Primer dia: Serrallonga

Visita del poble de Viladrau

Iniciem l’aventura a Viladrau, el poble on va néixer i per
on actuava Joan Sala i Ferrer. Primer de tot, cal conèixer
de la mà de professionals la història que s’amaga en els
boscos que envolten el poble.

Ha estat un dia complet i ple d’exercici, així que seria una
bona idea agafar el cotxe i anar a descansar.

Punts per veure: passeig pel casc antic, església de Sant Martí,
l’Espinzella o el Santuari de Sant Segimon.

Visita a l’Espai Montseny

Hotel Masia del Montseny

Posem rumb al Molí de la Barita, lloc des d’on començarem
la passejada fins la casa de Serrallonga.

Segon dia: Aventura

Carrer Migdia, 1, Viladrau (17406)
Contacte 938 848 035
Preu adult 3,5€ i nens 2€

Ruta a peu fins La Sala

Camí circular a peu de 2h aprox.
Punts de la ruta: Molí de Barita - La Sala - Riera Major - Font
de les Amatistes

Riera Font Vella

Camí circular a peu de 2h25 aprox.
Punts de la ruta: Sant Hilari (font del pic), Font del Gurb, Font
Vella

Passeig de la Pietat, 14, Viladrau (17406)
Contacte 938 848 014
Preu des de 55€

Se’ns presenta un altre dia ple d’activitats. Després
d’esmorzar ens dirigim al parc multi-aventura d’Arbúcies.
Allà podrem gaudir dels boscos des d’un punt de vista
diferent. Segur que des d’aquestes altures haguéssim estat
capaços de veure el mateix Serrallonga en acció.

La Selva de l’Aventura

Coll de Revell s/n, Arbúcies (17401)
Contacte 626 799 335 (10h - 19h)
Preu des de 13€ a 30€

Toca descansar, i què millor que dormir a les curioses
cabanyes de fusta penjant dels arbres a Sant Hilari de
Sacalm.

Cabanyes Sant Hilari de Sacalm

Carretera de Vallclara s/n , Sant Hilari Sacalm (17403)
Contacte 625 411 409
Preu des de 120€/nit

Tercer dia: Rocaguinarda
Despres d’esmorzar ens desplaçarem fins el poble d’Olost,
on es movia Perot Rocaguinarda. Hi ha un tragecte de
poc més d’una hora. Un cop allà, coneixem la història del
bandoler.

Espai Rocaguinarda d’Olost

Després d’un bon exercici, ens mereixem omplir la panxa.
Podem menjar al mateix Molí, just on finalitza la ruta,
o bé tornar al poble.

Un matí d’activitat fa entrar gana, així que estaria bé
anar buscant lloc per dinar. una bona opció és:

El Molí de la Barita

Pla Arenas, s/n, Sant Hilari Sacalm, Girona (17403)
Contacte 972 868 795
Preu menú adult 20€, infantil 7€

Per la tarda, per acabar d’aprofitar el dia, podem
consultar una ruta per les zones naturals al voltant
d’Olost. Abans, però, toca dinar!

Plens i reposats, ens dirigim al bosc per on es movia
Serrallonga al poble de Sant Hilari de Sacalm. Allà va
conèixer a Margarida Tallades i Serrallonga, amb qui va
casar-se i li donà nom.

La Fonda Sala

Ctra. de Viladrau a Vic (GI520) Km 4
Contacte 938 849 162
Preu menú 11,5€ IVA inclòs.

Una vegada acabats de dinar anem a Viladrau i fer
un tomb pel poble descobrint el casc antic i els diferents
edificis d’interès.

Restaurant Els Cortals

C/ de les Escoles 2, Olost. 08516
Telèfon: 938 880 211
Preu adult 3€ i nens 1,5€

Plaça major, 17, Olost (08516)
Contacte 938 880 106
Preu 12€ aprox.

Catalunya: terra de Robin Hood’s
Vols convertir-te en un bandoler per un cap de setmana?
Et proposem un viatge en el temps de 400 anys. En només
tres dies d’aventura, història, diversió i imaginació

Serrallonga

Rocaguinarda

descobriràs com eren els Robin Hood’s catalans.
Els bandolers es dedicaven a saquejar als rics dels
territoris per poder sobreviure. Habitaven i realitzaven

Segueix els
passos de dos
famosos bandolers!

les seves activitats sobretot en zones muntanyones. Van
haver-hi famosos bandolers com Joan Serrallonga o Perot
Rocaguinarda.

Animat a descobrir i viure en primera persona la vida
d’un bandoler!

Guia per gaudir d’un cap de setmana en
família envoltat de natura i activitats per a
Autors:
Sergi Expósito Gómez
Gisela Ferrer Portabella
Nacho Mühlenberg
Elena Olmos Jurado

tots. Ruta en cotxe entre Viladrau, Arbúcies,
Sant Hilari de Sacalm i Olost.

