
Agenda d’activitats JULIOL 2011

Data programada: 02/07/2011

Punt de sortida: Prades

Horari: 19:30- 23:30

Temps de caminar: 2h

Dificultat: baixa

Ascensió al cim de les Muntanyes, el Tossal de la Baltasana, que ens permetrà gaudir 
d’esplèndides vistes sota la llum canviant de la posta de sol. Després de sopar, gaudirem dels 
sons de la natura nocturna mentre retornem cap al poble. 

Preu:  15€ / 5€ nens de 4 a 12 anys

NOCTURNA AL CIM DE MUNTANYES DE PRADES

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 guies oficials 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

Esteu de vacances però la calor apreta tant que us sembla impossible sortir de l´hotel o casa 
de vacances? Doncs aquí teniu la solució, per gaudir de l´espectacular territori que us envolta 
d´una manera diferent, divertida i refrescant. Us proposem un calendari d´activitats aptes per 
grans i petits, per gaudir de l´estiu i de les vacances!

-  Sortida nocturna en anglès al cim 
de Montsant, una bona ocasió per gaudir d´esplèndides vistes sobre el Priorat mentre el sol 
es pon.

Dissabte, 13 d´agost. Full moon at the peak of Montsant. 

-  
Sortida matinal vora el mar per un dels trams més bonics dels camins de ronda 

transitats per contrabandistes, vés que no ens en trobem algun!
-  Sortida matinal per gaudir de les fresques 
aigües del riu Brugent i del seu brogit, descobrint raconades amagades d´una bellesa 
corprenedora.
-  Sortida nocturna a la Terra dels Dips, un 
territori habitat per un ésser misteriós xuclador de sang... Us atreviu a caminar-hi?
-  Sortida matinal per 
l´ancestral camí dels molins del riu Brugent, coneixent la història dels seus molins mentre ens 
refresquem.

Dimarts, 16 d´agost. Camins de ronda entre l´Ametlla de mar i l´Ampolla (GR92). Excursió 
teatralitzada. 

Dijous, 18 d´agost. Resseguint el riu Brugent. 

Dissabte, 20 d´agost. Nocturna a la Terra dels Dips. 

Dissabte, 27 d´agost. El tragí del moliner. Excursió teatralitzada. 

ACTIVITATS REFRESCANTS PER L´AGOST 2011

A l’agost... refresca’t amb el brogit guiatges!

Data programada: 09/07/2011

Punt de sortida: Llaberia

Horari: 19:00-00:00h

Temps de caminar: 2h

Dificultat: baixa

Excursió fotogràfica i nocturna des del poble de Llaberia, que ens permetrà capturar les 
últimes llums del dia sobre aquesta Serra misteriosa. Amb la col·laboració de Jordi Brú, 
fotògraf de natura. Si el temps ho permet, gaudirem també de l'observació astronòmica 
arrecerats al radar del Servei Meteorològic de Catalunya. 

Preu: 15€ / 5€ nens de 4 a 12 anys

LLUMS DE CAPVESPRE. Excursió fotogràfica i nocturna. 

Data programada: 16/07/2011

Punt de sortida: Albarca

Horari: 19:00-24:00h

Temps de caminar: 2h 20 min

Dificultat: baixa

L´ascenció al cim de Montsant ens permetrà captar el paisatge encantat del Priorat sota les 
canviants tonalitats del capvespre i, més tard, sota la llum platejada de la lluna... Una 
caminada sota els estels per la muntanya mística del sud de Catalunya.

Preu: gratuïta (Cicle d’activitats Descobreix el Parc Natural de Montsant)

EL CIM DE MONTSANT AMB LLUNA PLENA

Preu especial d´agost: 12 € / 3€ nens de 4 a 12 anys (excepte l’excursió en anglès, gratuïta).
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