
 

 

TRANSPORT 
 
 
Bori Sa (Alta Garrotxa, Girona) es troba a 160 km de Barcelona (2,5 h. en 
cotxe) i a 23 km del poble més proper, Argelaguer (45 min. en cotxe). 
 
-Si no disposes de mitjà de transport propi, consulta el tema transport amb 
el Centre Zen ABANS de comprar cap bitllet d'avió, etc. 
 
-Si us plau, a l'hora d'organitzar el vostre viatge tingueu en compte que es 
triga varies horen en arribar a Borisa i els horaris de bus són limitats. 
 
-No podem garantir l'últim tram de transport (Argelaguer-Borisa) si arribeu 
MASSA TARD el primer dia o marxeu MASSA AVIAT l'últim dia. 
 
-El retir acaba l'últim dia sobre les 16h amb el menjar informal, si no disposes 
de mitjà de transport propi, tingues-ho en compte a l'hora de planejar la teva 
tornada a Barcelona... (Per exemple, cal reservar un vol a última hora de la nit 
o fins i tot l'endemà. Si ho necessites, pots passar una nit al Centre Zen de 
Barcelona sense cap càrrec). 
 
-Cotxe: només es pot arribar a Bori Sa en cotxe. Si us plau, si disposes de 
cotxe i pots portar algú o no tens mitjà de transport per arribar a Bori Sa, 
envia un correu electrònic  amb la teva disponibilitat d'horari. Intentarem 
posar-vos d'acord! (despeses del viatge compartides). 
 
-Autobús: (www.teisa-bus.com)  
Trajecte Barcelona-Argelaguer.  
La parada està al c / Pau Claris 117, Barcelona 
Preu del bitllet bus: 15€ 
 
-Recollida a la parada de bus: No hi ha transport públic des de la parada de 
bus al Centre Zen, si no hi hagués cotxes disponibles es pot organitzar una 
recollida (tarifa: 20€ ,  a compartir entre els ocupants del vehicle). 
La recollida només es realitza el dia que comença o acaba el retir. Si us plau, 
coordinar la recollida ABANS de comprar qualsevol bitllet d'avió, etc. 
 
IMPORTANT: L'ÚLTIM DIA DEL RETIR NO ÉS POSSIBLE ESTAR A 
BARCELONA ABANS DE LES 19H-20H, SI US PLAU, tingues-ho EN COMPTE 
A L'HORA DE RESERVA VOLS, ETC. (Possibilitat de passar una nit al Centre 
Zen de Barcelona sense cap càrrec). 
 

 
COM ARRIBAR (en cotxe) 

 
-Descarrega’t instruccions detallades (pdf): 
 
http://boricentro.kwanumzen.es/wp-
content/uploads/2017/06/instruccions_ComArribar_cat.pdf 
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