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LA FARINERA DE SANT LLUIS – NATURA - COSTA BRAVA/ PIRINEU

Passejant per la Natura més
elegant i plena d’història
Entre la Costa Brava i el Pirineu Mediterrani
La Farinera de Sant Lluis ofereix allotjament d’alta qualitat adreçat a tota mena de
públic, des de professional a familiar, on gaudir de la descoberta dels secrets que
ofereix la Natura: als seus jardins romàntics envoltats de bosc que s’embolcallen
pel riu Muga o bé aprofitant els paratges més espectaculars de l’entorn, des de les
cales del Cap de Creus a les portes de la Costa Brava, fins el boscos i prats florits
del Pirineu més amable a pocs kilòmetres.
Disposa d’un espai immens i elegant que ens ofereix totes les possibilitats tant a
l’exterior ple de Natura, com a les seves instal·lacions modernistes.
Envoltat pel paisatge més verd, engalanat per l’estany del jardí i pel riu, podem
passejar i conèixer des de les herbes silvestres -i els bolets a la tardor- que formen
part de la dieta mediterrània, bé maridar les flors de l’entorn amb el vins de la
DO Empordà o bé gaudir tot fent la tradicional Ratafia de la zona amb d’herbes
aromàtiques. Amb els més petits de la família sols o bé acompanyats, podem
descobrir els secrets més sorprenents de la Natura de l’entorn. I per els més
professionals fem que la Natura sigui el teu lloc d’inspiració i aprenentatge per
millorar l’eficiència del teu equip de treball.
Així doncs a cada època la Natura de la Farinera ens oferirà herbes de tota mena
o bolets que després podem convertir en un dinar saludable i de km0 o bé en un
licor de marca pròpia.
Passejades guiades, maridatges, showcookings, eco-pícnics, o activitats per
empresa: la Farinera de Sant Lluís i Naturalwalks t’ofereixen els espais i els
experts per convertir la teva estada en un viatge únic!
Més informació sobre la Farinera de Sant Lluis:www.lafarinerasantlluis.com
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