DE LA VACA AL IOGURT, DE LA FAGEDA ALS
VOLCANS
Ens trobem entre més de 40 volcans i diverses colades de lava,
en un paisatge suau i sense gaires desnivells. Som al Parc Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el millor exponent de
paisatge volcànic de la península Ibèrica. L'orografia, el sòl i el
clima proporcionen una variada vegetació, sovint exuberant,
amb alzinars, rouredes i fagedes d'excepcional valor paisatgístic.

VISITA A LA
COOPERATIVA “LA
FAGEDA” / IOGURTS:

ADAPTABILIDAD
ACCESIBILITAT

5/5 
3/5 

Física
Sensorial
Mental
Intel•lectual
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3/5 
5/5 
5/5 

DIRIGIT A:

Visita la vaqueria més gran
de la comarca, on podreu
amanyagar els vedells sense
por. Envoltats de boscos i
volcans, viureu una
experiència singular i coneixereu un projecte que crida l’atenció
de tothom. Un/a guia us acompanyarà a la granja on veureu les
vaques en producció, la sala de prepart, els vedells i la sala de
munyir. També us explicarà el seu funcionament. Un cop a
fàbrica, des de l'exterior, podreu veure com es transforma la llet
en iogurts i postres, així com els diferents processos d’elaboració
i fermentació. En acabar la visita, visualitzarem un audiovisual
sobre la cooperativa i seguidament us podreu entaular i fer una
degustació amb productes de La Fageda, incloses les
melmelades. La degustació anirà acompanyada d’una
explicació.

PASSEIG EN
CARRUATGE o TRENET
PER LA FAGEDA /
VOLCANS:
Ens endinsarem en el bosc de
faigs més fantàstic i màgic de
la península. Descobrireu els
canvis de color de les seves

www.govavava.blogspot.com




Grups d’amics o
companys
Famílies

OBSERVACIONS
Tenir en compte: Per a
persones amb mobilitat
reduida, l’ accés als
carruatges requereix d’
ajuda per pujar, no és
accessible.

fulles a cada estació de l'any.
Amb els carruatges tirats per cavalls, anirem recorrent el seu
interior i coneixent la seva història, el seu entorn...

PACK BÀSIC VAVAVA / 1 dia / 25 € PAX *
INCLOU: Transport en autocar anada / tornada. Activitat visita
“La Cooperativa la Fageda” i Passeig en carruatge o Trenet
(triar un) per la Fageda o Volcans. Assegurança R.C. IVA.
NO INCLOU: Dinar. Begudes.
*Preu del Pack Bàsic VAVAVA, basat en un grup de 25 persones.
(sortida des de Barcelona, altres sortides consultar preus).

ACTIVITAT A LA CARTA. Parlem?
Podem dissenyar el teu programa d’activitats a mida.
Demana el teu pressupost sense compromís.
hola@vavava.org
Data actualització: 07/11/2013
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