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VIA VERDA GIRONA 
Des d’Olot a Sant Feliu de Guixols 

100 KM caminant en 4 etapes 
Del 22 al 27 d’octubre de 2023 

 
Què es la via verda? 
 
Les vies verdes a Espanya són camins condicionats per al senderisme i el cicloturisme. Aquestes 
rutes es posen en servei en convertir antics traçats ferroviaris en desús o abandonats. 
 
El Ferrocarril Girona-Olot va ser la principal artèria de comunicacions de les comarques de la 
Garrotxa, la Selva i el Gironès fins als anys seixanta. Un modest ferrocarril de via estreta 
(anomenat “carrilet” a Catalunya) de 54 Km de longitud. 
 
El carrilet de Sant Feliu de Guíxols va ser, durant dècades, el mitjà de transport preferit pels 
gironins per acostar-se a les platges de Sant Feliu. 
 
Avui el recorregut per les comarques del Gironès i del Baix Empordà permet descobrir uns 
paisatges mediterranis de singular bellesa. 
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Etapes 1 y 2: Olot a Girona (50 km aprox) 
 

 

 
 

  
Primera etapa:  
Olot a Les Planes d’Hostoles (25 km aprox.) 

Segona etapa:  
Les Planes d’Hostoles a Girona (25 km aprox.) 
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Etapes 3 y 4: de Girona a Sant Feliu de Guíxols (40 km aprox) 
 

 

 
 

  
Tercera etapa:  
Girona a Llagostera (20 km aprox.) 

Quarta etapa:  
Llagostera a Sant Feliu de Guíxols (20 km aprox.) 
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Casa rural: Mas Teixidor  (Caldes de Malavella) 
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Programa i serveis inclosos en el preu: 
 

1. Diumenge 22 d’octubre de 2023: 

 

 De 16:00 h a 18:00 h: entrada a la casa rural 

 De 18:00 h a 20:00 h: presentació de la via verda Olot – Sant Feliu de Guíxols, i sessió 

informativa de la 1a etapa 

 20:00 h: Sopar 

 

2. Dilluns 23 d’octubre: Olot – Les Planes d’Hostoles 

 

 07:00 h: Bon dia. Avui serà una gran jornada 

 07:30 h: Esmorzar 

 08:00 h: Sortida en autocar cap a Olot (inici de la primera etapa) 

 09:00 h: Comencem a caminar 

 14:00 h: Dinar a Restaurant de Les Planes d’Hostoles 

 17:00 h: Ens recull l’autocar i ens porta a la casa rural 

 18:00 h: Arribem a Mas Teixidor: dutxa i descans 

 20:00 h: Sessió informativa de la 2ª etapa 

 21:00 h: Sopar 

 

3. Dimarts 24 d’octubre: Les Planes d’Hostoles - Girona 

 

 07:00 h: Bon dia. Avui serà una gran jornada. 

 07:30 h: Esmorzar 

 08:00 h: Sortida en autocar cap a Les Planes d’Hostoles (inici de la segona etapa) 

 08:45 h: Comencem a caminar 

 14:00 h: Dinar a Restaurant de Girona 

 17:00 h: Ens recull l’autocar i ens porta a la casa rural 

 18:00 h: Arribem a Mas Teixidor: dutxa i descans 

 20:00 h: Sessió informativa de la 3ª etapa 

 21:00 h: Sopar 

 

4. Dimecres 25 d’octubre: Girona - Llagostera 

 

 07:00 h: Bon dia. Avui serà una gran jornada. 

 07:30 h: Esmorzar 

 08:00 h: Sortida en autocar cap a Girona (inici de la tercera etapa) 
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 08:30 h: Comencem a caminar 

 14:00 h: Dinar a Restaurant de Llagostera 

 17:00 h: Ens recull l’autocar i ens porta a la casa rural 

 18:00 h: Arribem a Mas Teixidor: dutxa i descans 

 20:00 h: Sessió informativa de la 4ª etapa 

 21:00 h: Sopar 

 

5. Dijous 26 d’octubre: Llagostera – Sant Feliu de Guíxols 

 

 07:00 h: Bon dia. Avui serà una gran jornada. 

 07:30 h: Esmorzar 

 08:30 h: Sortida en autocar cap a Llagostera (inici de la quarta i última etapa) 

 08:45 h: Comencem a caminar 

 14:00 h: Dinar a Restaurant de Sant Feliu de Guíxols 

 17:00 h: Ens recull l’autocar i ens porta  a la casa rural 

 18:00 h: Arribem a Mas Teixidor: dutxa i descans 

 20:00 h: Reconeixement als participants: medalla finisher i diploma conmemoratiu. 

 21:00 h: Sopar 

 

6. Divendres 27 d’octubre:  

 

 De 08:00 h a 09:00 h: Esmorzar 

 De 09:00 h a 13:00 h: Estància lliure a la casa 

 13:00 h: check-out 
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Preu total per persona: 695 euros 
Preu total socis IPA: 645 euros 
 
El preu inclou: 

 Estada de 5 nits a la casa rural 

 5 esmorzars i els 5 sopars a la casa rural 

 4 àpats a restaurants de final de cada etapa 

 Trasllats d’autocar a inicio de ruta i recollida i tornada a la casa rural 
 

El preu NO inclou: 

 Qualsevol altre concepte o servei no descrit a “El preu inclou”  
 
FORMULARI D’INSCRIPCIÓN: 
 

Nom: 

Cognoms: 

Correu electrònic: 

Telèfon: 

Data de naixement: 

Municipi de residència: 

Número de soci/a IPA: 

 
Inscripcions a l’email: esports@ipabaix.es  
 
Un cop rebuda la inscripció se’ls comunicarà si estan admesos i s’indicarà la forma 
de pagament. 
 
Per consultes: 639.254.377 (Miquel) 
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