al poble de Canapost, per veure la necròpolis molt ben 

conservada. 

Arribarem al nostre allotjament. Treure’m la sella els cavalls, els dutxarem i donarem una porció de menjar 

abans d'alliberar-los lliurement al camp; podreu gaudir de la piscina o d'un còctel a la terrassa fins a l'hora 

de dinar. 

 

DIA 3 - LA DESEMBOCADURA AL MAR I A LA PLATJA 

Avui la ruta ens porta a la platja.  Tendremos una ruta activa, amb camins llargs i plans, per poder córrer 

i galopar. 

Cavalcarem per la vora del riu Ter fins a arribar a la seva trobada amb el mar, anomenada "La Gola del 

Ter", una bonica platja de sorra fina amb el delta d'un gran riu, el riu Ter, i al mar, les famoses Illes Medes. 

La combinació d'aigua dolça i salada i els petits aiguamolls que es formen, ofereixen un ambient molt ric 

de fauna i flora, pau i relaxació. Tindrem temps per gaudir i sentir aquest lloc natural privilegiat. 

Cal destacar que en aquest entorn podrem veure una gran diversitat d'aus, és una destinació famosa per 

als ornitòlegs. Reprendrem la ruta a casa, un cop més per la riba del riu, amb la sensació de tranquil·litat 

que ens farà sentir més els suaus moviments de la nostre egua/cavall i gaudirem d'aquesta sensació de 

benestar. 

Poc després arribarem al nostre allotjament, on podem descansar fins a l'hora del menjar, servit pels 

nostres amfitrions. 

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

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



  
 

 

DIA 4 - PAISATGE I HISTÒRIA ANCESTRAL  

Després d'un esmorzar complet, és el moment de preparar els nostres cavalls i sortir a gaudir junts.  
Tindrem un matí actiu i gaudirem de galops llargs. 

Avui vorejarem l'antic estany d'Ullastret, que està molt a prop del nostre allotjament, format durant molts 

anys per dipòsits de sediments baixats dels Pirineus pel riu Ter, va tancar la zona deixant un gran estany 

d'aigua dolça.  Això va ser artificialment dessecat a la segona meitat del segle XIX, per convertir-lo en 

camps de cereals i oliveres de gran valor, així que ara hem d'imaginar el gran llac. 

Començarem la ruta per la qual va ser la riba de l'est. Des d'aquí tindrem una vista panoràmica on a l'altre 

extrem de l'antic estany, es troba l'illa de Reixac i el turó de Sant Andreu, on es van establir importants 

pobles d'ibers.  

Pel camí ens aturarem a observar una antiga olivera amb un tronc de més de 4,5 metres de perímetre, 

que es troba a la propietat del nostre allotjament Els Masos d'en Coll. 

Cavalcarem fins a aquests jaciments ibèrics, els més grans i importants de Catalunya, on trigarem un 

merescut temps a visitar les ruïnes i l'interessant museu, descobrint com vivien els seus antics habitants. 

I del passat al present, tornarem al nostre allotjament, on deixarem els cavalls descansant i podrem gaudir 

relaxar-nos a la terrassa i gaudir d'un àpat complet i deliciós. 

Nota: El nom dels ibers prové de la paraula grega "iberoi". Així és com a l'antiga Grècia del segle VI.a.C. 

van anomenar els habitants de l'est i el sud de la península Ibèrica. Aquests pobles van dominar la meitat 

oriental d'Espanya fins a l'arribada dels romans. 

 

DIA 5 - RIO TER, UNA ARTÈRIA VITAL  

Gaudirem de llargs camins i llargues passejades, que ens donaran la possibilitat de tenir galops més llargs. 

La ruta d'avui descobrirà els llocs que envolten els pobles medievals de l'esquerra i la dreta al llarg del riu 

Ter, tenint un contacte continu amb l'aigua, el riu, el reg, les rescloses i els molins. Tot per camins 

agrícoles, que ens faran sentir lliures amb el nostre cavall, donant-nos l'oportunitat de variar el ritme de 

muntar, trotar i galopar.  

Tot aquest paisatge esquitxat de petits pobles, com Gualta i el seu pont medieval del S.XVI-XVII. 

Poc després arribarem al poble de Torroella de Montgrí on creuarem el riu, per un dels pocs ponts que 

gaudeix la comarca.  

En direcció oest, visitarem Canet de la Tallada on veurem els vestigis d'un antic aeròdrom i búnquer 

antiaeri republicà de la Guerra Civil del país. Molt a prop d'aquí, al riu, trobarem l'illa de Canet, una 

resclosa on l'aigua s'acumula i s'ha convertit en una reserva protegida de fauna salvatge, especialment 

d’aus marines. 

Continuarem fins arribar al poble de Verges, famós pel cantautor català Lluís Llach i per la processó de "La 

Dansa de la Mort" de Setmana Santa.  

Des d'aquí tornarem a travessar el riu per continuar amb ritme lleuger i la satisfacció d'un gran dia a cavall, 

tornarem a muntar fins a arribar al nostre allotjament, on donarem atencions al nostre cavall i gaudirem 

d'un ric àpat servit pels nostres amfitrions. 



  
 

DIA 6 - PAISATGE, HISTÒRIA I ARQUITECTURA MEDIEVAL, A L'EMPORDANET  

Després d'un esmorzar complet, és el moment de preparar els nostres cavalls i sortir i gaudir junts de 

l'anomenat "Empordanet", un nom que els veïns donen a la zona de petits pobles de l'interior de la Costa 

Brava, d'origen medieval i que encara conserven l'encant de les seves arrels.  

Avui a galopar! Tindrem galops tranquils i controlats, recorrent antics camins de senyors feudals. 

Sortim cap al poble de Llabià, es troba situat al cim d'un turó pel que podrem veure amb antelació tot el 

recorregut d'avui. Gaudirem d'unes vistes magnífiques del que no fa gaire era un llac.  

A partir d'aquí, baixarem fins a la zona plana agrícola, i envoltant la riba de l'antic estany, passarem per 

camps de cereals i cultius d'oliveres; fins a Ullastret, un poble medieval fortificat; amb parets 

impressionants que envolten un petit nucli de carrers estrets i empinats, i que encara conserva fins a deu 

torres de defensa.  

Continuarem la nostra ruta a cavall per camins i senders, boscos i camps. Retornarem el camí passant pel 

Castell d'Empordà, un petit poble on es conserva un impressionant castell-palau del segle XIII, avui 

convertit en un luxós hotel. Per aquí passa el canal del riu Daró, seguirem el curs de les seves aigües i 

regressarem al nostre allotjament, per descansar i gaudir d'un deliciós menjar casolà amb productes de 

la terra. 

 

DIA 7 - L'EMPORDÀ MÉS DESCONEGUT 

Avui fem una ruta amb vistes panoràmiques al mar, però sense arribar-hi, pujant fins a miradors que ens 

oferiran àmplies postals de la Costa Brava.  

Gaudirem d'un dia tranquil amb petits trots i galops. 

Després d'un gran esmorzar, i amb els nostres cavalls preparats per un dia més junts, cavalcarem fins a 

l'Empordà més secret, passant prop del poble de Fontanilles, amb la seva Església com a punt central i 

únic vestigi d'èpoques anteriors, ja que el Castell ha desaparegut amb el temps. En el nostre camí, 

creuarem Fontclara, un petit poble encantador enmig de camps de fruita, una estampa típica en aquestes 

terres, amb una tranquil·litat i silenci espectacular. 

Seguirem a cavall per camins tranquils, que ens permetran escollir el ritme del pas, el trot o el galop, fins 

a Sant Julià de Boada, un altre petit poble amb una de les esglésies més antigues (S.X)   de tota la comarca 

i bastant inusual. 

De tornada al nostre centre eqüestre i allotjament, podem passar per dues finques de productors locals, 

el celler Ros-Roca del Restaurant Can Bach i la sidreria Mooma, on intentarem coincidir amb els propietaris 

d'un d'ells, per poder degustar els seus productes. 

Després d'aquesta completa ruta, li donarem les últimes atencions al nostre cavall amb el qual hem gaudit 

tant en aquests dies. Ens espera el comiat i un magnífic àpat amb productes locals. 

 

 

 

 



  
 

 

DIA 8 – ADEU AMICS! ENS VEIEM AVIAT 

Amb l'alegria d'haver compartit uns dies magnífics junts, coneixent aquesta terra plena de sensacions, la 

seva història de múltiples cultures dels ibers i grecs, pirates i fins i tot grans artistes que han arribat a 

inspirar-se en la llum del cel "Empordanès", la gastronomia de qualitat i klm0, la seva gent amable i amb 

un caràcter especial tocat per la Tramuntana (Vent del Nord que es diu haver inspirat genis com Dalí) , i 

en definitiva; una experiència que creiem que no oblidaràs per molt, molt de temps. 

Ens acomiadem amb un sincer "Fins després", perquè esperem veure't de nou aviat! 

 

ALLOTJAMENT 

Els Masos d'En Coll (Llabià) 

www.elsmasosdencoll.com 

"Els Masos" és la masia de la nostra família, amb més de 6 generacions conreant la terra, combinant 

l'allotjament rural amb el cultiu de camp i l'hort ecològic. 

Tots els àpats estan elaborats amb productes d'alta qualitat del nostre propi hort i granja o de productors 

locals. Sempre disposaràs d'internet Wi-Fi gratuïta, informació turística a la zona i, el més important, un 

servei amable i proper. 

 

PREUS DESCOBRINT L’EMPORDÀ I LA COSTA BRAVA 2021 

Ruta en forma d'estrella, d'1 a 6 dies a cavall. Arribades tots els dies de la setmana programada. Tria 

quants dies vols muntar i quin dia vols arribar-hi. 

3-4 hores a cavall, esmorzar i menjar inclosos 

2 nits / 1 dia de ruta 365 € 

3 nits / 2 dies de ruta 485 € 

4 nits / 3 dies de ruta 600 € 

5 nits / 4 dies de ruta 725 € 

6 nits / 5 dies de ruta 850 € 

7 nits / 6 dies de ruta 975 € 

 

SUPLEMENTS TEMPORADA ALTA  

Juliol i agost: 30 € per nit 

 

 

 

http://www.elsmasosdencoll.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 

60 € per persona i nit, no genet amb esmorzar inclòs, compartint habitació amb un genet.  

 

SUPLEMENT GRUP PRIVAT  

30% 1 persona 

15% 2 persones 

10% 3 o 4 persones 

5 persones o més, sense cost extra  

 

 

 



  
 

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 

80 € per nit - Habitació individual amb esmorzar 

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

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

 

MENJAR EXTRA O SOPAR (Pagament Directe) 

18 € per àpat 

Deliciosos menús en el nostre agroturisme, amb receptes tradicionals de cuina mediterrània, amb 

productes locals i ecològics, sempre amb aigua, una beguda alcohòlica  per persona i cafè o te. 

 

MONTA EXTRA MIG DIA (Pagament Directe) 

60 € per persona 

 

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 

 

INFORMACIÓ IMPORTANT 

Dates: Calendari amb programa durant tot l'any. Comproveu el calendari per a les dates.  

És una ruta en forma d'estrella, d'1 a 6 dies a cavall. Amb arribades qualsevol dia de la setmana 

programada, tria quants dies vols muntar i quin dia vols arribar. 

Sempre és possible sol·licitar altres dates, durant tot l'any, especialment setmanes sense programa. 

Ritme: Ruta amb pas, trot i galop. 

Horari per dia: 3 -4 hores a cavall per dia, depèn del dia, és una varietat de rutes de relaxació i activitat. 

Grup: Grup mínim: no hi ha participants mínims - Grup màxim: 8 pilots. 

Cavalls: Espanyol i Hispano-Àrabs ben entrenat. 

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

Àpats: Cada dia en mitja pensió amb aigua i una beguda 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 poden comunicar-se amb els nostres clients en català, castellà, anglès, 

francès. 

Nota: De vegades es poden fer canvis en el 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 24 al 31 de gener 

Del 21 al 28 de febrer 

Del 29 de març al 05 d'abril ( Setmana Santa ) 

Del 18 al 25 d'abril 

Del 16 al 23 de maig 

Del 20 de juny al 04 de setembre ( Qualsevol data des de finals de juny fins a la primera setmana de 

setembre, segons disponibilitat ) 

Del 09 al 16 d'octubre 

Del 28 de novembre al 12 de desembre 

 

 

 



  
 

 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28

31

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

1 2 3 4 5 6 01s.s. 02 s.s 03 s.s.

7 8 9 10 11 12 13 04 s.s. 05 s.s. 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

1 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

28 29 30 26 27 28 29 30 31

Tenemos alojamiento propio, caballos, guía residente y asistencia propia, esto nos permite ofrecer una gran 

disponibilidad, y también ofrecer un calendario abierto a la carta, privado, escapadas o simplemente 

estancias e interacción con caballos.

Noviembre 2021 Diciembre 2021

Septiembre 2021 Octubre 2021

Marzo 2021 Abril 2021

Calendario 2021
Enero 2021 Febrero 2021

Mayo 2021 Junio 2021

Julio 2021 Agosto 2021


