
TASTETS HOLÍSTICS
Un espai a la natura per viure, sentir, reflexionar i compartir  
experiències i activitats relacionades amb la Transformació Holística.  

La proposta és trobar-nos un cap de setmana de cada estació per viure els valors de l’essència del treball 
de Transformació Holística en harmonia amb la natura. 

D’ella partim, d’ella ens fixem i d’ella aprenem!

CALENDARI
TASTET DE TARDOR

DESCOBRIM
8 i 9 d’octubre

TASTET D’HIVERN 

RECONEIXEM
4 i 5 de febrer

TASTET DE PRIMAVERA

ACTUEM
6 i 7 de maig

TASTET D’ESTIU

RECOLLIM
8 a 11 de juliol



Cada cap de setmana és únic i ens permet experimentar, viure, sentir, reflexionar, elaborar, compartir, 
integrar i tornar a connectar amb el més essencial de nosaltres. 

Al fer diferents activitats a  la natura i altres a  l’interior de la casa, estem combinant el mirar endins de 
cadascú i el mirar enfora la natura que ens envolta.   

Seguint els cicles de la natura i els diferents ritmes de les persones proposem una trobada per a cada 
estació de l’any.

QUAN
Un cap de setmana a la tardor, un a l’hivern i un a la primavera.   

Arribada divendres a partir de les 17h. Acabament diumenge després de dinar.  
La trobada de l’estiu serà de 4 dies. 

LLOC
MASIA CA L’AGUSTINET · EL RACÓ DELS ÀNGELS 

Ctra. de Guardiola a Saldes, Km 7,3 -  Vallcebre - BARCELONA.

COST
TROBADES DE TARDOR, HIVERN I PRIMAVERA:
225€ cada cap de setmana (inclou allotjament en pensió complerta).

Forma de pagament: 69€ Reserva de plaça  -  156€ a pagar a l’arribar a la casa.

TROBADA D’ESTIU: 
450€ els 4 dies (inclou allotjament en pensió complerta). 

Forma de pagament: 138€ Reserva de plaça  -  312€ a pagar a l’arribar a la casa.

Per reservar plaça escriu a gloria@estel.es  
o envia un WhatsApp al 609 21 20 22  

i rebràs la informació necessària.  
PLACES LIMITADES

Un espai a la natura per viure, sentir, reflexionar i 
compartir experiències i activitats relacionades 

amb la Transformació Holística.


