PROGRAMA: ANIMA’T Empreses
PROPOSTA NATURA Especial Montseny 2021-22

La finalitat és compartir amb els companys de feina una EXCURSIÓ de
muntanya per conèixer un bocí del Parc Natural del Montseny
Activitat ACTIVA i VIVENCIAL
“Tot el que es viu amb el cor, queda al cor”

Equip d’animadors avalat amb més de 20 anys d’experiència
Us proposem dues excursions:

1. Del poble de Cànoves fins al Pantà de Vallforners.
Recorregut al voltant del rierol per gaudir del bosc de ribera.
Zona geogràfica: Cànoves (Vallès Oriental).
Dificultat: Baixa. 9 Km planers amb alguna pujada suau.
El grup podrà decidir pujar fins al pantà (15 minuts de pujada final).
Durada: 2-3 hores.
Cal dur: Motxilla, aigua, pica-pica, roba i calçat còmode.

ESPAI de trobada, per esmorzar, dinar,... .
Can Mateuet, casa pairal del segle XVIII, reformada
totalment. La realitat d’un acollidor restaurant
complementa l’oferta gastronòmica amb plats de la terra
“posats” al dia.
www.canmateuet.com
C/ Alfou,10 local 5
08440 Cardedeu BCN
Tel. 93 845 50 32 / 630 79 34 73
info@naturailleure.com - www.naturailleure.com

MENÚ:
Primers
Caldo d’escudella, fideus rossejats, fideus negres, arròs a la cassola, arròs amb bolets i pernil
de gla, espaguetti amb crema de bolets, amanida de formatge de cabra i fruits secs o amanida
amb fruits vermells i mi cuit.
Segons
Pularda farcida amb trufes, rostit de vedella amb puré de patates i culí de mores, vedella amb
fricandó, rostit de pollastre amb botifarres, porc a l’aroma de mostassa, bacallà a la Bizcaina o
lluç a la basca.
**xai al forn amb patates
Postres
Braç de gitano de xocolata, pastís de xocolata “sacher”, pastís de mousse de formatge i
llimona, pastís de làmines de pa de pessic amb nata i trufa o bé nata i maduixa, poma
confitada amb toffe o gelat de nata i pinyons caramelitzats
Vi, aigua i cafè
**Tot el grup ha d’escollir un sol menú o màxim dos.
**Menjador exclusiu pel grup.
Disposem d’altres menús

Durant l’excursió es realitzaran diferents JOCS LÚDICS
que ajudaran a crear un bon ambient.

El grup pot dur l’esmorzar de casa, i esmorzarem durant l’excursió, o si desitgeu es pot
esmorzar abans (en bar-restaurant)

C/ Alfou,10 local 5
08440 Cardedeu BCN
Tel. 93 845 50 32 / 630 79 34 73
info@naturailleure.com - www.naturailleure.com

2. El Sot de l’Infern
Recorregut que transcorre a 800 metres d’alçada. Per camins i corrierols
de muntanya, alzinar, bosc de ribera, castanyers centenaris,.... creuarem
el rierol, coneixem una antiga cabanya de carboner,... .
Un espai màgic!
Zona geogràfica: Fogars de Montclús (Vallès Oriental) –
Accés per Sant Celoni.
Dificultat: Baixa. 2,5 Km planers amb alguna pujada suau.
Durada: 2-3 hores.
Cal dur: Motxilla, aigua, pica-pica, roba i calçat còmode.

ESPAI de trobada, per esmorzar, dinar,... .
Restaurant La Font de Cal Guardià.

Ofereix diferents menús de muntanya (brasa i
guisats,...). A concretar.

Durant l’excursió es realitzaran diferents JOCS LÚDICS
que ajudaran a crear un bon ambient.
El grup pot dur l’esmorzar de casa, i esmorzarem durant l’excursió, o si desitgeu es pot
esmorzar abans (en bar-restaurant)
PREUS:
Excursió guiada 1 : 12 € / pax.
**Grup mínim 12 pax. o pagar grup mínim.

Preu menú dinar Can Mateuet: 27 € / pax.
**Grup mínim 12 pax. o pagar grup mínim

Excursió guiada 2 : 15 € / pax.
**Grup mínim 12 pax. o pagar grup mínim.

Preu menú dinar Cal Guardià: A mida.
IVA INCLÒS
OBSERVACIONS GENERALS:
. Per formalitzar el servei cal fer un pagament a compte del 20 %, la resta es pagarà el dia de
l’activitat / servei.
C/ Alfou,10 local 5
08440 Cardedeu BCN
Tel. 93 845 50 32 / 630 79 34 73
info@naturailleure.com - www.naturailleure.com

