wandeltochten met diepgang
Een week wandelen in de Catalaanse Pyreneeën en de Costa Brava
La Garrotxa – El Ripollès – L’Alt Empordà,
Van 28 december 2012 tot 4 januari 2013
Inleiding
Aan het einde van dit jaar bieden we je een heel speciale reis aan in de Catalaanse
Pyreneeën met wandeltochten in een sfeer van rust en
in

goed

gezelschap. We laten

ons

meteen

al

onderdompelen in activiteiten midden in de natuur en
met een beetje avontuur.
De wandelingen zijn licht, met pittigere opties
voor de meer gevorderde wandelaars. We gaan een
paar van de mooiste plekken in de streek ontdekken: de vulkanen van La Garrotxa, de
besneeuwde toppen van de Pyreneeën, de mediterrane bossen of de steile rotskust van
het Parque Natural del Cap de Creus. Allemaal schitterende gebieden
Laat je inspireren!
De excursies zitten vol ontdekkingen en verrassingen. Er zijn veel leuke dingen om
te doen en om uit te wisselen, met als bijzonder element het oefenen
van stilte. Op sommige trajecten en bepaalde delen van de route is
het de bedoeling dat de deelnemers niet praten, maar dat ze gaan
voelen hoe ze met volledige aandacht – mindfulness – een dieper
contact krijgen met de lucht, het water, de aarde en en met alle
levende wezens om zich heen, zodat ze zichzelf kunnen herkennen
als deel ervan. We laten de inspiratie opborrelen en onszelf erdoor
verkwikken.
Enthousiast als we zijn door onze ervaring met deze oefening
kunnen we je die van harte aanbevelen. Natuurljk is iedereen
natuurlijk vrij om te beslissen in hoeverre hij of zij hieraan meedoet.

Een huis met sfeer
Het verblijf is in een 17e-eeuws landhuis “Mas El Turrós”, dicht bij de rivier de
Fluvià, aan de rand van het dorp Sant Jaume de
LLierca. Dit huis ademt de sfeer van oude
tijden uit. Het is gezellig zonder overdadige
luxe,

en

met

hele

ruime

kamers.

De

houtkachel wordt gestookt op brandhout uit
de omliggende bossen. Kijk maar eens op
deze link
Onze gastvrouw is de Catalaanse Gloria, die goed
Nederlands spreekt. Ze zal ervoor zorgen dat je je gaat
thuisvoelen en ze gaat de fijnproevers onder de gasten
verwennen met eigengemaakte, lekkere gerechten uit de
streek.

Een eigen stijl
David Gimeno werkt als berggids met groepen
volwassenen en geeft natuur- en milieueducatie aan
kinderen en jongeren. In de loop van ruim vijftien jaar
heeft hij hierin een heel eigen stijl ontwikkeld. Om zijn
passie voor de natuur te kunnen overdragen heeft hij
wandelingen

uitgezet

door

prachtige landschappen, waar
je veel vogels en soms andere wilde dieren kunt zien. Hier gaat
de grootsheid van het gebergte mooi samen met honderd jaar
oude bossen. Hier beleef je de subtiele afwisseling van tere
planten in de winter met de elegante lijnen van de
overgebleven Middeleeuwse architectuur.
David Gimeno
Gediplomeerd berg-natuurgids
Gids van het Natuurpark van de Vulkanische Zone van La Garrotxa
(Engels - catalaans - spaans sprekend)

Programma
Vrijdag 28 aankomst
Ophalen op luchtaven girona (indien nodig) . Wij zijn er de hele dag om U bij uw
aankomst welkom te heten. Welkomstdiner en presentatie van de aktiviteiten in de
komende week

Zaterdag 29,
Slapende vulkanen, land van de “remences”

Een tocht langs weinig bekende plekken in in het natuurgebied “zona volcànica de la garrotxa” waar
U de jongste en best geconserveerde vulkanen van het iberisch schiereiland kunt vinden. S´middags
bezoeken we het middeleeuwse stadje Santa Pau.

Zondag 30
De Berg en de dichter Verdaguer

Uitstapje naar de “Mare de Deu del Mont” , Waar de “dichter des volks” Jacint Verdaguer
één van zijn beroemste boeken schreef: CANIGO We zien het eeuwen oude bos van
Falgars, en s´middags gaan we naar de ruines van het Klooster van Sous.
Klik op de link om alvast een voorproefje te krijgen van het uitzicht vanuit de bergtop (java
moet geinstalleerd zijn)

Maandag 31
Met sneeuwschoenen door besneeuwde bossen

Excursie door een bos in het hooggebergte, waar we op zoek gaan naar diersporen
(gems, everzwijn,vossen en andere zoogdieren en vogels) De sneeuwschoenen
(racquets) maken het ons mogelijk het bos in te gaan zonder gebruik te maken van skis.

S’avonds nieuwjaarsdiner op Mas el Turrós.
Dinsdag 1 januari
Géén programma
Een mooie dag om de omgeving van Mas el Turrós te verkennen : de Vall de la Miana, de
rivier de Fluvià, het doorp Castellfollit de la Roca, het romaanse plaatsje Besalù…

Woensdag 2 jan
Een bevoorrecht klooster

Rondwandeling door het Verderagebergte en bezoek aan het klooster Sant Pere de Rodes
(middeleeuws) én de ruines van het kasteel van Sant Salvador (in het nationaal park Cap
de Creus gelegen)

S´middags een bezoek aan het vissersplaatsje “Port de la Selva”
Donderdag 3 jan
Cap de Norfeu, bewaker van de zee

De kaap van Norfeu is een beschermd gebied in het natuurgebied Cap de Creus,met
spectaculaire geologische formaties en een flora, aangepast aan de schrale bodem en het
mediterrane klimaat. Dit kleine schiereiland met zijn vele grotten diende als schuilplaats
voor piraten en bandieten. We bezoeken ook het mooie strand van Montjoi. S´middags
een bezoekje aan het natuurpark Aiguamolls de l’Empordà , Een vogelparadijs van vooral
watervogels en ook een rustplaats voor migrerende vogels.

Vrijdag 4 Afscheid
Indien nodig verzorgen we het vervoer naar treinstation Girona of de luchthaven Girona.

Dagplanning (behalve 1 januari)
Geen enkele aktiviteit is verplicht
8:15 Chi Kung oefeningen om fris aan een nieuwe dag te beginnen
09 h. Ontbijt
10 h. Op weg naar de wandeling
11 h. Begin van de excursie
13.30 Picknick
14:30 voortzetting van de excursie of
activiteit (naargelang het dagprogramma)
18 tot 19 u. aankomst van de wandeling
20:00 Avondeten
NB de begin en eindtijd van de wandeling zijn richttijden en dus variabel
Maaltijden
•

Men kan kiezen tussen vlees of vegetarisch
(Graag bij inschrijven aangeven)

•

De meeste van de gebruikte produkten in de
keuken zijn van de omgeving en zo veel
mogelijk, van ecologische oorsprong.

•

Bij de wandelingen krijgt iedere deelnemer
zijn eigen “rantsoen”

Diensten en aktiviteiten die zijn inbegrepen in het verblijf
•

Verblijf van 28/12 tot 4/1 volgens halfpension dwz overnachten, ontbijt en
avondeten. Uitzonderingen 28 dec alleen avondeten en overnachten en 4 jan alleen
ontbijten.

•

Picknick en versnaperingen tijdens de tocht.

•

Als u géén eigen vervoer heeft, wordt deit voor U geregeld ( zie prijsopgave)

•

Alle tochten onder begeleiding van bevoegde gids

•

Men kan sneeuwschoenen en wandelstokken huren. (dit voor dag 31/12 )

•

Ongevallenverzekering is inbegrepen

Prijzen
Per person zonder vervoer

Per persoon met vervoer

Volwassen 690 €

Volwassen 590 €

Onder 14jr 620 €

Onder 14jr 520 €

Onder 8jr 550 €

Onder 8jr 450 €

Indien men individueel wil overnachten, laat ons dit weten aub

Voorwaarden en andere wetenswaardigheden
•

Als u met het vliegtuig komt of men de
trein komen wij U ophalen en brengen

•

Als U met eigen vervoer komt, kunt u
ons vinden door hier te klikken. Als U
plaatsen overheeft in Uw auto, laat het
ons weten
kunnen

zodat wij U iin contact
brengen

met

andere

deelnemers. U kunt de reiskosten dan omlaagbrengen door ze met andere
deelnemers te denle
•

Als U vóór de 28e aankomt, kunt U overnachten voor 50€/pers/dag excl eten

•

Minimum verblijf 4 dagen (aub prijzen opvragen)

•

De maximum omvang van de groep bedraagt 16 personen

•

Wil men individueel overnachten, dan kan dat tegen meerprijs. Ook kan er in
overleg met ons een andere overnachtingsplaats geregeld worden. Wij staan open
voor elk voorstel van uw kant!
•

Het kan zijn dat de groep bestaat uit
mensen van verschillende nationaliteiten.
De gids spreekt catalaans, spaans en
engels

•

De kamers op mas Turrós zijn niet
verwarmd,

de

gemeenschappelijke

ruimten wél. Dit wil overigens niet
zeggen dat het op de slaapkamers erg koud is.
•

Het is niet verplicht om aan alle aktiviteiten deel te nemen

•

Bereid U qua wandelschoeisel en kleding goed voor
op deze week. Om van sneeuwschoenen gebruik te
kunnen maken zijn wandelschoenen een must.

•

De gemiddelde wandelduur is 6 uur. (inclusief stops)
plm

4uur

wordt

er

effectief

gewandeld.

De

wandelingen vereisen een gemiddelde conditie en zijn
in geen enkel geval extreem zwaar
•

In

het

programma

veranderd

kunnen

er

dingen

(weersomstandigheden

of

worden
ander

onvoorziene oorzaken.).
•

Als U vanuit Holland hierheen komt, is de meest
“ecologische manier” om hierheen te komen het
spoor. Als U met de auto wilt komen, kunt U de
ecologische gedachte vorm geven door samen te
reizen met mensen die géén auto hebben. De reiskosten kunnen dan gedeeld
worden. U kunt via ons in contact komen met eventuele medereizigers die van uw
auto gebruik zouden willen maken. Bedenk ook dat de prijs voor mensen met eigen
vervoer 100€ lager is.

RESERVERINGEN
Eenmaal het reserveringsformulier ingevuld en de reservering per telefoon of e-mail
bevestigd , heeft u 48 uur om deze bevestiging te bekrachtigen door 200€
reserveringsgeld over te maken op bankrekening
(the account code will be sent with the form)
Geef uw vóór en achternaam op aub. U ontvangt een bevestiging via e-mail
Annuleringen
Mocht U besluiten te annuleren binnen 15 dagen vóór het verblijf kunt U 80 % van het
bedrag terugvorderen. Voor latere annuleringen is geenterugvordering mogelijk.
Belangrijk
Mocht een deelnemer door zijn gedrag de rest van de deelnemers in gevaar brengen dan
is de gids gerechtigd deze deelnemer van de rest van de activiteiten uit te sluiten , zonder
recht op terugvordering.

+info: http://escaladuix.org – Tel. gids (34) 650 748 234
David Gimeno (engels sprekend)

