Olea Soul és passió per una terra
d’oliveres, vinyes i murs de pedra seca.
És silenci, és poesia, és un homenatge
a la vida i als petits plaers. Però,
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sobretot, és il·lusió per donar a
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Setmana Santa
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conèixer un territori únic i els seus
tresors humans, naturals i
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gastronòmics. Tot això, en forma
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d’agència de viatges especialitzada en
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turisme responsable i gastronòmic.
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Enoturisme
Oleoturisme
Turisme Gastronòmic

Immersió en la Terra de l’Oli
Què inclou?

Disponible tot l’any
(excepte a l’estiu)

Olis i Vins Ecològics i Biodinàmics

Des de

75€

Què inclou?

Disponible tot l’any

Immersió en la Gastronomia de l’Oli

Des de

144€

2 nits d’allotjament en habitació doble a
l’Hotel rural Les Garrigues amb esmorzar (un
de pagès)

2 nits d’allotjament en habitació doble amb
esmorzar a l’Hotel Zenit de 4*

1 activitat guiada d’immersió al món de
l’olivera

1 dinar de degustació

1 visita guiada a un molí d’oli

Què inclou?

Disponible tot l’any

Des de

128€

2 nits d’allotjament en habitació doble en
un castell del s. XIV catalogat com a Bé
Cultural d’Interès Nacional
1 visita guiada a un molí d’oli ecològic

1 dinar al tros

1 visita guiada a un celler amb tast de vins

1 visita guiada a una cerveseria artesana +
tast de cerveses + vermut

1 visita guiada al molí d’oli i al molí antic

Opcional:

1 visita guiada al Castell de la Floresta

1 tast guiat d’olis

Visita a la Seu Vella i al Castell del Rei
(Lleida)

1 taller de cuina/showcooking

1 visita guiada de descoberta del patrimoni
de la pedra seca

Altres àpats

Opcional: Altres àpats

Programa
03/04: Arribada a l’hotel Les Garrigues (La
Granadella)

1 dinar o sopar
Opcional:
Visites a cellers

Programa
03/04: Arribada a l’hotel Zenit a Lleida

Altres àpats

Programa

Actes de la Processó de Setmana Santa

Actes de la Processó dels Armats de la Sang
de Lleida

Nit a l’hotel

Nit a l’hotel

03/04: Arribada a l’allotjament (Castell de
la Floresta)

04/04: Esmorzar de pagès a l’hotel

04/04: Esmorzar a l’hotel

Visita guiada al Castell

Activitat guiada d’immersió al món de
l’olivera i el paisatge garriguenc de la
Granadella

Visita guiada a Simbionatur, molí d’oli
ecològic i biodinàmic

Nit al Castell

Dinar al tros
Visita guiada a la cooperativa d’oli + visita
guiada al molí antic + tast guiat d’olis (una
ampolla d’oli de regal)
Nit a l’hotel

Dinar de degustació al mateix molí
Nit a l’hotel

04/04: Esmorzar al restaurant El Castell
Visita a un molí d’oli ecològic + tast d’olis

05/05: Esmorzar a l’hotel

Visita a una cerveseria artesana + Tast +
vermut

Visita guiada a LaGravera, celler de vins
ecològics i biodinàmics + tast de vins

Taller de cuina/showcooking + sopar (opció
de fer-ho diumenge al matí)

05/04: Esmorzar a l’hotel

Nit al Castell

Visita guiada de descoberta del patrimoni de
la pedra seca de Torrebesses

05/04: Esmorzar al Restaurant el Castell

*Preu per persona (IVA Inclós)

*Preu per persona (IVA Inclós)

*Preu per persona (IVA Inclós)

*Mínim 2 persones

*Mínim 2 persones

*Mínim 2 persones

