
  
 

A CAVALL DELS PIRINEUS A LA "COSTA BRAVA" 

NATURA, CULTURA I GASTRONOMIA 

 

 

PREUS A CAVALL DELS PIRINEUS A LA "COSTA BRAVA" 2021: 1350 € 

- 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. 

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

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

 

 

 

QUÈ T’OFEREIX LA RUTA A CAVALL DELS PIRINEUS A LA "COSTA BRAVA"? 

Una ruta a través de la natura, la cultura i la gastronomía 

8 DIES 7 NITS 6 DIES DE MONTA A CAVALL 

És una ruta circular que et porta pel Pirineu Català i per la costa de la mar Mediterràni, on podràs gaudir 

de la gran badia de Roses. Amb els nostres magnífics cavalls, cavalcarem per la fantàstica naturalesa del 

Baix Empordà i l'Alt Empordà, el seu bosc mediterrani, la seva impressionant costa i les seves llargues 

platges de sorra. 

Descobreix els petits pobles medievals, com Báscara, Crespià, Pals o Peratallada. Passarem per camps de 

blat, roselles i gira-sols. Recorrent boscos de pins i sureres, plens d'herbes aromàtiques, per a arribar al 

final dels Pirineus, on la muntanya es troba amb la mar. 

Deixem els Pirineus i cavalcarem per la comarca vitivinícola de l’Albera: olivars i vinyes, amb una intensa 

bellesa natural. 

Després deixarem enrere les muntanyes per a donar pas a les ondulades planes del Empordà, i al final, en 

la llarga corba de la Badia de Roses, una platja infinita de sorra! 

Continuarem pel litoral, gaudint del mar, els penya-segats i la brisa, per a tornar a Els Masos d'a Coll entre 

camps i arbres fruiters. 

Costa, platja i Pirineu català una fórmula perfecta per a gaudir de les teves vacances amb els nostres 

excel·lents cavalls! 

 

 

 

 



  
 

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: A CAVALL DELS PIRINEUS A LA "COSTA BRAVA" 2021 

DIA 1 – BENVINGUDA 

Arribada i trasllat a Els Masos d'en Coll, una típica propietat agrícola catalana. On et sentiràs Com a Casa! 

Aquí trobaràs totes les comoditats d'un gran allotjament a més d'un entorn rural i tradicional.  

Aquest allotjament es troba en el cor del Baix Empordà, la "Costa Brava", a pocs quilòmetres de la platja. 

El bon ambient, la piscina, el prat i el paisatge t'ofereixen un ambient encantador. 

Abans de gaudir del sopar, revisarem el programa de la setmana. Podrem parlar tranquil·lament amb el/la 

guia sobre les nostres expectatives, experiència a cavall, etc., tenint l'oportunitat de parlar d'un en un per 

a trobar el cavall perfecte per a cada genet. 

Després, relaxa't i gaudeix d'un fantàstic sopar de benvinguda! 

 

DIA 2 DEL REGADIU AL SECÀ 

Després d'haver dormit i d'un bon esmorzar, prenem contacte amb els Cavalls, ens preparem, i 

comencem. 

Sortim d’Els Masos direcció a l'interior, creuant per la zona al·luvial del riu Ter, la principal artèria d'aquest 

territori i que facilita el regadiu dels camps de fruiters, blat de moro, cereals i horta. 

Passem just per Sant Iscle d’Empordà, mostra típica de construcció dels assentaments en espais una mica 

elevats per a evitar les zones inundables del riu. 

El terreny més àrid ens espera una vegada hàgim creuat el riu, dinarem en un restaurant a Colomers, 

després seguirem camí del nostre pròxim allotjament. 

És un dia ideal per a prendre contacte amb el teu company/a de viatge de quatre potes, un trajecte pla i 

relaxat. Arribarem a l’allotjament Can Sort, i desprès de deixar als nostres amics en el padock,  ens prenem 

un bon descans per a degustar les exquisideses que ens prepararà la nostra amfitriona Cristina. 

 



  
 

DIA 3 LA NATURA QUE SUBSISTEIX 

Ens aixequem, prenem un apetitós esmorzar i ens preparem per sortir. 

La ruta d'avui discorre entre camps de cultiu i boscos, passant per diversos pobles d'interès històric. 

Arribarem a Bàscara, enclavament en temps passats en el camí cap a França, es compta en escrits del S.IX.  

Més tard passarem el riu Fluvià, recorda les seves aigües, ja que les tornarem a trobar en el nostre 

penúltim dia de ruta. Creuarem Pontós amb el seu jaciment arqueològic del S.VI. 

Continuarem fins a la Torre de l'Àngel, una torre amb història; i des d'on gaudirem d'una àmplia vista al 

lluny fins a la mar. Aquí, amb els Cavalls a l'ombra dels pins prendrem un bon menjar, un descans i fins tot 

una “migdiada”. Després continuem cavalcant una mica més fins al nostre allotjament d'avui. 

 

DIA 4 LA PEDRA SECA, PATRIMONI DE L’HUMANIDAD 

Després d'un bon esmorzar, els nostres companys equins, que ja hauran esmorzat també, ens esperaran 

per a una ruta entre vinyes i oliveres. 

Sortirem direcció al nord, passant per Vilanant i Llers, fins a arribar al riu Muga, en una petita presa amb 

cascada inclosa podrem banyar a les nostres egües/cavalls i si s'atreveixen els genets també, aquí l'aigua 

està sempre fresca. Prendrem un bon menjar a l'ombra d'algun salze, i un merescut descans. Continuem 

cap a Capmany, i ja estarem immersos en terra de vi, Denominació d'Origen de vi de l’Empordà.  

En aquest tram cal gaudir de les parets i construccions rústiques de pedra seca catalogades com a 

patrimoni de l’humanitat. 

Seguim fins al poble de Cantallops, on dormirem avui, un hotel situat en un enclavament preciós, on 

s’arriba a veure des de la muntanya i fins i tot la badia de Roses; hi ha la possibilitat de gaudir d'un relaxant 

massatge (prèvia reserva i amb suplement). 

Gaudirem d'un bon sopar típic i un merescut descans. 

 

DIA 5 EL VI, LA SANG DE LA NOSTRA TERRA 

Avui ens espera una ruta de pura muntanya per la serra de l’Albera, en un primer tram passarem prop del 

l'impressionant castell de Recasens, del segle XI, ara totalment restaurat i d'accés privat.  

Gaudirem d'un paisatge de Pirineu Mediterrani, camins entre sureres i alzines i vistes intermitents del 

mar. Pararem en un poblet encantador per agafar energia i descansar una mica, seguim a la tarda per 

terrenys més accessibles amb multitud de vinyes  i oliveres custodiant el nostre camí.  

Arribem a Vilamaniscle, al capdamunt, les ruïnes d'un antic castell presideixen el poble. Arribarem al 

nostre hotel, una Masia restaurada amb gran estil, on podrem relaxar-nos en el seu ampli menjador amb 

vista a la muntanya i al lluny la mar; i on la Xef Montse, ens prepararà un deliciós sopar. 

Abans d'això, no podem oblidar que estem en zona de producció vitivinícola, podrem fer una degustació 

de vins en un celler d’elaboració artesanal. 

 

 



  
 

DIA 6. DESCENS FINA AL MAR 

Deixem enrere el Pirineu per a dirigir-nos a la Platja, ens continuen acompanyant les oliveres i les vinyes, 

que donen vida a pobles com Garriguella. Ja en terreny més pla, el nostre ritme de ruta pot incrementar 

fins a arribar a Castello d’Empuries, passant per Vilanova de la Muga.  

Esmorzarem de nou al costat del riu Muga, sota els arbres de ribera si hi ha molt de sol, o en la riba de 

sorra gruixuda si ens ve de gust estar sota l'astre rei.  

Podrem desplaçar-nos fins a Castelló d’Empuries a visitar-la, plena de passat històric, important perquè 

conserva molts vestigis de l'època Medieval. 

Seguirem cap a la nostra destinació de platja passant per part del Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empurdà, zona preciosa amb molta fauna. Una vegada instal·lats a l'hotel, podem fer una passejada a 

peu fins a la platja per a sentir la brisa marina mentre esperem el moment del sopar. 

 

DIA 7. PARC NATURAL DEL MONTGRÍ ILLES MEDES I BAIX TER 

És l'últim dia, i amb il·lusió ens aixecarem a l'alba perquè just quan apunti el sol, ser a la platja. Amb els 

raigs del sol sortint per l'horitzó, cavalcarem al costat del mar amb una indescriptible sensació de llibertat 

fins a arribar a Sant Martí d’Empúries, aquí parem per a dutxar als cavalls i prendre un bon esmorzar.  

Continuem direcció la muntanya del Montgrí, majestuós massís que ens haurà vigilat durant tota la ruta i 

que separa l'Alt del Baix Empordà, és l’emblema del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.  

Format de pedra calcària i amb una duna continental que creuarem fins a arribar a la seva cara sud, on 

trobarem unes precioses vistes sobre les Illes Medes, el riu Ter i al fons, les muntanyes de les Gavarres. 

Seguim fins a l'allotjament rural Els Masos d’en Coll, on arribarem a l'hora del dinar. Abans d'acabar, 

donarem l'última ració de menjar, abraçada i comiat a la nostra egua o cavall, que ens haurà fet gaudir 

d'uns dies de passeig espectaculars. 

 

DÍA 8 – ENS VEIEM AVIAT AMICS 

Després de passar unes meravelloses vacances juntament amb els nostres cavalls, ha arribat el moment 

d'acomiadar-se. 

esperem donar-vos la benvinguda de nou molt aviat! 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ALLOTJAMENTS 

Masos d'en Coll (Llabiá) 

www.elsmasosdencoll.com 

Can Sort (Báscara) 

www.cansort.com 

Mas Jonquer (Vilanant) 

www.masjonquer.com 

Hotel Can Xiquet (Cantallops) 

www.canxiquet.com 

Mas Vivent (Vilamaniscle) 

www.masvivent.com 

Mas del Mar (San Pere Pescador) 

www.masdelmar.com 

Nota: És possible que canviï algun hotel sempre de categoria superior 

 

SUPLEMENTS TEMPORADA ALTA 

Abril - Maig - Juny - Setembre - Octubre: 150 € 

 

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. 

http://www.elsmasosdencoll.com/
http://www.cansort.com/
http://www.canxiquet.com/
http://www.masvivent.com/


  
 

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 4 genets. Per a 3 genet suplement de 210 € per persona. 

 

SUPLEMENTO GRUPO PEQUEÑO 

Salida garantizada con 4 jinetes. Para 3 jinetes suplemento de 210€ por persona. 

 

SUPLEMENT GRUP PRIVAT 

300 €, 2-3 persones 

200 €, 4-5 persones 

100 €, 6-7 persones 

Sense cost extra, 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/ 

 

 

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. 

 

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: Dissabte a Dissabte, consulta el calendari. Sempre, és possible altres dates, en grup privat o no 

privat, durant tot l'any i de tots els nostres programes, especialment les setmanes sense programa. 

Ritme: Ruta amb pas, trot i galop. 

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



  
 

Grup: Grup mínim: 4 genets - Grup màxim: 8 genets. Pregunti pels nostres preus de rutes privades i el 

suplement per a sortides garantides de grups petits de 3 persones. 

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 11 al 29 de maig 

Del 5 al 12 de juny 

Del 11 al 18 de setembre 

Del 16 al 23 d’octubre 



  
 

 

 



  
 

 

Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds

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

Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds

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

Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds

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

Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds

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

Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds

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

Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg Dl Dt Dc Dj Dv Ds

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

Novembre 2021 Desember 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.

Gener 2021 Febrer 2021

Març 2021 Abril 2021

Maig 2021 Juny 2021

Setembre 2021 Octubre 2021

Juliol 2021 Agost 2021

Calendari 2021


