· ELS PLANS EXPERIENCE ·
MASOVERIA - TURISME RURAL

ELS MILLORS REGALS NO SÓN OBJECTES.

Els Plans de Cornet
Benvinguts a casa vostra, benvinguts a pagès!

Una masia on la tradició pagesa s'ha fusionat amb el turisme rural.
Gaudeix d'un entorn magnífic, sent com canten els ocells, observa com passeja el ramat i
desgusta tot allò que la natura t'aporta.
Un privilegi que als Plans compartim dia a dia amb tu.

Què és Els Plans Experience?
Són un seguit de packs i experiències que complementen el nostre allotjament amb propostes de
proximitat.

Perquè aquest nou projecte?
Perquè a vegades no sabem que regalar. Majoritàriament, quan fem regals comprem coses materials, que
consumeixen grans quantitats de recursos i acaben malbaratant i acumulant objectes a la llar.
Els millors regals no són objectes.
Regalar una experiència és sinònim d'emocions, de passar-t'ho bé i això està lligat al benestar. En gaudim
al llarg del temps: quan la rebem, quan la vivim i quan la recordem. Regala Els Plans Experience, regala el
teu temps, segur que no te'n penediràs!

Com funciona?
Et proposem tres experiències i esculls la que més t'agrada. Ens proporciones les teves dades i t'enviem a
casa la capsa "· Els Plans Experience ·", conté el val regal i algunes sorpresetes més, perquè puguis regalar
o autoregalar-te aquest nadal. Aprofita-ho!

LES EXPERIÈNCIES
Granja Natura

Enoturisme

Agroturisme

Cap de setmana a Els

Cap de setmana a Els

Cap de setmana a Els

Plans de Cornet (2 nits).

Plans de Cornet (2 nits).

Plans de Cornet (2 nits).

Obsequi de benvinguda.

Obsequi de benvinguda.

Obsequi de benvinguda.

Visita guiada al Centre

Visita i tast al celler
Abadal.

"Mini-tour" per la granja

d'Apropament
Natura.

a

la

i els racons de casa
nostra.

CONEIX-LES >>

Una màgica i intrèpida experiència entre animals exòtics, aus
rapaces i fins i tot, salvatges.
Vols desconnectar, respirar aire sa i regalar una experiència inolvidable als més petits de
casa? Un cap de setmana per gaudir en família. Sí, sí, tal com ho sents.
Sabies que el canvi de color del camaleó no té res a veure
amb el camuflatge? O que el cos de les iguanes els hi indica
si necessiten sol o ombra?.
Frueix d'uns dies d'agroturisme a Els Plans de Cornet i
remata-ho amb una visita guiada i interactiva al Centre
d'Apropament a la Natura.
Un cap de setmana a Els Plans de Cornet (2 nits).
Obsequi de benvinguda.
Visita guiada al Centre d'Apropament a la Natura.
T'enviem una capsa regal.
Des de 265€

Preus
2 adults + 1 nen (+ 2 anys)= 265€
2 adults + 2 nens (+ 2 anys)= 275€
2 adults + 3 nens (+ 2 anys)= 285€

Informació i reserves
info@elsplansdecornet.com
93 839 60 60

Testimonis
"Ens ha encantat l'estada! Animals molt variats, monitors molt agradables que fan partíceps als nens i
nenes, i a l'estiu fan jocs d'aigua molt divertits! Amb pàrquing gratuït, barbacoes, zona de pícnic i zones
d'ombra." Eva Vendrell - Visita a Granja Natura.
"Espectacular lloc on disfrutar de la natura amb molta pau i tranquilitat. A destacar, sobretot, l'excelent
tracte rebut. Hi tornarem segur." Jordi López - Estança a Els Plans de Cornet.
"Una visita super interessant, i per la canalla un lloc molt xulo." Anna Fabre - Visita a Granja Natura.
"Ens ha agradat molt i les nenes han pogut tocar i donar de menjar als animals. La monitora ho ha
explicat genial. Molt recomendable!!." Maria José Cruz - Visita a Granja Natura.

Enoturisme. L'origen de la nostra essència.
Perquè per comprendre els nostres vins cal veure on neixen. Gaudeix del vi, del paisatge i la
bona companyia.
Un cap de setmana de relax, parella i bons moments a Els
Plans de Cornet. Maridat amb una visita a les vinyes, el celler
i la masia de Abadal. Una bodega de la DO Pla de Bages
amb més de vuit segles. Present, passat i futur.
Un cap de setmana a Els Plans de Cornet (2 nits).
Obsequi de benvinguda.
Visita al celler Abadal:
Visita a la masia Roqueta.
Les vinyes envoltades de bosc.
El celler d'elaboració actual i sala de criança.
Tast dirigit de vins Abadal amb acompanyament.
T'enviem una capsa regal.
Des de 265€

Preus
2 adults (+12 anys) = 265€
3 adults (+12 anys) = 280€
4 adults (+12 anys) = 295€

Informació i reserves
info@elsplansdecornet.com
93 839 60 60

Testimonis
"Celler molt maco, personal molt amable i vins excel·lents." Ginés Alcaraz - Visita a Celler Abadal.
"Molt neta i cuidada, amb una decoració rústica. Tracte excel·lent per part dels propietaris, et faciliten tot
el que necessitis i es fan càrrec de qualsevol inconvenient que pugui surgir. Envoltada de natura, perfecte
per fer caminades i rutes amb bici. Segur que repetim!!". Joan Carné - Estança a Els Plans de Cornet.

"Un espai cuidat i guiat amb molt d'encant on gaudir del la DO Pla de Bages i les seves vinyes i oliveres."
Oriol Cases - Visita a Celler Abadal.

Agroturisme. Un cap de setmana 100% rural.
Surt de la ciutat, de la rutina, oxigena els pulmons, rodeja't de naturalesa i descobreix el dia a
dia a pagès.
Gaudeix d'un cap de setmana a Els Plans de Cornet. Una
autèntica casa rural al cor de Catalunya. Unes antigues corts
convertides en masoveria.
Viu uns dies inoblidables, en família, entre boscos, gallines,
conills, camps de blat i estima per la terra.
Un cap de setmana a Els Plans de Cornet (2 nits).
Obsequi de benvinguda.
"Mini-tour" per la granja i els racons de casa nostra.
T'enviem una capsa regal.

Des de 235€

Preus
4 persones= 235€

Informació i reserves
info@elsplansdecornet.com
93 839 60 60

Testimonis
"Unes vacances inoblidables!!! Casa i entorn espectaculars. Les nostres filles són amants dels animals i van
gaudir d'allò més amb els gossos, gats, conillets, xais, gallines... I sobretot el Josep Maria, la Susanna i
demés família són uns amfitrions de primera. Gràcies, tornarem segur!!!." Yolanda Acedo - Estança a Els
Plans.
"Tot molt cuidat i la caseta molt ben equipada! Hem estat amb els nostres nens (2 anys i 8 mesos) i ens
ha encantat!." Sandra Jimenez - Estança a Els Plans.

"Hem estat molt a gust a la caseta dels Plans de Cornet. La Susana, en Josep Maria i el seu fill Marc han
estat molt atents i ens han ensenyat tota la granja. Els nens han gaudit de la piscina i del llit elàstic! És un
bon lloc també per observar els estels. Moltes gràcies per tot!" - Cristina - Estança a Els Plans.

· ELS PLANS EXPERIENCE ·
MASOVERIA - TURISME RURAL

(Experiències vàlides durant les temporades de hivern, tardor, primavera)

Més informació:

info@elsplansdecornet.com

93 839 60 60

