
Agenda d’activitats GENER 2012

Aquest mes destaquem...

Activitats i propostes per grups, a la carta

Propostes i materials ecoturístics a la carta

Si sou un grup interessat en realitzar alguna activitat amb guia per les muntanyes meridionals 
de Catalunya, visiteu l’apartat de catàleg i de serveis de la nostra web i no dubteu en contactar-
nos per concertar una data. Entre altres serveis, som els creadors i guies  de . 

Si sou un establiment i voleu crear propostes concretes per promocionar el vostre establiment i 
el seu entorn, us podem dissenyar material ecoturístic per facilitar als vostres clients. També 
podem crear un paquet turístic per fer aconseguir allargar les pernoctacions al vostre 
establiment, oferint un cap de setmana o més dies combinant excursions, visites a cellers, altres 
activitats i la pernoctació. Consulteu-nos per més informació!

el brogit de la vall

Si no tens mitjà de transport, contacta´ns per compartir cotxe!

guiatges@elbrogit.com +34 689 00 61 99www.elbrogit.com

Regala alegria, regala experiències Brogit!

Data programada: 21/01/2012

Punt de sortida: Tivissa

Horari: 09:30- 17:00

Temps de caminar: 4h

Dificultat: mitjana

Sorprenent sortida pel desconegut interior de les muntanyes que rodegen Tivissa. Des de 
l'enlairat i panoràmic coll de Maula ens endinsarem a l'intensament treballat cor del massís, 
on interminables marges ens dibuixen les corbes de nivell d'aquest terreny tan ferèstec. 
Imponents estrets de roca ens obriran el pas fins a una raconada habitada des de fa milers 
d'anys, on podrem admirar les pintures rupestres catalogades com a Patrimoni de la 
Humanitat de la UNESCO. 
 
Aquesta excursió té un al·licient afegit: 

 entre tots els participants en l'activitat. Es tracta d'un llibre en el que 
hem col·laborat i que s'ha publicat aquesta tardor, on es recullen 19 excursions i 3 travesses 
per les desconegudes Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, tot un món que us continuarem 
descobrint aquest 2012!

el sorteig del llibre Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, 
guia d'excursionisme,

Preu:  15€ /  5€ nens  (descomptes per famílies)

PETJADES ANCESTRALS A TIVISSA. Amb sorteig del llibre d’excursions!

Data programada: 14/01/2012 

Punt de sortida: Paüls

Horari: 09:30-17:00

Temps de caminar: 4h 30min

Dificultat: mitjana

Iniciem les activitats guiades als Ports amb aquesta escapada hivernal per gaudir de les 
esplèndides panoràmiques sobre l'imponent relleu de la Terra Alta desde les seves 
muntanyes més emblemàtiques, amarant-nos del seu bell paisatge i les seves llegendes.

     - Dissabte, 14 de gener, excursió de tot el dia on amb 
una mica de sort podrem veure algun ramat de cabra salvatge. 
     - Diumenge, 15 de gener, excursió matinal 
per fer un tast de l'emblemàtica muntanya que ens dona la benvinguda en arribar a Horta de 
Sant Joan. 

Es pot participar en les activitats per separat. L'escapada té un import de  i inclou les 

dues excursions guiades i l'allotjament en règim de mitja pensió a la Fonda Casa Barceló.  

Els imponents Montsagres de Paüls, 

A Santa Bàrbara, un tast d'Horta de Sant Joan, 

75€

Preu:  15€ /  5€ nens (descomptes per famílies)

ESCAPADA ALS PORTS:  MONTSAGRE DE PAÜLS I STA. BÀRBARA D’HORTA SANT JOAN

REGALA EXPERIÈNCIES BROGIT!
Visita la nostra botiga on-line

Contacta’ns per un 
val regal a mida!

Regala participar en alguna 
   Regala gaudir del 
      Regala gaudir del 
         Regala el El Brogit de la Vall
            

activitat del Brogit
Tresc&Vi autoguiat o amb guia

Brogit de la Vall
llibre 

I molts més regals!

Data programada: 08/01/2012

Punt de sortida: Pratdip

Horari: 09:00 - 14:00 

Temps de caminar: 2h 30min

Dificultat: baixa

Iniciem el cicle 2012 d’ecursions teatralitzades amb aquesta sortida pel territori del misteriós 
Dip, el vampiresc ésser que té atemorits els habitants de la Serra de Llaberia. L'aconseguirem 
enxampar? Us hi atreviu? 

Preu:  15€ / 5€ nens (descomptes per famílies)

EL RETORN DEL DIP. Excursió teatralitzada

Data programada: 07/01/2012

Punt de sortida: Aldover

Horari: 09:00 - 14:00 

Temps de caminar: 3h 

Dificultat: baixa

Coneixerem aquests fruits asiàtics introduïts pels àrabs al nostre territori fa més de 10 segles, 
mentre gaudim d´esplèndides panoràmiques sobre els els camps i el Delta de l´Ebre. 
Acabarem l´excursió visitant de la mà del pagès una explotació de producció integrada, on 
anirem a collir les nostres taronges i mandarines.

Preu:  15€ / 5€ nens (descomptes per famílies)

AL GENER, CÍTRICS DE L'EBRE. Cicle Producte de la Terra del Mes.

Data programada: 15/01/2012

Punt de sortida: Horta de Sant Joan

Horari: 09:30-13:30

Temps de caminar: 2h 30min

Dificultat: baixa

Preu:  12€ / 3€ nens (descomptes per famílies)

DISSABTE, 14 DE GENER DIUMENGE, 15 DE GENER

Data programada: 29/01/2012

Punt de sortida: Vandellòs

Horari: 09:00 - 14:00 

Temps de caminar: 2h 30min

Dificultat: baixa

Una de les primeres cultures, i potser la més desconeguda, que ocuparen les nostres terres 
foren els íbers, que donaren nom a la península. En coneixerem la seva vida i costums tot 
visitant alguns dels seus nuclis de població més recòndits amagats a les muntanyes de 
Vandellòs-Tivissa.

Preu:  12€ / 5€ nens (descomptes per famílies)

LES TALAIES DELS IBERS
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