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Pirineu Català

Vacances entre herbes i flors silvestres

Vols unes vacances on al mateix temps que passeges per diferents entorns del
Pirineu català, acompanyat d’un guia, pots aprendre sobre el paisatge, els costums
de la zona i també les herbes i les seves utilitats allotjant-te en una casa rural amb
encant? Així són les nostres vacances!
En les teves vacances podras gaudir de passejades durant els matins per diferents
indrets de la vall Fosca i els seu entorn. Llocs molt bonics i tranquils, al peu del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici.
Durant les passejades a més de gaudir de cada índret podràs aprendre a reconèixer
les herbes, flors, fruits i llavors, i els seus usos remeiers, comestibles o aplicats a la
cuina. També aprendràs a reconèixer les plantes per elaborar begudes tradicionals o
el seu ús com a plantes tintoreres o per fer sabons. Dinarem al camp amb un dinar
tradicional i a la tarda tindràs temps per tu, acabant la jornada amb un petit taller
on podràs fer un remei tradicional, una recepta, un licor o un sabó amb les herbes
collides al camp.
Aquestes vacances estan adreçades a persones amb ganes de gaudir de la natura,
sense presses, i compartir el seu temps amb persones afins.
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Inclou:
- Guia professional
naturalístic.

etnobotànic

Grup: Màxim de 12 persones. Places
i limitades. Reserva per ordre de pagament.

- Dossier amb informació general de la Transport: En vehicles privats. No es un
zona, llistat principal d’espècies, zones problema si no es disposa de vehicle.
visitades, ...
- Posterior assessorament botànic amb la Allotjament: Casa Rural - Casa Leonardo
identificació d’imatges de les sortides
(Senterada. Pirineu de Lleida)
- Allotjament en pensió completa
Habitacions de 2 persones amb bany
- Assegurança de viatge

inclòs. Es pot disposar d’una habitació
individual amb pagament d’un suplement.

No inclou:
Begudes alcohòliques en els menjars i
suplements fora del convingut en els àpats
(menús de la casa on es podrà triar entre
diferents opcions).
- Tiquet del telefèric (9 € de pujada) . En
cas de pluja es pujaria i baixaria (14 €).

Guia del viatge:
Evarist March, biòleg i etnobotànic, la seva passió és la natura.
Director de Naturalwalks, gastrobotànic del Celler de Can Roca, i especialista en
la formació de guies de natura i entrenador oficial d’Interpret Europe, l’associació
europea de professionals de la interpretació del patrimoni. Consultor gastrobotànic a
Llatinoamèrica i Espanya.
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Observacions:
L’activitat es pot reduir a menys dies sota demanda.
Els recorreguts poden variar per les condicions meteorològiques adverses (pluja o
neu) o altres imprevistos. Els recorreguts no tenen cap dificultat tècnica, únicament
la pròpia de caminar per espais naturals, de manera que una persona en bon estat físic
pot participar.
Els recorreguts seran guiats en espanyol i català, en funció del públic. Les xerrades
estan dissenyades perquè siguin compreses per persones d’altres orígens que vulguin
fer vacances amb immersió lingüística.
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