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                                         La ruta cultural de l´arròs de Pals. 

                    Amb Carrilet  
 

 

 

Sortida  del punt d´origen ,direcció Girona. Breu aturada per esmorzar a càrrec dels senyors clients. 
Continuació del viatge per arribar a Pals. Al centre del nucli històric, ens espera el carrilet, el conegut 
“ Xiulet de Pals” . Pugem al carrilet, i comencem una fantàstica ruta cultural pels camps d´arròs. 
Primerament travessarem el nucli  antic de Pals amb el trenet i en vint minuts de trajecte arribarem 
al Molí, ubicat en un edifici del segle XV.  Parada i baixada del tren per visitar l´interior. Visita guiada 
on ens informaran de la història, producció del molí, podrem veure com es processa l’arròs… 
Finalitzarem la visita, amb un tast de cervesa artesanal feta amb arròs. Tornem a pujar al trenet, 
continuem la ruta, podrem admirar el paisatge i els camps d´arròs on en aquesta època de l´any ja 
sobresurt la planta. Després de quasi dues hores de visites i recorregut, arribarem de nou a Pals on 
acabarem de passar el matí visitant la vila medieval, que forma part de la ruta medieval dels pobles 
de l´Empordà . A l´hora indicada, ens traslladarem a Vilanova de la Muga, on realitzarem un suculent 
dinar:  

Menú a triar  

Podrem triar entre diferents 
 primers, segons i postres. 
Pa, vi, aigua, cava, cafè i gotes. 
 

 

El Xiulet de Pals.  

Dia : 16 JUNY 2021 

Hora : 08.00H 

Pals és una vila de gran tradició arrossera. El conreu de l’arròs al municipi es va iniciar durant el s. XV, 
època en què ja existia un molí que data del 1452, actualment propietat d’una de les famílies que 
comercialitzen arròs a Pals. El conreu d’aquest cereal ha estat vinculat des dels seus inicis a la realitat 
quotidiana de la vila, travessant períodes de decadència i esplendor. 
 

Preu per persona: 

58 € 
Inclou carrilet 


