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La dieta natural del Cap de Creus
Un passeig pel litoral més silvestre
Al sud del Parc Natural del Cap de Creus, entre les cales més precioses de la
Costa Brava, una roca estreta que s’allarga mar endins es coneix amb el nom
mític de Cap Norfeu. Coronat amb les ruïnes d’una torre de guaita de l’època
moderna, als seus vessants la vegetació s’inclina damunt dels penya-segats
esculpits pel mar i per la tramuntana.
Des de la ofenosa vall de Montjoi fins a la punta del Cap, descobrirem les herbes
aromàtiques i plantes comestibles del nostre litoral que servien els pescadors i
pagesos d’aquest indret en èpoques passades i que avui tornem a utilitzar en la
cuina moderna i remeis casolans. En una passejada agradable i lluny de la Costa
Brava més concorreguda, gaudim de la calma que desprèn aquest indret màgic
ple d’essències mediterrànies.
Al final del passeig ens podem banyar a la cala Pelosa -segons època de l’any-,
tastar un pícnic amb ingredients naturals i locals o, ja de tornada, parar-nos a les
vinyes ecològiques del mas Marès per maridar els vins d’un celler del Cap de
Creus amb algunes de les flors silvestres que haurem conegut abans.

Data: Tot l’any
Durada: Passeig (2,5 - 3 h) – Pícnic (1 1,5 h) – Maridatge (1 - 1,5 h)
Lloc: Entorn del Cap Norfeu (Roses,
Costa Brava)
Grup: 15 persones màxim
Públic: Adults i nens a partir de 8 anys,
acompanyats

Dificultat: Baixa – mitja (depèn de
l’itinerari escollit)
Preu: Consultar
El preu inclou: Informació i
assessorament posterior a l’activitat via
mail.
Activitat privada feta a mida
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