
10 D’AGOST, divendres nit  NIT D’ASTRONOMIA A L’AROMA D’ESPÍGOL 
Collirem espígol, farem una bossa d’olor, observarem Saturn a través del telescopi. 
La Conxita Carreras del Parc de les Olors del Molí del Casó ens oferirà un deliciós sopar i fins a 
mitjanit observarem la pluja d’estels de les llàgrimes de Sant Llorenç amb la Montse López i en 
Joan Cueto. 
Lloc: Parc de les Olors de Cal Forner, Viver i Serrateix (Berguedà) 
Horari: 19 a 24h   Preu: 40€ 
  
12 D’AGOST, diumenge al vespre    PLUJA D’ESTELS A L’AROMA DE TARONGER 
Visita guiada al Parc de les Olors, observació de Saturn a través del telescopi, sopar i 
observació del cel amb la pluja d’estels de les Llàgrimes de Sant Llorenç. 
Lloc: Parc de les Olors de Can Bonic, CAVA, Sant Martí Vell (Gironès) 
Horari: 20 a 24h.   Preu: 30 € 
 
2 DE SETEMBRE, diumenge a les 10h. VISITA GUIADA  
Especialment dedicada a les plantes culinàries i hort ecològic. Tast de tomàquets amb diferents 
productes a base d’alfàbregues. 
Lloc: Parc de les Olors de Vall de Ros, Riells del Fai (Vallès Oriental) 
Horari: 10 a 13h.   Preu: 5€ 
  
9 DE SETEMBRE, diumenge a les 11h 
TALLER D’ELABORACIÓ D’OLIS MACERATS PER A LA CUINA I OLIS DE MASSATGE 
Vine a elaborar-te els teus olis macerats amb herbes per la cuina i olis de massatge. 
També podràs quedar-te a dinar tot degustant i compartint un menú de platillos amb 
l’aplicació d’herbes culinàries i verdures ecològiques del propi hort.  
Lloc: Parc de les Olors de Vall de Ros, Riells del Fai (Vallès Oriental) 
Horari: 11h a 14h , 14 a 16h dinar.   Preu: Taller amb material inclòs 25€  Dinar: 12€ 
  
23 DE SETEMBRE, diumenge tot el dia                  FESTA DE LA TARDOR A VALL DE ROS 
Visita guiada, exposició, assessorament i venda de planter ecològic de plantes aromàtiques i 
medicinals.  
Dinar degustació del menú de tardor i música en directe per celebrar l’inici de la tardor i 
compartir una bona estona totes les persones amigues dels Parcs de les Olors. 
Hi haurà tallers en paral·lel per a nens.  
Lloc: Parc de les Olors de Vall de Ros, Riells del Fai (Vallès Oriental) 
Horari: 11 a 18h.     Preu: 12€  
Del 12 al 14 d’octubre, de divendres a diumenge  PONT AROMÀTIC I DESESTRESSANT 
Aprofita el pont del Pilar per viure l’experiència d’aprendre del món de les plantes aromàtiques i 
medicinals tot fent tallers que t’aportaran equilibri, benestar i coneixements per saber gestionar 
millor les emocions i l’estrès.  

Divendres matí : Aromateràpia i visita al Parc de les Olors 
Divendres tarda: Equilibri, moviment i olors. 
Dissabte matí: Descobreix el teu jardí interior 
Dissabte Tarda: Elaboració de paper amb flors i olors 
Diumenge al matí: Pintar flors amb aquarel·la 

Lloc: Parc de les Olors de Vall de Ros, Riells del Fai (Vallès Oriental) 
Preu: 100 €, programa complert.  
Possibilitat de quedar -se a dormir en un establiment de turisme rural. Una nit: 40€. Dues nits 60€ 
Dinar al mateix parc: 12€. Si t’apuntes a un taller: 30€. Dos tallers: 50€ 
 
 
 
Informació, reserves i inscripcions: info@parcdelesolors.com  Tel. 938656081 
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