Una setmana de somni:
Vols viure una experiència de luxe totalment exclusiva?
La Finca el Ventós ha ideat, pels clients més exigents i que aprecien l’exclusivitat i el luxe,
set dies de somni en una ruta privada de 7 dies i només per a dues persones que és una
delícia pels cinc sentits.
Activitats pensades fins a l’últim detall, que combinen el mar, la muntanya i l’estil de vida
“luxury”. Exclusivitat i glamour en una setmana somniada!
1er dia:
Fidels a la nostra filosofia on el client no s’ha de preocupar de res, des de la Finca el Ventós
realitzem la recollida i el vostre trasllat des de l’aeroport o des de l’estació d’Ave fins al
nostre hotel. Us obsequiem amb cava i fem l’entrega de les claus de la Suite Superior.
Després de l’explicació de la programació setmanal, realitzarem un recorregut per la finca,
amb més de 400 hectàrees de privacitat. A l’hora de dinar, un Menú Especial el Ventós amb
vi i cava inclòs us permetrà gaudir del nostre restaurant, recomanat per la Guia Michelin
2015. A la tarda i després del merescut descans a la Suite, és el moment de la primera
activitat amb una ruta a cavall amb monitor per descobrir els bonics paratges de la zona
volcànica de la Garrotxa.
Al vespre, un sopar romàntic al nostre restaurant seguit de copes i havans a escollir donarà
per acabat el primer dia d’aquesta inoblidable ruta.
2on dia:
Amb l’arribada del nou dia, l’Hotel el Ventós us prepararà un esmorzar especial a la vostra
habitació. Seguidament, una activitat molt exclusiva: gaudirem d’una excursió en Jeep
Wrangler totalment personalitzada per la zona dels volcans, la meravellosa Fageda d’en
Jordà i els pintorescos pobles de les Valls properes.
Per l’hora de dinar, s’ha escollit el prestigiós restaurant Ca l’Enric, amb una estrella
Michelin, per degustar una cuina de proximitat amb uns alts estàndards de qualitat. A la
tarda, retorn a l’Hotel i després del descans i el temps lliure, sopar lleuger seguit de copes i
havans a escollir.
3er dia:
El tercer dia s’iniciarà amb un esplèndid esmorzar a la Suite per donar el tret de sortida a
una magnífica i inoblidable excursió a bord del Jeep Wrangler per l’Alt Empordà, amb una
visita cultural al Museu Dalí de Figueres, i els bonics poble de Cadaqués i Pals. El dinar el
farem en un restaurant de reconegut prestigi de Cadaqués, un poble de postal.
A la tarda i amb l’arribada a Pals, serà temps de pausa i de relaxació tot esperant una Nit
Especial a l’Hotel Sa Punta, un establiment de quatre estrelles de prestigi incontestable i en
un paratge únic. Serà una nit pel record!

4art dia:
El quart dia esmorzarem a l’habitació de l’Hotel Sa Punta de Pals, on haurem fet nit per tal
de viure una experiència increïble: una excursió en un veler de 14 metres d’eslora pel Golf
de Roses i el Cap de Creus, vivint inoblidables moments per una de les zones més boniques
de la Costa Brava. El dinar el farem a bord del veler, i es podrà degustar una paella de
marisc o bé altres plats, sempre al gust del client.
A la tarda, retorn a la Finca el Ventós amb el Jeep Wrangler i descans. Després d’un sopar
lleuger i de les copes i els havans a escollir, retorn a la Suite Superior del Ventós.

5è dia:
El cinquè dia, i ja passat l’equador de la setmana de luxe, esmorzar a l’habitació de la Suite
per sortir d’excursió amb el Jeep Wrangler per descobrir les joies romàniques del Ripollès
com Sant Joan de les Abadesses, Camprodon i Prats de Molló. El dinar el farem a un
reconegut restaurant de la zona.
Cap a la tarda, i de forma tranquil·la, retorn a la Finca el Ventós pel descans i la relaxació en
plena natura. Al vespre, sopar lleuger al nostre restaurant i copes i havans a escollir.
6è dia:
El sisè dia i després de l’esmorzar a la Suite, es podrà escollir entre dues activitats: una
jornada de caça privada i exclusiva a la Finca del Ventós amb un Guia i un expert en caça
(senglars i cabirols) o bé una excursió per practicar el “shopping” a les millors botigues de
Barcelona i també a la Roca Village, on podreu trobar les millors marques i passar un dia de
glamour i moda.
Depenent de l’activitat escollida, es dinarà al restaurant de l’Hotel amb un Menú Especial o
bé es dinarà a un restaurant de la ruta de Shopping. A la tarda, i després del merescut
descans, l’Hotel el Ventós us obsequiarà amb un visionat del reportatge fotogràfic o de
vídeo dels dies viscuts en aquesta magnífica experiència de luxe.
Serà el moment d’un sopar lleuger i de les copes i els havans a escollir i de gaudir de la
Suite superior, pensada pel màxim confort dels nostres clients.
7è dia:
Amb l’arribada de l’últim matí de la ruta privada, esmorzar a l’habitació de la Suite i seran
moments pel descans i per poder gaudir de la piscina de l’Hotel. A l’hora de dinar, un
Menú Especial del nostre restaurant recomanat per la Guia Michelin 2015 serà la guinda
d’uns dies de somni privats i exclusius dels que esperem en gaudiu en tota la seva essència!
A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport, a l’estació Ave o a la destinació de sortida dels
clients i final de l’aventura.
Consulteu	
  preus	
  i	
  disponibilitat	
  a	
  la	
  direcció	
  de	
  l'Hotel	
  d'aquests	
  7 	
  dies	
  de	
  somni!
Ho podeu fer enviant un correu a hotel@elventos.com o bé trucant a l’Hotel al 972 107
962.

