
Introducció 
   
A Espanya, especialment a Catalunya, encara hi ha molts llocs per 
descobrir, llocs intactes, a on els habitants no han notat el pas del 
temps. 
 
Li oferim la possibilitat de descobrir tots aquests llocs mitjançant un 
meravellós i màgic mitjà de transport: el cavall. 
 
A cavall, descobriràs zones inaccessibles per la majoria de viatgers, 
en el més profund d’una regió històrica catalana. 

 

  
 

Els cavalls i el nivell d'equitació 

Tots els nostres cavalls són àrabs, anglo-àrabs o andalús criat. La 
seva grandària varia des de 14,2-16,2 th i han estat especialment 
seleccionats. 
 
Han estat seleccionats per la seva bona naturalesa, resistència i 
qualitat. Estem segurs que trobareu el cavall més adequat per al seu 
nivell i preferències. 

Ruta itinerant al llarg de la comarca del Baix Berguedà 

Serà sens dubte un fascinant recorregut al llarg dels camins i 
senders de la comarca del Baix Berguedà. El seu relleu suau ens 
dóna un paisatge extraordinari, amb immensos camps de cereals i 
càlids boscos d'alzines (Quercus ilex). 
 
Ens relaxarem fins a perdre la noció del temps.  

 

 

Durant aquests dies viatjarem en el 
temps i el nostre allotjament serà a les 
cases rurals de "Cobert de Vilaformiu" i 
"Mas el Pujol" i l'hotel rural "Serra del 
Pla". 

 

 

 

 

 
Inici de la ruta des del Centre Eqüestre de Vilaformiu 

Durant aquest recorregut coneixerem alguns dels llocs més bells de la 
comarca del Berguedà: podem anar a la muntanya de la Figuerassa i 
veure, entre d'altres muntanyes, Montserrat i el Montseny. Podem 
passejar per bonics senders envoltats de daurats camps de cereals 
fins a l'Espunyola. Per escapar de la calor ens refrescarem sota 
l'ombra d'alzines centenàries. 
 
El nostre allotjament durant la ruta serà a la casa rural “El Cobert de 
Vilaformiu” i també provarem la cuina tradicional catalana en els 
restaurants de "Els Roures", "La Serra del Pla", "Espais" i "Cal 



 

Garreta". 

L'últim dia hi haurà una festa de comiat a "La Casanova de les 
Garrigues". 

 
Ruta itinerant al llarg de les comarques de l'Alt Berguedà i el 
Solsonès 
Descobreixi a cavall els bells i variats paisatges de les muntanyes del 
Pirineu català. 
 
En aquest recorregut viatjarem al llarg de la comarca de l'Alt Berguedà, 
entrant en l'espès bosc de pi roig (Pinus nigra) i cavalcant per la 
complicada orografia de les més recòndites valls de 
 

 

 

les aspres muntanyes. Hi ha unes vistes fabuloses de llocs per 
descobrir. 
Anem a recórrer la regió descansant cada nit en una casa rural 
diferent, recorrent entre 20-30 km al dia. 

 

 
Informació pràctica 
 
País: Espanya (Catalunya) 
Clima: l'estiu és càlid i sec, però temperat gràcies a l'altura 
Accés aeri: Barcelona 
Durada: 7 dies / 6 nits (5 dies de cavalcada) 
Tipus de cadires de muntar: cadira anglesa 
Idiomes: Anglès, francès, espanyol i català 
Mida del grup: mínim 4 - màxim 8 genets 
 
    - A 2 km, Berga celebra la festivitat de la Patum al llarg d'una 
setmana, cada mes de juny, celebrada des de temps medievals. 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 
 
    - A escasses hores en cotxe de les estacions d'esquí de la 
Molina, Rasos de Peguera i Port del Compte. 
 
    - La nostra casa rural està a 1 hora i 20 minuts de Barcelona 
amb cotxe. 

 
 
 


