AQUATERRA
La millor manera de viure la natura és practicant un
esport. Respiraran aire en estat pur i aconseguiran
fer la seva estada al nostre hotel més divertida i
completa.
Mas Albereda té un acord amb aquaterra, una empresa que és l’àrea esportiva i d’activitats del Grup
Sotacingles. Kayak, Segway, Tir amb arc o Senderisme són els seus camps d’acció, dins un entorn
incomparable com és la Vall de Sau.

Segway
Recomanem: no es moguin de l’hotel i facin les rutes amb segway que tenim marcades especialment per l’entorn de Sant Julià i Folgueroles.
Tenen també la possibilitat d’anar al Pantà de Sau i gaudir de les rutes que tenen preparades.
Tour de 1h 30 o de 2h30
Kayak
Inclou sessió de preparació per aprendre nocions bàsiques nevegació
Passeig per Sau de 1h 30 o de 2h30
Nordic Walking
Apren la nova tècnica de caminar on s’aconsegueix moure el 90% dels musculs del cos.
Excursió de 2h30
Tir amb arc i slackline
Aquaslider
Descobreix una nova manera de navegar pel Pantà de Sau
Lloguer de 1h a 6h
Web: www.aquaterraclub,com
Aconsellem que repassin la web per conèixer tot el ventall de possibilitats que tenen i preus.
Reserva: Directament a l’hotel o 620 762 432
El segway i el nordic walking es poden realitzar des de l’hotel amb un suplement.
Situació: Mas la Riba s/n Embassament de Sau. Vilanova de Sau.
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CAVALL
Hípica Maver
Possibilitat de fer rutes a cavall de nivells diferents,
ja siguin d’iniciació o més avançats, per canalla o
adults.
Cavalls i ponis (pels més menuts).

Reserves: cal concretar abans dia i hora al 93 859 27 45
Situació: Mas Torrents, s/n. Entrada del poble de Sant Pere de Torelló

KARTING
Si el que els agrada és la velocitat recomanem que
visitin el circuit de Vic. Circuit per anar amb karts
de lloguer de 0,940 metres de longitud i 8 metres
d’amplada.
Activitat indicada a partir de 7 anys.

Web: www.circuitosona.com
Reserves: No cal per un tiquet normal.
Horari:
De dimarts a divendres: de 10h a 13h i de 15h a 19h
Dissabtes: de 10h a 19h
Diumenges i festius: de 10h a 14h i de 16h a 19h
Situació: Vic, polígon industrial Malloles (c. Cabrerés, 2)
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VOL EN GLOBUS
Des de l’aire, a la comarca d’Osona, es pot gaudir
d’una diversitat de paisatges, com ara, les vistes de
Montserrat, el Montseny o els Pirineus.
Un enlairament des dels voltants de Vic comporta, si
les condicions ambientals ho permeten, vistes a la
capital de la comarca.
Els vols amb globus d’Aircat.cat es complementen
amb esmorzars típics catalans, servits en una masia
catalana.
Web: www.aircat.cat
Reserva: Consultar a recepció. També poden gestionar-la per telèfon 93 889 33 36 o online a aircat@aircat.cat

CIRCUITS LÚDICS ALS ARBRES
Circuits lúdics a dalt d’arbres de gran altura permeten descobrir el bosc de manera inèdita i original.
La Selva de l’Aventura brinda més de 60 activitats
d’entre les quals destaquen escales de cordes que
condueixen a plataformes de fins a 15m d’altura,
ponts penjants, camins aeris, grans lianes i tirolines
de fins a 140 metres de longitud.
Circuit dels Andes d’una hora i mitja
Circuit del Himàlia de dues hores i mitja
Web: www.selvaventura.com
Reserva: des de la web o trucant 626 799 335 tots el dies de 10h fins a 19h
Horari: consultar directament al web
Situació: Arbúcies. Sortida 202 eix transversal C25. Coll de Ravell – 17401
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PANTA DE SAU
Al pantà de Sau pot practicar qualsevol activitat
d’aigua així com altres activitats per la zona:
Esqui Nautic
WakeBoard
Wakeskate
Piragüisme
Excursions en barca
Vela
Windsurf
Bike
Web: www.vicsau.com
Reserva: 630 877 011o vicsau@vicsau.com
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