Rutes i excursions
Gaudeix de l’entorn de Mas Corbella...

2011

Descobreix, experimenta i tasta les Muntanyes de Prades
Us proposem diverses activitats per conèixer i gaudir de l'espectacular paisatge del Parc Natural de les
Muntanyes de Prades, els seus frescals rius i tolls, els boscos frondosos i els cims amb esplèndides vistes,
els petits poblets que conserven la seva arquitectura medieval i el seu caràcter acollidor i muntanyenc...
Amb els guies de descobrireu la flora, la fauna, la història, les llegendes, l'actualitat..., d'una manera
divertida i amena, tot gaudint del paisatge i de l'ambient de muntanya i fent salut. Perquè la millor
manera de conèixer el territori és caminant!
El tragí del moliner. Sortida teatralitzada.
Coneixerem la vida dels moliners productors de paper a peu del riu Brugent, la segona conca fluvial
productora de paper de Catalunya. Tot de la mà dels seus protagonistes, els moliners anclats a la vall per
tradició familiar, en-mig d’un paisatge captivador. Mig dia, Dificultat baixa, familiar, poble de Farena.
Un tast de mel artesana.
Una agradable passejada per l’entorn de Mas Corbella ens permetrà descobrir una de les
activitats més antigues de la humanitat, l’aprofitament del dolç producte que fabriquen
les abelles. En tastarem diverses varietats i aprendrem el seu llenguatge. Mig dia,
Dificultat baixa, familiar, entorn Mas Corbella
Descoberta al teu aire.
Si vols gaudir de la muntanya de manera independent, al teu aire, t’ho posem fàcil! Et
proporcionem un GPS amb un full de ruta que et permetrà descobrir l’entorn al teu aire
d’una manera segura. Diverses rutes a elegir.
Descoberta del Niu de l’Àliga
Recorregut fins a l’indret més emblemàtic però també el més amagat de la zona, molt apte per al bany
però només per als més atrevits, l’aigua està freda! Excursió que també ens permetrà conèixer de
primera mà la vida a aquestes muntanyes. Mig dia, Dificultat baixa, familiar, entorn Mas Corbellarn Mas





De 8 a 15€/persona, el preu varia en funció del grup i l’activitat. Contacteu-nos per descomptes
especials per grups! consulta la nostra agenda a la web i demana’ns propostes a mida
El brogit guiatges és una empresa de senderisme interpretatiu i ecoturisme que ofereix excursions guiades combinades amb tastos
de vi, cervesa, mel, menjar tradicional, sortides teatralitzades, fotogràfiques, nocturnes, astronòmiques, naturalístiques, de bolets,...
per les muntanyes del sud de Catalunya. Som una empresa compromesa en la transmissió del coneixement tradicional i el
desenvolupament econòmic del nostre territori. Per reserves y consultes sobre aquestes activitats trucar a El

brogit guiatges ( Meritxell 689006199) o guiatges@e lbrogit.com www.elbrogit.com

