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El cor de les Guilleries: 
una experiència per compartir
Caps de setmana de maig a juny (excepte del 6 al 8 de 
maig i del 3 al 5 de juny)

DIVENDRES
De 16 a 19h: Benvinguda als visitants a l’Oficina de Turisme
Entrega d’una bossa amb un obsequi i informació pràctica sobre les activitats, llocs de sortida, telèfons 
i altres. A més a més es visitaran les instal·lacions de Can Rovira i la Sala dels Armats.

DISSABTE
De 10 a 13h: Activitat de salut
Activitat de salut pels boscos de les Guilleries a càrrec de l’Associació Sèlvans o d’Ànima de Natura. 
Permetrà reconnectar amb la naturalesa d’una manera més conscient.
A les 13h: Dinar a Camins de Bosc
Dinar en una àrea recreativa forestal totalment equipada amb totes les comoditats. Ofereixen barbacoes 
i taules, servei de bar i rebost, serveis, zona de jocs per nens, miradors, hamaques per descansar, rutes 
marcades i molt més.
Tarda lliure
Dins la bossa de benvinguda hi haurà un llistat d’activitats que es poden realitzar durant el temps lliure.

DIUMENGE
A les 10h: Visita a l’Antic Balneari de la Font Picant
Visita guiada pels entorns, les fonts i l’interior de l’antic hotel. Va ser un dels balnearis més 
famosos d’Espanya a començaments del segle XX ja que era reconegut per les seves fonts d’aigües 
mineromedicinals.
A les 12h: Visita al Centre Artesà de la Torneria i obsequi de baldufa personalitzada
Activitat que permetrà conèixer l’evolució històrica que aquest ofici ha patit al llarg de la història a 
través de demostracions fetes per mestres artesans. Dins la bossa de benvinguda hi haurà un val per 
presentar al Centre Artesà que permetrà aconseguir una baldufa personalitzada.
A les 13.30h: Vermut i dinar al Restaurant Montseny
Dinar en un restaurant cèntric que ofereix una varietat de plats de cuina catalana tradicional amb tocs 
de creativitat i gastronomies de qualitat elaborades majoritàriament amb productes de proximitat.

Sant Hilari Sacalm és la capital de les Guilleries, el km 0 d’un feréstec i -encara- poc conegut massís a tocar 
del Montseny. Un km 0 on la natura i els boscos ens regalen amb generositat innumerables fruits, sensacions i 
productes, on són més agraïts que mai amb qui els visita i estima, i on arriben als màxims nivells de bellesa, pau 
i autenticitat. Desconnecta de la rutina i endinsa’t a les Guilleries tot realitzant diferents tipologies d’activitats 
relacionades amb la natura!
Oficina de Turisme Can Rovira
De dilluns a dissabte de 10h a 13.30h i de 16h a 19h
Diumenges i festius de 10h a 13.30h
Per més informació: www.lesguillerieskm0.cat

CAP DE SETMANA A SANT HILARI SACALM


