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To af vores gæster fortæller:

”Det lille hyggelige hotel ”Masia Ritz” dannede den perfekte ramme for en uge, hvor vi sammen med 10 andre 
fulgte det program, som I har sammensat. Der var en dejlig ro på stedet, i den lille by, tæt på naturen og med den 
smukke udsigt til Pyrenæerne. Det fælles program havde en fortryllende effekt! - samtidig med, at vi var så heldi-
ge, at lande blandt de dejligste mennesker! - En dejlig, positiv og glad stemning voksede hen over ugen! 
Jeres rolige, positive facon, at agere på, ”smitter” i den grad! Dejligt at starte dagen med mindfullnes. Fantastiske 
vandreture i den skønne, spanske natur med dig, Mark, som vores gode guide. En fantastisk god massage, hvor du, 
Camilla, tager store individuelle hensyn. Lækkert spansk mad - såvel på de lokale restauranter, som lavet af Jer på 
hotellet.– I det hele taget en uge med ”lækkerier” til både sjæl og krop - kan varmt anbefales!! Vi vendte hjem til 
DK med fornyet, god energi.” – Flemming og Lilly



.T

INDHOLD:

▪  Alt inklusivt – du bliver sørget for  
 hele ugen. Alt er tilrettelagt og  
 betalt for – du skal blot læne dig tilbage  
 og stresse af.

▪ Daglige vandreture i skøn natur.   
 Strand. Vand. Bjerge. Lokale byer.

▪  Besøg i små landsbyer hvor vi nyder  
 det lokale spanske køkken og de  
 gode vine. Tapas, grill og spansk  
 hverdagsliv – helt tæt på.

▪  Lille hyggeligt landhotel – Masia Ritz,  
 i hjertet af urbanizacionen Montbarbat.  
 Vort daglige udgangspunkt, som   
 ligger ved foden af bjerget med   
 samme navn.

▪  Daglige meditationer for dig, der  
 gerne vil slippe stressen 100%.
 Indkvarteret i ene- eller deleværelse.

▪  Lokalkendskab og dansk- og spansk-
 talende værter og guider på hele turen.
 
▪ Rejsen er gennemprøvet og tilrette- 
 lagt ned til mindste detalje – med  
 fokus på dine individuelle behov i  
 fællesskab med andre.

VANDRINGSPROGRAM:

DAG 1: Rejsedag og ankomst.

DAG 2: Vandring i naturen omkring 
Montbarbat (10 km).

DAG 3: Vandring til vandet via Mont-
barbat og Lloret de Mar (14 km).

DAG 4: Vandring til Caldes de Malavella 
(16-18 km).

DAG 5: Tapas hos José og Maria.

DAG 6: Vandring til – og rundt om  
Vidreres (14 km).

DAG 7: Vandring til Blanes (14 km).

DAG 8: En formiddagsvandring til 
Montbarbat (7 km). Hjemrejse.

Pris fra DKK 8.995,-
Pris per person i deleværelse. 
Pladser: 12 gæster.
Minimum: 6 deltagere.

Datoer for afrejse:
14.–21. september 2019.
Afrejse i 2020:
16.–23. maj og 10.–17. september.

Rejsegarantifonden: Reg. nr. 2708

MONTBARBAT
TAG MED PÅ EN MEDITATIV VANDRINGSREJSE I CATALONIEN

For mere info/tilmelding – kontakt Camilla på: camilla@indivias.dk

Vi er en lille virksomhed, der sætter nærvær og personlig kontakt i 
højsædet. Derfor rejser vi altid sammen med vores gæster – og vi 
rejser altid i mindre grupper, så nærværet bevares og vi har mulighed 
for at have øje for hver enkelt gæsts behov i fællesskabet.


