
Preu: 49€
 

El Bany de Bosc és una teràpia natural no intrusiva,
originalment desenvolupada al Japó, per a millorar la salut

i el benestar de les persones. 
Consisteix a submergir-nos en un entorn natural rodejat de

vegetació, lluny de la contaminació visual i auditiva.  
De la mà d'un expert gaudirem de la quietud del bosc i

captarem, amb tots els sentits, cada element de la natura.
T´hi apuntes ?

Aquesta primavera, juntament amb els nostres amics de
BIOTOP NATURA, volem que connectis amb l’entorn, amb
el paisatge i amb tu mateix. El bosc ens regala substàncies
que beneficien el nostre sistema immunològic i és un espai
on sentir-nos com a casa. Volem compartir amb tu el seu
silenci, el seu respirar, les seves olors i tots els intangibles

que ens ofereix

Les vinyes de Llopart es troben envoltades de bosc i per
això les hem sempre anomenat vinyes de muntanya.

       D IUMENGE  23  DE  MA IG  DE  202 1 :       

Inici de l'activitat
10.00h 

Vols venir a fer un bany de bosc ?

Es recomana als participants vestir amb roba i calçat còmode i no posar-se perfums el dia de l´activitat.             
Durant l´estona del Bany de Bosc (2h) no es podrà fumar ni fer ús dels telèfons mòbils.



PROGRAMA :

10.00h   Trobada a Caves Llopart i benvinguda

10.15h   Caminada fins les vinyes de Les Flandes                 
 (35 min – 2´5 km de fàcil accés)

11.00h   Activitat del Bany de Bosc de la mà de la Isabel
Verdaguer de Biotop Natura.

13.00h  Tast de vins i escumosos de Llopart a la vinya
acompanyats d´un pícnic de proximitat.

13.30h  Tornada caminant fins el celler Llopart                 
 (40 min – 2´5 km de fàcil accés)

14.00h  Breu visita a les Caves Llopart

14.30h  Tast de comiat al jardí de les Oliveres.

14.50h  Fi de la jornada

Places limitades. Podeu trobar les entrades  al web www.llopart.com/activitats/
Per a més informació: 93 899 31 25 o visita@llopart.com

Llopart garanteix que aquesta activitat es durà a terme respectant totes les mesures ANTICOVID


