BESALÚ: JUGANT AMB LA HISTORIA

Besalú es un Conjunt Històric - Artístic Nacional de gran valor
arquitectònic amb un encant molt especial. És un poble ple de
racons per observar, ple de carrers per passejar i on es respira un
doble ambient: medieval i jueu, que és la seva principal
característica. I a més és un punt de partida per fer moltes
excursions i explorar els pobles que té al voltant.
En aquest entorn que ens trasllada molts segles enrere tenim moltes
possibilitats, inclosa la de fer una gimcana que ens introdueix al
poble i la seva història, els aspectes més importants de la ciutat
com ara monuments, tradicions, festes, mercats… Desprès es fa un
recorregut tot el grup i es realitzen diverses proves que permeten
conèixer el casc antic i alhora la seva historia. A l’ acabar la
gimcana farem una petita ruta turística per Besalú.

POSSIBILITATS QUE T’OFEREIM






Visita guiada i gimcana pel poble.
Esmorzar típic de la zona.
Dinar típic de la zona a un restaurant.
Trenet amb recorregut per Besalú.
Trenet amb recorregut per la Garrotxa.

ADAPTABILITAT
ACCESIBILITAT

5/5 
4/5 

Física
Sensorial
Mental
Intel•lectual

4/5 
3/5 
5/5 
5/5 

OBSERVACIONS
Tenir en compte: Per a
persones amb mobilitat
reduida, hi ha carrers
empedrats, alguns d’ ells
amb escales i d’altres amb
pujada.
La resta del recorregut és
pla i accessible. La visita
guiada/gimcana es faria en
recorregut accessible.

PACK BÀSIC VAVAVA / 1 dia / 29 € PAX *
INCLOU: Transport en autocar anada/tornada. Esmorzar típic de
la zona. Visita guiada amb gimcana pel poble. Assegurança
R.C. IVA.
NO INCLOU: Dinar. Begudes. Trenet (tot allò no inclòs, és
opcional)
* A partir de 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
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