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NEWSLETTER #5 FULLEDA TURISME
ACTIU

Presentem les experiències a Fulleda!

Fulleda és un poble petit, però molt actiu, ara a part de venir-hi a practicar el
teu esport preferit, també hi podràs venir a conèixer la població i
a experimentar els productes que s'hi produeixen de la mà dels seus
productors!  

Us presentem l'Oleoexperiencia, la primera d'una sèrie d'experiències que
anirem treballant amb Boira Experience i que us anirem presentant per les
nostres XXSS i aquesta Newsletter.

"L’activitat té lloc a Fulleda durant tot l’any amb reserva prèvia i combina la
visita guiada al seu característic museu de l’oli i descoberta del patrimoni
històric de la població amb les visites al celler Matallonga i destil·leria
Gabarró i Feixa"

+ inf ormació i reserves al següent
enllaç: https://boiraexperience.cat/ex...
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Ampliem la xarxa de senders de Fulleda T urisme Actiu

Seguim ampliant la xarxa de senders i camins de Fulleda Turisme Actiu al
terme de Fulleda! 

El Sender de les Auberedes, aquest sender de prop de 800 metres travessa
el Fondo de les Auberedes i el ressegueix un bon tros f ins a arribar al sender del
Pla d'en Ramonet, a pocs metres de la Font d'en Solà. A peu es pot fer tan de
baixada com de pujada i amb bicicleta es pot fer només de baixada i té un
cert grau de dif icultat tècnica (moderat) - Podeu trobar aquest sender a la
ruta de 6 km de la sèrie de la Font del Poble - https://fulledaturismeactiu.ca...

El Sender d'en ratera, aquest sender d'1 quilòmetre de llargada connecta el
Fondo de la Font Vella (del Poble) amb el Comellar d'en Ratera. Un sender que
ofereix una dif icultat mitjana en el tram que ressegueix el Comellar d'en Ratera
i que després es transforma en un passeig molt agradable tot rodejat de
natura i silenci f ins a arribar al sender del Pas dels Diumenges. Caminant es pot
fer en ambdues direccions i en bicicleta només si l'inici és fa des del Comellar
d'en Ratera - Ben aviat inclourem aquest sender a les nostres rutes. 

El Sender del Pas dels Diumenges, aquest sender de poc més de 100 metres
de llargada era part de l'antic camí que unia Fulleda amb el Fondo dels
Matallongues de manera més recta. Encara hi ha gent de Fulleda que recorda
utilitzar aquest camí vell. Un pas amb molt d'encant a l'estar rodejat de marges
de pedra seca i vegetació autòctona - Ben aviat inclourem aquest sender a les
nostres rutes. 
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Ampliem la xarxa de senders de Fulleda T urisme Actiu

Seguim ampliant la xarxa de senders i camins de Fulleda Turisme Actiu al
terme de Tarrés! 

El Sender dels Masos, aquest sender de prop de 300 metres parteix dels plans
de Tarrés i fa el descens cap al Fondo dels Masos, l'hem netejat. A peu es pot
fer tan de baixada com de pujada i amb bicicleta es pot fer només de baixada
i té un cert grau de dif icultat tècnica (moderat/dif ícil) en alguns trams
inicials - Podeu trobar aquest sender a les rutes de 36, 66 i 76 km de la sèrie de
la Pedra Calcària - https://fulledaturismeactiu.ca...
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Visita la pagina web de Fulleda Turisme Actiu
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C/ Portell, 1, Torregrossa
Spain

Has rebut aquest missatge perquè ho vas
demanar-ho a la nostra web o hi vas fer

compres.

Donar-se de baixa

Consulta totes les anteriors Newsletter en aquest enllaç

Boira Experience
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