
Catalunya és natura
Propostes



© Generalitat de Catalunya
© Agència Catalana de Turisme

Aquest catàleg conté propostes de turisme 
relacionat amb la natura. Els preus de les 
ofertes publicades al catàleg són per per-
sona i inclouen l’IVA. L’Agència Catalana de 
Turisme no es fa responsable de les variaci-
ons en els preus de les ofertes publicades.





2

Catalunya

Catalunya

Mar Mediterrània

Paisatges 
Barcelona



3

Catalunya
és natura

Índex

Catalunya és natura 5

Gaudeix de la natura 6
Senderisme  6
Cicloturisme  7

Activitats d’aigua, terra i aire  8
Catalunya és aventura  8
Grans vistes amb els peus a terra  8
Catalunya d’una volada  9
Activitats de natura  9

Catalunya és natura 
Propostes 11

Tot Catalunya  13
Barcelona  29
Paisatges Barcelona  33
Costa Barcelona  43
Costa Brava  53
Costa Daurada  71
Terres de l’Ebre  81
Terres de Lleida  87
Pirineus  95
Val d’Aran  129
Entitats associades  132

Índex d’entitats 134



4



5

Catalunya és natura
El contrast de paisatges i la bonança del clima fan  
de Catalunya una destinació ideal per gaudir de tota 
mena de propostes de turisme actiu. Les muntanyes 
del Pirineu ofereixen paratges ideals per practicar-hi 
el senderisme i el cicloturisme, l’esquí, les activitats 
d’aventura o les passejades en família. I a ben pocs 
quilòmetres dels nostres cims més emblemàtics, les 
llargues platges del sud o les cales amagades del 
nord, amb les seves aigües braves i cristal·lines, són 
els entorns ideals per als amants dels esports 
aquàtics.

Paisatges Barcelona. Ruta del Ter
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Gaudeix de la natura

La natura converteix Catalunya en una 
destinació atractiva per a tothom que vulgui 
conèixer de primera mà i des de tots els 
punts de vista —aigua, terra i aire— un territori 
amb una història mil·lenària. Caminar pels 
viaranys, deixar-se endur pels rius i volar pel 
cel permet gaudir dels imponents cims dels 
Pirineus, de les cales de la costa mediterrània 
i de les planes de la Catalunya interior.

Senderisme

Una interessant manera de descobrir Catalunya és fer-ho a peu 
i per mitjà d’una xarxa de més de 9.000 km de camins de 
llarg i petit recorregut i de senders locals. Els parcs naturals 
del Pirineu permeten passejar envoltats de paratges excepcio-
nals, com el paisatge alpí del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, per tres senders de llarg recorregut: el 
GR-211, el GR-11 i la travessa dels Carros de Foc. El primer 
recorre l’interior de la Val d’Aran, mentre que el segon travessa 
totalment el Pirineu d’oest a est, des del Cantàbric fins a desem-

La destinació té itineraris excepcionals, que permeten gaudir 
del paisatge i de la història de Catalunya

bocar a la Mediterrània pel Cap de Creus. Els Carros de Foc és 
una travessa per fer en cinc o set dies i que connecta el Pallars, 
l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran. També al Pirineu occidental, la 
ruta circular del Cinquè Llac us portarà a descobrir el llac de 
Montcortès, mentre que la de la Porta del Cel us farà arribar 
fins al cim de la Pica d’Estats, el més alt de Catalunya. I a la 
Vall de Boí gaudireu de l’experiència de caminar a través de 
la història gràcies als itineraris de muntanya o per camins tradi-
cionals que s’endinsen pels vestigis del romànic. Al parc natural 
del Cadí-Moixeró us recomanem de pujar al Pedraforca, una 
de les icones de l’excursionisme català, i també podeu fer camí 
per una de les travesses més populars d’aquestes terres: el 
Camí dels Bons Homes, que connecta el Santuari de Queralt, 
al Berguedà, amb el castell de Montsegur, a l’Arieja francesa.

A l’interior del territori, un dels recorreguts més emblemàtics 
és el GR-175, la Ruta del Cister, que agrupa en un traçat 
circular els monestirs cistercencs de Santes Creus, Vallbona 
de les Monges i Poblet. Si visiteu el prelitoral català, no us 
podeu perdre la Ruta dels 3 Monts, que uneix tres parcs 
naturals: el Montseny, Sant Llorenç del Munt i la Serra 
de l’Obac i Montserrat, a través d’una ruta de 106 km 
dividida en sis etapes. Si feu estada a la Costa Brava, gaudireu 
d’una bona caminada a tocar de la mar Mediterrània amb els 
múltiples camins de ronda que voregen les cales del nord.

Costa Brava. Senderisme per la Ruta del Ter
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El benigne clima mediterrani ofereix la possibilitat de practicar  
el cicloturisme tot l’any

Hi ha multitud d’itineraris distribuïts per tota la geografia 
catalana, de diferents nivells, que ens acosten a l’entorn 

Catalunya també conserva rutes del camí de Sant 
Jaume, un traçat que condueix els pelegrins fins a San-
tiago de Compostel·la. Ja sigui a peu o amb bicicleta, 
prendre-hi part és passejar-se per la història i gaudir de 
l’oportunitat de visitar espais emblemàtics, com els mo-
nestirs de Sant Pere de Rodes, el de Montserrat, o la 
Seu Vella de Lleida; també és una bona oportunitat per 
conèixer les tradicions, la gastronomia i els paisatges de 
ciutats com Igualada, Tortosa, Tarragona o Cervera.

Cicloturisme

Descobrir Catalunya sobre dues rodes és possible grà-
cies als camins aptes per practicar-hi el cicloturisme 
i la bicicleta tot terreny (BTT). Els paisatges diversos 
que ofereix el territori i el benigne clima mediterrani per-
meten aquesta pràctica esportiva i de lleure tot l’any.

Arreu trobareu un munt de xarxes cicloturistes, entre les 
quals hi ha la del Baix Empordà, i per les Terres de Lleida 
podeu recórrer la conca del Segre i la plana de Ponent. A les 
Terres de l’Ebre podeu pedalar de Montblanc a l’Ebre, men-

tre que a l’entorn de Barcelona gaudireu dels camins que 
s’endinsen pel Parc Natural de la Serra de Collserola. 

A Catalunya hi ha nombroses vies verdes que ressegueixen 
antics traçats ferroviaris: la Ruta del Ferro i del Carbó (de 
Ripoll a Ogassa); la Ruta del Carrilet i de la Via del Tren 
(amb un traçat d’Olot a Girona i un altre de Girona a Sant 
Feliu de Guíxols); la Ruta del Baix Ebre (que discorre al llarg 
del riu); i la Ruta de la Terra Alta (pels Ports i les serres de 
Pàndols i Cavalls, i que enllaça amb l’anterior ruta). També hi ha 
dues vies verdes més, no condicionades, que són la Ruta del 
Llobregat (entre la colònia Cal Rosal i el pantà de la Baells), i 
la Ruta de la Vall Fosca (des d’Espui fins a l’estany Gento).

L’oferta de cicloturisme es completa amb la xarxa de divuit 
Centres BTT, que ofereixen més de 6.400 km d’itineraris 
senyalitzats. Tots els itineraris parteixen d’un punt d’acolli-
da on trobareu informació turística, plafons informatius dels 
itineraris i serveis. Mitjançant la xarxa de Centres BTT podreu 
descobrir espais del territori tan variats com els de l’interior 
de Catalunya, la Costa Brava, la Costa Barcelona, la Costa 
Daurada, els Pirineus, les Terres de Lleida i la Val d’Aran.

Ruta de BTT Salines-Bassegoda, davant l’església de Sant Pere de Navata  
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Activitats d’aigua, terra i aire
Descensos per aigües braves, ràfting, 
rem o caiac, però també activitats d’alta 
muntanya, com l’escalada i els esports de 
neu, així com les rutes a peu o a cavall, us 
permetran descobrir els secrets naturals 
més ben guardats de Catalunya. La podreu 
descobrir per aigua, terra i aire.

Catalunya és aventura

La fesomia dels rius Noguera Ribagorçana, Noguera Pallaresa, 
Garona i Segre canvia radicalment amb l’arribada de la 
primavera i el desglaç de la neu. Aquesta meravella de la natura 
transforma aquests cursos fluvials i ofereix la possibilitat de fer 
descensos per aigües braves, per barrancs o per gorges,  
i fer ràfting, canoa-caiac o piragüisme. El riu Noguera 
Pallaresa disposa de 40 km navegables, mentre que el 
Noguera Ribagorçana, amb un traçat de 130 km, discorre  
per un paisatge abrupte entre congosts majestuosos i quatre 
embassaments. El Parc Olímpic del Segre és una instal·lació 
olímpica de primera categoria de 500 m de llargada i amb un 
cabal regulable, unes característiques magnífiques que la 
converteixen en seu de proves internacionals. I el riu Garona,  
a la Val d’Aran, reserva trams com el Caos, l’Era Lòssa i l’Era 
Tortuga per practicar-hi el ràfting. 

L’oferta d’activitats a l’aigua de Catalunya també es pot viure 
a la Mediterrània, en rius i embassaments. El litoral ca-
talà atrau cada any milers de visitants d’arreu del món que 
hi arriben amb la seva embarcació o gaudeixen d’activitats 
d’estacions nàutiques, com les de Roses-Cap de Creus, 
l’Estartit-Illes Medes, Sant Feliu de Guíxols, Santa Susanna, 
Vilanova i la Geltrú, Costa Daurada i Sant Carles de la Ràpi-
ta. Pel que fa a l’aigua dolça, els llacs i els embassaments 
són una alternativa per als practicants del rem i el caiac. En 
trobareu tant als Pirineus com a les Terres de Lleida i a l’inte-
rior de Catalunya. Practicar activitats aquàtiques és una bona 
manera de conèixer el vessant més aventurer de Catalunya.

Grans vistes amb els peus a terra

L’elecció de Catalunya com a destinació internacional per 
practicar-hi l’escalada guanya cada any més adeptes per la 
gran varietat de muntanyes que permet triar entre diferents 
nivells de dificultat. Catalunya disposa de moltes vies ferra-
des i una de les destinacions més idònia és la muntanya de 
Montserrat, amb més dues-centes agulles que la coronen i 
el Cavall Bernat com a punt més emblemàtic. Al Pirineu, els 
amants de l’escalada podreu escollir entre els cims del Pallars 
Jussà, la serra del Montsec o la vall de Camprodon. A l’inte-
rior, les muntanyes de Prades, el massís dels Ports i la serra 
de Montsant us ofereixen unes vistes privilegiades de Cata-
lunya sense aixecar els peus de terra. Un punt de referència 
a escala internacional és Siurana, a la comarca del Priorat.

Costa Brava. Modalitat de paracaigudisme en tàndem a Castelló d’Empúries



9

I amb l’arribada de l’hivern, el Pirineu es desperta blanc per 
rebre als amants dels esports de neu. Si bé hi podeu practicar 
les passejades tot l’any, la neu us permet redescobrir els 
camins amb raquetes, l’esquí nòrdic, motos de neu o les 
diferents modalitats d’snowboard. La vall de Núria, la vall  
de Camprodon, la Cerdanya, els Pallars o la Val d’Aran  
en són escenaris ideals.

Però Catalunya també es pot descobrir dalt d’un 
cavall tot vivint un contacte directe amb la natura tra-
vessant valls, rius, cingles i platges. I per viure l’emoció 
del territori en primera persona, res millor que deixar-se 
seduir pels circuits d’aventura enmig dels arbres, els 
parcs d’aventures o les rutes amb vehicles 4 × 4, quads 
o els cada vegada més omnipresents segways.

Pirineu. Ruta a cavall (Llavorsí)

Catalunya d’una volada

Els paisatges canviants de Catalunya també es poden 
copsar des de l’aire gràcies a les activitats pensades per 
veure qualsevol racó amb globus, parapent o helicòp-
ter. Tenir els cims del Pirineu a tocar de la mà, sobrevolar 
masses boscoses o planures i resseguir el perfil de la cos-
ta us permetrà conèixer Catalunya d’una volada.

Activitats de natura

Una bona manera de conèixer els paisatges, la vegetació i 
la fauna de Catalunya és evadir-s’hi una estona. Per fer-ho, us 
esperen espais d’interès natural, divuit parcs naturals i itinera-
ris ornitològics on gaudir de les diferents espècies d’ocells.
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Preu de l’oferta

Naut Viajes
Especialistes en serveis i instal·lacions de muntanya

D’abril a octubre. 
Preu per persona  
en habitació doble.

Català, castellà, 
anglès, alemany, 
francès

+34 973 640 087
reservas@nautviajes.com
www.nautviajes.es 
GC-003435 Naut Aran

Naut Viajes
Agència de Viatges – Central de Reserves que opera 
al Pirineu central, en especial a la Val d’Aran. Naut 
Viajes treballa per oferir les millors opcions de turisme 
de muntanya: hotels de tres, quatre i cinc estrelles, 
programes d’esquí a Baqueira-Beret, excursions en 
trineus arrossegats per gossos, motos de neu, ràfting, 
barranquisme, equitació i visites culturals. Oferim 
serveis i disposem d’instal·lacions perquè gaudiu 
de la zona en qualsevol època de l’any.

Descobreix la fauna dels Pirineus
Natura en família

Et convidem a visitar la Val d’Aran en família amb una proposta irresistible: un paquet 
de cap de setmana que us permetrà gaudir d’una petita ruta de senderisme per 
conèixer uns animals fascinants, les papallones, i visitar el parc de fauna salvatge 
Aran Park, on podreu realitzar un itinerari circular i observar els animals de la zona 
—llops, cérvols, ossos i fins a vint espècies—. El paquet inclou dues nits d’allotjament 
i esmorzar en hotel/aparthotel de tres o quatre estrelles.

A partir de 

79 €

Observació de fauna salvatge a l’Aran Park © Naut Viajes

Lleida

Val d’Aran
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Com podeu llegir les ofertes 
d’aquest catàleg?
Esquema d’ús

Títol de la proposta d’activitat

Descripció de l’activitat

Descripció de l’entitat

Ubicació de l’entitat i/o lloc on es desenvolupa l’activitat 

Nom de l’entitat

Dades de contacte i més informació

Número d’inscripció al Registre de Turisme de Catalunya

Preu, condicions i temporada d’ús de l’activitat
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Les ofertes de Catalunya és natura de l’Agència Catalana de Turisme 
agrupen un conjunt d’empreses i institucions dedicades a proporcionar 
activitats als operadors i visitants que permeten estar en contacte 
permanent amb la natura i el paisatge. Les propostes són molt variades: 
el directori següent us presenta una per una les empreses i entitats, de 
manera que podeu escollir què fer, on dormir i on informar-vos durant 
la vostra estada a Catalunya.

Catalunya és natura 
Propostes





Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

13

Tot Catalunya
Catalunya té un patrimoni natural i una biodiversitat excepcionals, un 
tresor que cal conservar en benefici de la sostenibilitat ambiental present 
i futura. Disposa d’una autèntica xarxa d’espais naturals que van de 
l’alta muntanya a les planes litorals, i dels boscos eurosiberians als erms 
semidesèrtics o els espais marins. Calceu-vos adequadament i veniu 
a descobrir tota aquesta riquesa, ja sigui a peu, amb bicicleta, a cavall, 
amb barca o amb parapent; teniu mil i una opcions per triar. Catalunya, 
un territori obert al turisme actiu i responsable!

Ràpel al salt de Sallent (Rupit i Pruit) 

◀
Camí de Sant Jaume 

Barcelona

Pirineus

Costa
Barcelona

Costa 
Brava

Costa 
Daurada

Terres 
de Lleida

Val 
d’Aran

Terres 
de l’Ebre

Marxa nòrdica amb la serra del Cadí al fons Pesca submarina a la platja d’Aiguafreda (Begur) 

Paisatges 
Barcelona
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Lleure, activitat i descans en família a les cases de colònies © FCE

Associació Catalana Cases de Colònies 
Gestió d’albergs, cases de colònies i terrenys d’acampada

Tot l’any. 
Cap de setmana  
en pensió completa.
Consulteu preu reduït 
per a infants.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 934 744 678
accc@fundesplai.org
www.fundesplai.org

Associació Catalana Cases de 
Colònies
L’Associació Catalana Cases de Colònies és l’entitat de 
la Fundació Catalana de l’Esplai que gestiona les seves 
cases de colònies, albergs i terrenys d’acampada. 
L’Associació impulsa una important tasca d’educació 
ambiental amb la finalitat d’acostar, fer entendre i 
estimar la natura i promocionar accions per conservar-la 
i protegir-la. Totes les instal·lacions i les activitats estan 
adaptades a persones amb mobilitat reduïda.

Vacances enmig de la natura
Colònies familiars 

Desconnectar de l’estrès diari és més fàcil gràcies a l’oferta de l’Associació Catalana 
Cases de Colònies: caps de setmana, ponts i vacances en família en instal·lacions 
situades en entorns encisadors. Les escapades permeten realitzar tant activitats enmig 
de la natura com activitats d’educació ambiental, guiatges i observació de fauna, caiac 
pels pantans de Sau i Camarasa, BTT i segway, rutes a peu... A més, ara el complex 
de Sau ofereix una instal·lació de bosc vertical per als més joves! 

A partir de 

33 €     

Barcelona

Girona

Lleida

Costa 
Barcelona

Terres 
de Lleida

Pirineus

Barcelona

Paisatges 
Barcelona
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Activitats a les Estacions Nàutiques © AENC

Barcelona

Tarragona

Girona

Costa 
BarcelonaCosta 

Daurada
Terres 

de l’Ebre

Costa 
Brava

Associació d’Estacions Nàutiques de Catalunya 
Turisme nàutic i recreatiu

Tot l’any. 
Consulteu les diferents 
activitats a realitzar.

Català, castellà, 
anglès, alemany, 
francès

+34 930 011 611
info@encatalunya.cat
www.encatalunya.cat

Associació d’Estacions Nàutiques  
de Catalunya
Les Estacions Nàutiques són espais per practicar-hi 
el turisme nàutic, entès com una variant de vacances 
actives aquàtiques completada amb l’oferta cultural i 
recreativa de l’entorn. A Catalunya trobem, de nord a 
sud, les estacions de Roses-Cap de Creus, l’Estartit-
Illes Medes, Sant Feliu de Guíxols, Santa Susanna, 
Vilanova i la Geltrú, Costa Daurada i Sant Carles de 
la Ràpita-Delta de l’Ebre.

Navegar a bord d’un caiac
La natura des de l’aigua

El caiac és, probablement, la millor embarcació per acostar-se a la natura des 
dels rius i el mar. El ritme pausat amb què discorre us permet contemplar l’entorn 
de manera relaxada i agradable. A les Estacions Nàutiques podreu llogar-ne 
d’individuals, dobles o quàdruples, caiacs dissenyats per navegar a mar obert 
o per pescar. I és que aquest és el transport ideal per visitar indrets d’un alt 
valor ecològic i paisatgístic, sovint poc accessibles amb altres mitjans. 

Des de 

10 €
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Camins de Vent us ofereix vols amb globus per tot Catalunya © Camins de Vent

Camins de Vent
Zona d’aventura

Tot l’any. 
Consulteu els diferents 
horaris de l’activitat.

Català, castellà, 
anglès

+34 629 385 757
info@caminsdevent.com
www.caminsdevent.com

Camins de Vent
Especialitzats en vols amb globus per gran part del 
territori català, Camins de Vent us convida a reviure 
les sensacions dels primers aventurers que van 
enlairar-se amb un globus aerostàtic. La seva 
activitat principal és el vol turístic, però entre els 
seus productes també hi trobem vols romàntics, 
en grup, vols a la posta de sol o per a gent gran.
Ofereixen vols amb cistelles adaptades per a 
persones amb mobilitat reduïda.

Volar amb globus
Catalunya des del cel

«Volar amb globus és surar en l’aire, experimentar una sensació de calma i silenci, 
deixar-se dur pel vent.» Són paraules de l’equip de Camins de Vent, experts en 
viatges amb globus per tot Catalunya, que ofereixen un paquet experiència d’alta 
volada: un viatge, allotjament en la zona de l’enlairament, reportatge de fotos, 
certificat de vol i transport amb 4 × 4. Una aventura segura que us deixarà un 
record inesborrable!

138 €      

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Costa 
BravaTerres 

de Lleida
Paisatges 
Barcelona

Rubió
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

CIM Hotels (Gourmet i Sender Hotels)
Hotels amb encís

Tot l’any. 
Preu per persona.
Allotjament i activitat. 
Consulteu el calendari 
de propostes.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany

+34 973 438 232
mkt@cimhotels.com
www.cimhotels.com
GC-001738 Tu i Lleida

CIM Hotels (Gourmet i Sender Hotels)
Grup d’hotels familiars amb encís situats en entorns 
d’una gran bellesa. El respecte vers la natura i el medi 
ambient són els pilars de la seva filosofia i del seu 
treball. La gastronomia, les experiències culturals i 
esportives, el senderisme o les rutes de muntanya 
són algunes de les activitats coordinades des de
CIM Hotels. 

Experiències CIM
Turisme familiar, natura i gastronomia

Bé siguin urbans, històrics, de muntanya o complexos turístics, els establiments 
agrupats sota la marca CIM Hotels són garantia de confort i benestar. Per aquest 
motiu les ofertes de cap de setmana us asseguren experiències inoblidables per 
gaudir en parella o amb la família arreu de Catalunya. Turisme familiar, turisme 
amb mascotes, senderisme, bicicleta, gastronomia... Tot això i molt més, 
sempre en un entorn ple d’atractius.

A partir de 

60 €

Els hotels CIM estan situats en entorns amb encís del territori català © Jaume León

Lleida

Girona

Barcelona

Tarragona

Tot  
Catalunya
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Plana del Baix Ter © Consorci del Ter

Consorci del Ter
Entre el Pirineu i el Mediterrani

Tot l’any.  
Consulteu les diferents 
tarifes.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 405 091
rutadelter@consorcidelter.cat 
www.rutadelter.cat

Consorci del Ter
Format per cinquanta-vuit ajuntaments i cinc consells 
comarcals de la conca del Ter, el Consorci del Ter 
impulsa accions de cohesió, preservació, sostenibilitat 
i dinamització al territori, a través de quatre àmbits 
d’actuació: Patrimoni Natural, Patrimoni Cultural, 
Comunicació i Sensibilització i Promoció Econòmica 
i Turisme. La Ruta del Ter s’emmarca en aquesta 
última àrea.

La Ruta del Ter
Paisatges i cultures unides pel riu

La Ruta del Ter és un itinerari de més de 200 km que segueix el curs del riu Ter i 
enllaça el Pirineu i la Costa Brava. El trajecte, que comença a Ulldeter (Setcases) 
i acaba a la gola del Ter (Torroella de Montgrí-l’Estartit), travessa cinc comarques 
catalanes, fet que permet observar la diversitat de paisatges, elements culturals i 
tradicions del territori. A peu o amb bicicleta, la ruta us convida a descobrir un dels 
rius més importants de Catalunya i us ofereix la possibilitat de fer un paquet a mida 
(allotjament + activitats) als establiments de la zona.

Preu segons els serveis 
contractats

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Costa 
Brava

Paisatges 
Barcelona
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Costa 
Brava

Via Verda Ruta Tren Petit – Palamós – Palafrugell © Consorci de les Vies Verdes de Girona – Xevi F. Güell

Consorci de les Vies Verdes de Girona
Rutes segures i accessibles per a tota la família

Tot l’any. Consulteu 
les empreses de 
serveis associades. 
Descàrrega gratuïta  
de guia i pistes.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 486 950
info@viesverdes.org
www.viesverdes.cat
www.pirinexus.cat

Consorci de les Vies Verdes  
de Girona
Destinades exclusivament a la circulació a peu i amb 
bicicleta, excepte en alguns trams urbans i zones 
compartides, les Vies Verdes són traçats agradables, 
apartats del trànsit, segurs i accessibles, aptes per 
a persones de qualsevol edat i condició física. 
El Consorci és l’organisme públic encarregat 
de gestionar-les, promocionar-les, mantenir-les  
i ampliar-les.

Descobrir Girona amb bicicleta
Del Pirineu a la Costa Brava al vostre ritme!

Les Vies Verdes formen un entramat de quatre rutes per recórrer i descobrir les 
comarques de Girona a ritme de pedal. Aquests traçats permeten anar des del 
Pirineu gironí fins a la Costa Brava i arribar a paratges d’alt interès paisatgístic. 
Alguns recorreguts creuen espais naturals protegits, com el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa o el massís de les Gavarres, i d’altres passen per importants 
ciutats, com Girona i Olot. Ara, les comarques gironines disposen d’una xarxa de 
353 km, Pirinexus, que uneix Girona amb rutes pedalables del sud de França.

Preu segons els  
serveis contractats 
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Ruta amb BTT per la Via Verda © Èxode Bike

Èxode Bike
Especialistes en les dues rodes

Català, castellà, 
anglès

+ 34 634 561 885
info@viajesenbicicleta.com  
www.viajesenbicicleta.com
GC-000813 

Èxode Bike
Èxode Bike és especialista en l’organització de viatges 
en bicicleta per a tots els nivells i perfils, des de parelles 
a famílies i grups. La nostra filosofia es basa en creure 
que el viatge ha de ser molt més que un recorregut. 
Ha d’esdevenir una experiència que s’ha de viure de 
manera plena. Absorbir l’essència dels pobles i prendre 
consciència de la seva bellesa, formar part del paisatge 
i l’entorn converteixen les nostres atractives propostes 
en vivències inesborrables.

Escapada a la Via Verda
Una proposta per pedalar i oblidar-se de tot

Èxode Bike us ofereix una ruta autoguiada i amb transport d’equipatge des d’Olot a 
Sant Feliu de Guíxols. Quatre dies i tres nits amb esmorzar inclòs, trasllat de maletes 
d’un hotel a un altre, mapes detallats del recorregut i servei d’assistència telefònica 
en cas d’emergència. El trajecte s’inicia a Olot i passa per pobles com les Planes 
d’Hostoles i Amer, la ciutat de Girona, Cassà de la Selva i Llagostera, entre d’altres. 
Una escapada ideal per a famílies, amics i parelles! 

Preu de l’oferta

D’abril a octubre. Mínim 
dues persones. Opció 
de lloguer de bicicletes. 
Descomptes per a 
infants. 

A partir de: 

395 €

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Tot 
Catalunya
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Llengües Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Vol amb globus sobre el Bages © Globus Kon-Tiki

Globus Kon-Tiki
Líders en serveis 

Tot l’any. Menors de 
10 anys: 80 €. Tarifes 
especials per a famílies.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
italià

+34 935 156 060
info@globuskontiki.com
www.globuskontiki.com

Globus Kon-Tiki
Empresa de referència en el món dels globus, Kon-Tiki 
es dedica a realitzar vols per tot Catalunya, en especial 
per Barcelona (Montserrat, Montseny), el Pirineu (la 
Cerdanya) i la Costa Brava (Empordà). Creada el 1988, 
i després d’haver tocat totes les modalitats d’esport 
d’aventura, la companyia s’ha especialitzat en serveis 
amb globus aerostàtics. 

Volar amb globus a Barcelona
El territori a vista d’ocell

Admirar la serralada de Montserrat, el Parc Natural del Montseny, la plana de Vic o el 
Pirineu des de l’aire és possible gràcies a un paquet de l’empresa líder en vols amb 
globus per Catalunya: un vol d’entre una hora i una hora i mitja de durada —amb 
sortida a primera hora del matí— i entrega de diploma de vol personalitzat. Globus 
Kon-Tiki, a més, us regalarà les fotografies en format digital de l’aventura perquè 
en conserveu el record. Opcionalment, podreu gaudir d’un esmorzar de forquilla en 
una masia i d’un brindis amb cava per 12 € més.

140 € 

On de Catalunya?

Barcelona

Girona

Lleida

Barcelona
Costa  

Barcelona

Pirineus Costa 
BravaTerres 

de Lleida
Paisatges 
Barcelona

Igualada

Val d’Aran
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Preu de l’oferta

Paisatge del Pirineu i tot terreny © Kokopeli

Kokopeli Experience
Experiències al Pirineu

El preu inclou transport, 
allotjament, menjar i 
activitats. Mínim  
12 persones.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, italià,  
rus, hebreu

+34 932 955 877
info@kokopeli.es
www.kokopeli.es
GC-001787 Kokopeli Netivim in Spain

Kokopelli Experience
Agència especialitzada en escapades d’aventura 
d’un o diversos dies, en moto, jeep o bicicleta pel 
Pirineu de Catalunya, Aragó, Andorra i el sud de 
França. Kokopeli Experience organitza viatges amb 
4 × 4, itineraris a mida individuals o per a grups reduïts, 
visites culturals, enoturisme, gastronomia... Ràfting, 
barranquisme, caiac, segway, BTT, passejades a cavall 
i activitats a la neu també formen part de la seva oferta 
àmplia i atractiva.

Safari familiar a la muntanya 
Aventura al cim

Tres dies d’aventura al Pirineu per a tota la família al volant d’un 4 × 4. Aquesta és 
l’oferta de Kokopeli Experience, una invitació a viure la natura salvatge, la cultura i 
la història de la destinació amb un tot terreny, l’únic vehicle capaç d’arribar als llocs 
més recòndits i de difícil accés. Caminades per la muntanya, esports d’aventura, 
excursions a llacs i salts d’aigua, visites a indrets d’interès cultural, bon menjar i 
molta diversió: el paquet de cap de setmana garanteix tot això i molt més. 

390 €

Barcelona

Girona

Lleida

Terres 
de Lleida

Costa 
Brava

Costa
Barcelona

Barcelona

Val d’Aran

Pirineus

Paisatges 
Barcelona
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Llengües Contacte

On de Catalunya? Preu de l’oferta

Tel.:
E-mail:

Barcelona

Girona

Lleida

Rutes Turístiques i Aventura Catalunya (RUTAC) 
Aventures per a tots els gustos

Tot l’any.  
Preu per quad amb un 
sol ocupant. Els preus 
varien en funció de la 
durada de l’activitat.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 545 029
rutacsl@telefonica.net

Rutes Turístiques i Aventura 
Catalunya (RUTAC)
Empresa amb més de deu anys d’experiència en 
l’organització de sortides amb quads, buguis i 4 × 4. 
També gestiona partides de paintball en plena natura 
i lloga materials per desenvolupar activitats de lleure 
i aventura, com ara inflables, tirs al plat, rocòdroms i 
circuits d’aventura. Les activitats es poden fer cada 
dia de l’any i són personalitzables segons els vostres 
interessos i necessitats.

Viviu l’aventura amb quad o bugui
La serra de l’Albera vista amb uns altres ulls

RUTAC us proposa realitzar diferents recorreguts amb quad o bugui per la serra de 
l’Albera i rodalia perquè conegueu aquest entorn natural des d’una altra perspectiva. 
A més, us ofereix la possibilitat de fer circuits turístics, d’aventura o temàtics entorn 
del vi o les escultures megalítiques, entre altres atractius de la zona. Les sortides 
sempre són amb un monitor que actua com a guia. Cada quad és per a una persona, 
i l’empresa s’encarrega de proporcionar-vos un casc integral, guants i granota.

A partir de 

50 €

Rutes amb quad per l’Albera © Rutac

Sant Climent
Sescebes

Tarragona

Tot 
Catalunya
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Preu de l’oferta

Rutes amb bicicleta ©Tornasol Turisme

Barcelona

Girona

Lleida

Barcelona

Pirineus

Costa 
Brava

Tornasol Aventura
Turisme actiu

De març a novembre.
Preu per persona en 
grups de sis persones. 
Dates flexibles. De 
dilluns a dissabte.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany

+34 972 702 747 
tornasol@tornasol.com
www.tornasolaventura.eu
GC137 Viatges Felip Tour

Tornasol Aventura
Des de 1991, Tornasol Aventura ofereix programes de 
turisme actiu i d’aventura que combinen la ciutat, la 
muntanya i la costa i l’interior, activitat i lleure, descans, 
gastronomia i cultura. L’empresa ofereix programes 
adaptats a tots els públics, per a grups petits i mitjans. 
Combinem experiències de visita de la ciutat i de 
descoberta de la natura (Costa Brava, Pirineu) de dos 
a deu dies, que inclouen el servei integral de transport 
i l’allotjament.

Active Seniors
Esport sense risc per a grans persones

Fer-se gran no significa renunciar a l’esport d’aventura. Per aquest motiu Tornasol 
Aventura ha dissenyat un programa per a persones grans, jubilats amb cor jove: 
Active Seniors us portarà del Pirineu a la Costa Brava per practicar, en grup, 
senderisme i muntanya, ruta a cavall o amb bicicleta i caiac al riu i al mar. Un 
programa de sis dies i cinc nits que inclou la descoberta de Girona i del seu 
barri jueu. 

695 €     
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.: 
E-mail:
Web: 
RTC:

Pista forestal en tot terreny © Travel Nexus – Sarel Ziv

Travel Nexus Spain
Excursions guiades de conducció pròpia en 4 × 4 

Travel Nexus Spain
Pionera en el seu segment, Travel Nexus organitza 
viatges en 4 × 4 des de fa més de deu anys. Disposa 
d’una flota pròpia, formada per dotze Nissan Patrol, 
i de permisos de rutes que cobreixen gairebé tota 
la geografia catalana. Oferim serveis per a diversos 
perfils de clients, des de famílies a empreses i grups. 
Fins i tot disposem de paquets que combinen 
l’oci i l’aventura amb reunions d’empresa o 
esdeveniments privats.

Catalunya al volant d’un tot terreny 
El conductor ets tu

Amb una flota pròpia de dotze vehicles, Travel Nexus ofereix des d’escapades d’un 
dia en 4 × 4 fins a rutes d’una setmana. Amb els nostres tot terreny podreu arribar 
als indrets més impressionants i espectaculars del territori català. Oferim paquets 
que surten de Barcelona i inclouen la conducció en pistes forestals seleccionades 
i autoritzades, allotjaments amb encant, activitats d’aventura de diversos nivells, 
visites culturals, tast de la gastronomia local i moltes coses més!

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Consulteu la 
disponibilitat de places. 

A partir de 

80 €

Català, castellà, 
anglès, francès, 
portuguès, rus, 
hebreu 

+34 934 875 738
info@nexus4x4.com
www.nexus4x4.com 
GCMD-000226

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Tot 
Catalunya
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Turisme esportiu, una proposta per descobrir el territori © TurismeKM42.com

Turisme i Esport KM42
Tot allò positiu que envolta el món de l’esport

Preu per persona en 
habitació doble. Preu 
per a un acompanyant: 
325 €.

Català, castellà, 
anglès

+34 617 039 292
bdn@turismekm42.com
www.turismekm42.com

Turisme i Esport KM42
Empresa de serveis especialitzada en turisme 
esportiu. Juntament amb els seus col·laboradors, 
aquest equip de professionals crea activitats i expe-
riències que fomenten un estil de vida saludable, el 
respecte per la natura i la descoberta del territori. Amb 
Turisme i Esport KM42 podeu participar en diverses 
activitats esportives i veure esdeveniments estatals 
i internacionals de qualsevol disciplina.

Participeu en la Marató de Barcelona!
Veniu a córrer i descobriu la ciutat comtal

Turisme i Esport KM42 us ha preparat un paquet VIP que inclou la inscripció a 
la Marató de Barcelona (el 15 de març de 2015), tres nits en un hotel de quatre 
estrelles superior, situat a 50 m de la sortida i arribada de la cursa, un entrenament 
d’aclimatació per una part del circuit i una sessió de fisioteràpia, a més d’un tiquet 
per viatjar en el Bus Turístic i descobrir els indrets més emblemàtics de la ciutat. 
Completen la proposta entrades per a l’Expo Sports, el Breakfast Run i la Pasta Party. 

455 €

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Badalona

Tot 
Catalunya
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Ruta amb BTT amb el mar de fons © XANASCAT

Català, castellà, 
anglès, francès, 
rus

+34 934 838 363
reserves.xanascat@gencat.cat
www.xanascat.cat

Agència Catalana de la Joventut – 
Xarxa Nacional d’Albergs Socials de 
Catalunya (XANASCAT)
La XANASCAT disposa d’una cinquantena d’albergs 
a tot el territori català, espais ideals per practicar-hi 
activitats de natura en companyia d’amics o en família, 
per compartir experiències i conèixer gent nova. 
Culturals, gastronòmiques, esportives, tradicionals o 
d’aventura, les propostes de la XANASCAT per gaudir 
de l’estada en un alberg són nombroses i variades.

+ q ALBERGS
Rutes i camins per Catalunya

Fidel a la seva filosofia, que té per objectiu facilitar la mobilitat i les relacions socials 
entre els joves catalans, la XANASCAT ha dissenyat el programa +q ALBERGS: més 
de seixanta rutes, a peu i amb bicicleta, que enllacen els albergs de la xarxa. Es tracta 
d’itineraris de diferents nivells de dificultat que descobreixen els racons més inèdits 
de Catalunya en qualsevol època de l’any. Un ventall d’opcions perquè visqueu 
experiències inoblidables!

Preu de l’oferta

Tot l’any, segons 
ruta i temporada. 
Preu allotjament en 
mitja pensió. Tarifes 
especials per a infants. 

A partir de: 

20, 50 €

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Tot 
Catalunya

Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT)
Allotjaments assequibles per tot el territori
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Barcelona
Amb més d’un milió i mig d’habitants, Barcelona és una ciutat 
cosmopolita i un referent de l’avantguarda a tot Europa. A la vegada, 
conserva els seus propis trets d’identitat, basats en aspectes com 
el Modernisme, l’olimpisme, la cultura de la pau o el progrés social. 
Barcelona amaga racons per a la pràctica del turisme actiu a la natura 
que us faran enamorar de la ciutat. Visiteu-los un per un i descobriu 
la natura que hi ha integrada en aquesta àrea urbana oberta a la 
Mediterrània i al món.

Platja de la Barceloneta Cursa de la MercèBarcelona des del Parc Güell

◀
Passejant pel Barri Gòtic

Barcelonès

Barcelona

▶
Vista des de la piscina de salts de Montjuïc
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Vol panoràmic per Barcelona Costa Tour © Cathelicopters.com

Cathelicopters
Vols comercials i panoràmics

Tot l’any. 
Preu del Costa Tour. 
Consulteu tarifes 
segons la ruta 
escollida.

Català, castellà, 
anglès, francès 

+34 932 240 710
info@cathelicopters.com
www.cathelicopters.com

Cathelicopters
Companyia comercial d’helicòpters fundada l’any 2000, 
es dedica al transport de passatgers, a treballs de 
filmacions i vols panoràmics i a la carta per Barcelona. 
Cathelicopters té l’únic heliport situat dins d’una 
ciutat a tota la península, i una flota versàtil que 
us ofereix una atenció personalitzada i de qualitat.

Barcelona des de l’aire
La ciutat, a vista d’ocell

Diuen que si no hem vist Barcelona des de l’aire, no coneixem realment la ciutat. 
A vista d’ocell, els edificis i carrers de Barcelona es poden admirar des d’una òptica 
insòlita i privilegiada que Cathelicopters ens convida a descobrir: el Costa Tour 
recorre el port fins a Colom, la Barceloneta, el Maremàgnum, les platges i la 
zona Fòrum; l’Sky Tour, fins a la torre Agbar, l’Eixample i l’Anella Olímpica; i el 
Montserrat Tour, el Camp Nou, Collserola, el Llobregat i la serralada de Montserrat. 

A partir de 

50 €

Barcelona

Barcelona
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Paisatges Barcelona
Les comarques centrals són, en molts sentits, el cor de Catalunya. 
Formades per l’Anoia, el Bages i Osona, s’ubiquen al bell mig de la 
geografia catalana i conserven una forta identitat a l’ombra de la serralada 
de Montserrat, centre espiritual de referència. El passat industrial i agrícola 
d’aquest territori hi ha deixat una empremta que es manifesta a través 
de múltiples propostes turístiques. El seu medi natural, d’una gran bellesa, 
convida a submergir-s’hi de ple. Veniu a Paisatges Barcelona, hi trobareu 
un entorn per fer-hi turisme actiu que us deixarà bocabadats!

Camí de Sant Jaume Trekking (Rupit i Pruit) Cingles de Tavertet

Osona

Bages

Anoia

◀
Escalador fent una ascensió a 
la serralada de Montserrat

▶
Paisatge del cor de Catalunya

Barcelona
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Activitats aquàtiques, prop de la ciutat © Diputació de Barcelona

Barcelona és molt més 
Diputació de Barcelona

Natura i aventura 
a Paisatges Barcelona
Un ampli ventall d’activitats per gaudir de la natura

Amb paratges excepcionals, com l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, on 
fer rutes a peu i en BTT, l’embassament de Sau, que permet descobrir amb caiacs 
els racons que amaguen els seus penya-segats, el Parc del Castell de Montesquiu, 
el massís de Sant Llorenç del Munt, el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i el 
massís del Montseny, declarat Parc Natural i Reserva de la Biosfera, aquest territori 
disposa d’una important oferta d’activitats.

Barcelona
Costa 

Barcelona

Pirineus

Barcelona

Paisatges 
Barcelona

www.barcelonaesmoltmes.cat

Girona

Lleida

Tarragona
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Diversió assegurada amb la gimcana Humor Amarillo © Anigami

Barcelona

Anigami Experiències
Noves activitats i vivències

Tot l’any. 
Consulteu les 
diferents activitats i la 
disponibilitat de places.

 

Català, castellà, 
anglès, francès, 
rus, àrab

+34 937 447 295
info@anigami.cat
www.humoramarillo.cat

Anigami Experiències
Guardonada per la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona pel seu caràcter innovador 
i respectuós amb el medi ambient, Anigami 
Experiències es defineix com una empresa de serveis 
del segle xxi, un projecte capdavanter que cultiva 
la simbiosi entre les persones i la natura, el lleure i 
les emocions. Anigami organitza activitats a mida 
i allotjament per a grups al Collsacabra. 

Gimcana Humor Amarillo
Una experiència per plorar de riure!

Un aplec d’amics, la celebració d’un aniversari o potser un comiat de solter/a. 
Qualsevol excusa és bona per divertir-se! La gimcana Humor Amarillo, amb deu proves 
esbojarrades inspirades en el mític programa de televisió japonès, és una activitat 
pionera i original on el fang i l’aigua són els protagonistes. Una oportunitat per riure amb 
els amics, alliberar estrès i fer coses que mai us haurien passat pel cap! L’activitat es 
duu a terme al Parc d’Aventura del Collsacabra, en plena natura, a deu minuts de Vic.

40 €

L’Esquirol
Paisatges 
BarcelonaLleida

Girona

Tarragona
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Plaça Major de Vic amb globus © Baló Tour

Baló Tour
Lleure des de les altures

Tot l’any. 
Preu per persona. 

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 607 856 969
balo@balotour.com
www.balotour.com

Baló Tour
Baló Tour va néixer l’any 1990 com a empresa 
dedicada a la realització de vols turístics amb globus. 
El seu objectiu és posar a la vostra disponibilitat tot 
de possibilitats per gaudir al màxim del lleure, la cultura 
i les activitats a la natura a partir de propostes basades 
en la qualitat i en un tracte familiar i personalitzat.

Un vol amb globus
Sensacions per recordar

Una proposta atractiva, lúdica i fascinant que us permetrà contemplar el paisatge 
des d’una nova perspectiva: un vol amb globus. Es tracta d’una experiència per 
recordar tota la vida, que s’inicia quan el globus es comença a inflar i finalitza 
quan es recull, després de l’aterratge. Veniu a descobrir tot un món ple de 
sensacions i plaers visuals!  

160 € 

Barcelona

VicPaisatges 
Barcelona
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Montserrat amb helicòpter © Helipistas.

Barcelona Helicòpters (Helipistas) 
Transport, filmació aèria i escola de pilots

Tot l’any. 
Preu per persona.

Català, castellà, 
anglès 

+34 676 008 998
info@barcelonahelicopters.com
www.barcelonahelicopters.com

Barcelona Helicòpters (Helipistas) 
Companyia aèria d’helicòpters fundada el 1997, 
Helipistas desenvolupa la seva activitat en el terreny 
del transport de passatgers, la filmació i fotografia 
aèria, la publicitat amb pancarta, les inspeccions 
i patrulles aèries i la formació de pilots. Els vols turístics 
amb helicòpter, helitaxis i els serveis per a grups 
són l’especialitat de la casa.

Vol turístic a Montserrat
La serralada, a vista d’ocell

Natura, cultura i unes vistes espectaculars són els atractius d’un viatge que sobrevola 
el símbol paisatgístic i cultural més important de Catalunya: la serralada de Montserrat. 
A bord d’un helicòpter, podreu contemplar a vista d’ocell la incomparable silueta 
de les Agulles, del Cavall Bernat o de Sant Jeroni, la majestuositat del Monestir de 
Montserrat i la pau de les ermites que l’envolten. Una oportunitat per admirar una 
icona emblemàtica des del cel durant un vol d’uns vint minuts.

A partir de 

89 € 

Barcelona

Barcelona

Paisatges 
Barcelona
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Preu de l’oferta

Passejades en plena natura amb bicicleta elèctrica © Burricleta

Burricleta
Transport còmode i sostenible

Tot l’any. 
Consulteu les diferents 
propostes. 

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 680 451156
hola@burricleta.com
www.burricleta.com
GCMD-000507

Burricleta
Empresa de lloguer i venda de bicicletes elèctriques, 
especialitzada en cicloturisme natural, rural i cultural, 
Burricleta organitza una gran varietat de rutes per 
Catalunya que us permetran gaudir de la natura d’una 
manera còmode i original, tot descobrint el territori. 
La seva oferta és ideal per a famílies, amics i parelles. 
Ofereix activitats de mig dia, un dia i fins a viatges 
de sis dies amb bicicleta elèctrica.

Una escapada al Lluçanès
Natura autèntica

Deixeu-vos seduir per una escapada de dos dies que us descobrirà l’entorn natural 
del Lluçanès, la seva pagesia i una de les joies del romànic català: l’església de 
Santa Maria de Lluçà. La proposta inclou un passeig amb burricleta i una nit en una 
fonda a Lluçà, davant del claustre, així com els àpats, que us permetran assaborir 
la gastronomia local. De nivell mig-baix, l’itinerari abraça 50 km i està guiat amb 
l’exclusiu GPS de Burricleta. Incorpora continguts culturals en diversos idiomes.
 

A partir de 

167 €     

Barcelona

Paisatges 
Barcelona
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

L’Hotel Bremon, de Cardona, un lloc amb encant i història © Hotel Bremon

Hotel Bremon *** 
Confort i hospitalitat

De diumenge a 
divendres, segons 
disponibilitat. Inclou 
allotjament i esmorzar 
per a fins a dos adults  
i dos infants.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 938 684 902
info@hotelbremon.com
www.hotelbremon.com
HCC-004221

Hotel Bremon ***
L’edifici de l’Hotel Bremon, antiga escola de les 
Carmelites Vedrunes, data del segle xix i és un 
exemple de respecte i amor a la història i a la memòria. 
Les propietàries, les germanes Guals, antigues 
alumnes del col·legi, han estat les responsables de 
la impecable transformació de l’edifici, que ha sabut 
mantenir una harmoniosa convivència entre la màgia 
de l’ahir i la comoditat de l’avui. 

130 €     

Una estada en família
El lloc ideal per descobrir Cardona

Amb dinou confortables habitacions que conserven l’encant del seu passat, l’Hotel 
Bremon us convida a aturar el rellotge i viure la pau, la serenor i l’hospitalitat que 
s’amaguen darrere les seves antigues parets, gràcies a una oferta familiar d’una nit 
d’allotjament i esmorzar. Es tracta d’una proposta que podreu complementar amb les 
activitats turístiques que s’ofereixen a la ciutat, com les rutes guiades en BTT de la mà 
de Sílvia Rovira, les visites guiades al castell, a la Muntanya de Sal o al centre històric.

Barcelona

Cardona

Paisatges 
Barcelona
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

Façana de l’Hotel, al bell mig del Montseny © Hotel Husa Sant Bernat 

Hotel Husa Sant Bernat ***
Per respirar l’aire fresc del Montseny

De l’1 de gener  
al 15 de març,  
i del 15 d’octubre  
al 15 de desembre.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 938 473 011 
hsantbernat@husa.es 
www.hotelhusasantbernat.com
HB-000222

Hotel Husa Sant Bernat ***
L’Hotel Husa Sant Bernat, de tres estrelles, s’ubica 
a 850 m d’altura al cor del massís del Montseny. 
És a 70 km de Barcelona, en un indret envoltat 
de boscos i jardins pensat perquè hi descanseu. 
Està totalment reformat, i disposa de trenta-dues 
habitacions amb bany, calefacció, terrassa i connexió 
Wi-Fi gratuïta. El seu restaurant obre cada dia i us 
ofereix cuina de muntanya i internacional.

El Montseny amb santbernats! 
Gaudiu de la natura ben acompanyats
 
Un paquet pensat perquè com a hostes de l’Husa Sant Bernat gaudiu de dues nits 
en règim d’allotjament i esmorzar i, a més, realitzeu una activitat dins del Parc Natural 
del Montseny. La proposta consisteix en una excursió amb gossos santbernats i un 
guia de l’hotel. Aquesta experiència us permet entrar en contacte amb el cor del 
Montseny acompanyats per una raça de gossos famosos perquè formen part de 
les recerques de persones perdudes a les muntanyes.

200 € 

Barcelona

Montseny
Paisatges 
Barcelona
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Via ferrada de les Baumes Corcades © Òscar Márquez

Obrint Via
Viu l’aventura i l’esport en primera persona

Tot l’any. 
Descompte del 50%  
per a un acompanyant.

Català, castellà, 
anglès

+34 932 080 926
info@obrintvia.cat
www.obrintvia.cat

Obrint Via
Empresa especialitzada en el desenvolupament 
d’activitats d’aventura, esportives i de lleure per a 
particulars, escoles i empreses. Ofereix diverses 
possibilitats per descobrir el territori, com ara 
escalada, vies ferrades, barranquisme, tresc aquàtic, 
muntanyisme, senderisme, marxa nòrdica, tir amb arc, 
espeleologia o raquetes. El seu equip tècnic adapta 
les activitats al nivell de cada participant.

Via ferrada de les Baumes Corcades
El Montseny i Centelles a vista d’ocell

La via ferrada de les Baumes Corcades s’enfila fins al cim del turó del Puigsagordi 
per les feixes de pedra verticals, enmig d’un paisatge superb i canviant segons 
l’orientació que pren el camí. Durant l’ascens gaudireu de la vista de la plana de 
Vic, resguardada pel castell de Tona. Bauma reflecteix la pronunciació en aquestes 
contrades de la paraula balma. El seu ús com a corral per al bestiar o com a 
habitatge fa que moltes rebin el nom del personatge que hi va viure.

45 €     

Barcelona

Paisatges 
Barcelona
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Costa Barcelona
Les comarques de la costa de Barcelona amaguen racons d’una gran 
exuberància natural, propostes gastronòmiques irresistibles i joies 
culturals d’un valor artístic elevat. La franja costanera té una àmplia 
relació de platges familiars. L’interior, en canvi, és una cruïlla de camins, 
dipositària d’antigues tradicions. Us proposem que visiteu els magnífics 
espais naturals d’aquesta zona i que gaudiu de les àmplies possibilitats 
que ofereix el turisme actiu prop de la gran ciutat.

Sant Miquel del Fai, observació GPS  

Vallès 
Occidental

Baix 
Llobregat

Alt Penedès

Garraf

Vallès 
Oriental

Maresme

◀
Ciclistes durant una visita a les vinyes  
de les caves Castellroig 

Pla de la Calma (Montseny)  

▶
En BTT pel Parc del  

Montnegre i el Corredor

Barcelona
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Parc del Garraf © Diputació de Barcelona – Iñaki Relanzón

Barcelona és molt més 
Diputació de Barcelona

Descobriu  
la natura de Costa Barcelona
Un territori ple de propostes a l’abast de tothom

Costa Barcelona disposa d’una important xarxa de parcs naturals, d’un ampli programa 
d’activitats i d’un gran nombre d’instal·lacions, productes i serveis per combinar el 
turisme a la ciutat amb la vida a la muntanya. Espais naturals protegits on practicar 
el senderisme, anar amb bicicleta o a cavall, passejar entre les vinyes, fer activitats 
marítimes, practicar el golf o passar-vos-ho bé gaudint de la pau i dels paisatges. 

www.barcelonaesmoltmes.cat

Pirineus

Paisatges 
Barcelona

Costa
Barcelona

Barcelona

Lleida
Girona

Barcelona
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Battlefield Barcelona — Tir amb arc © Activ Natura

Activ Natura Parc d’Aventura
Terra d’aventures

Tot l’any. 
Consulteu la 
disponibilitat  
de places.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, italià

+34 683 372 554
info@activ-natura.com
www.activ-natura.com

Activ Natura Parc d’Aventura
Situat a les portes del Parc del Montnegre, Activ 
Natura té la més extensa oferta d’activitats d’esbarjo 
a l’aire lliure del Maresme. És un lloc ideal per a 
celebracions, reunions d’amics i familiars o d’empresa. 
Circuits d’aventura al bosc, camps de laser combat, 
cursos de tir amb arc, excursions en quad, cavall 
o ruc pel Montnegre... Aquests són alguns dels 
programes dissenyats per l’empresa.

Aventures a la carta
Emocions sense límit

Activ Natura Parc d’Aventura us convida a sentir-vos com autèntics aventurers. 
Només heu d’escollir dues de les activitats que organitza: laser combat amb munició 
il·limitada, circuits d’Aventura als arbres, futbolí Humà + cursa d’orientació, futbolí 
humà + tir amb arc, cursa d’orientació + tir amb arc, teambuilding —jocs d’equip—, 
excursió amb quad per a una persona (quaranta-cinc minuts) o excursió amb 
quad per a dues (noranta minuts), i deixar-vos arrossegar per l’emoció.

A partir de 

 18 €     

Barcelona

Costa 
Barcelona

Santa 
Susanna
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

Entrada del càmping El Pasqualet © Càmping El Pasqualet

Associació de Càmpings i C.V. de Barcelona 
Garantia de qualitat

Fins al 21 de juny  
i del 31 d’agost  
al 15 de desembre. 
Consulteu descomptes 
i altres ofertes.  

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus

+34 938 654 695
elpasqualet@elpasqualet.com
www.elpasqualet.com
KB-000169

Associació de Càmpings i C.V.  
de Barcelona
Càmpings de Barcelona representa el conjunt de 
càmpings que us ofereixen la gastronomia, folklore, 
monuments i història dels pobles de la província de 
Barcelona, com també el patrimoni arquitectònic i 
cultural de la capital. L’associació garanteix la millor 
qualitat en serveis i el tracte humà en uns establiments 
dotats de modernes i confortables instal·lacions. 

Ruta urbana per Caldes de Montbui
Endinsar-se en la història

Ruta urbana d’orientació amb suport de geolocalització amb què us endinsareu 
en els racons més encisadors de Caldes de Montbui, una tranquil·la ciutat termal 
plena d’història. L’oferta, ideal per gaudir-ne en família, es completa amb una nit 
d’allotjament per a quatre persones en un bungalou de fusta amb cuina, menjador 
i lavabo privat, i un dinar o un sopar al restaurant del càmping El Pasqualet, 
especialitzat en cuina tradicional catalana.

175 €     

Barcelona

Costa 
Barcelona

Caldes de 
Montbui
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Preu de l’oferta

Sortida a la naturalesa al Montseny © Associació d’Empresaris Turístics Montseny

Associació d’Empresaris Turístics Montseny 
Serveis al Parc Natural del Montseny

Tot l’any. Consulteu 
els diferents paquets 
turístics al web de 
l’associació.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 938 482 008
info@turisme-montseny.com
www.turisme-montseny.com
GC-1446 Viatges Tocasons

Associació d’Empresaris Turístics 
Montseny
Té per objectiu garantir-vos, com a visitants del 
Parc Natural del Montseny, una estada acollidora i 
respectuosa amb el medi, tot donant a conèixer la 
riquesa natural, cultural i humana d’aquesta Reserva 
de la Biosfera. Allotjaments, restaurants, serveis de 
lleure i d’activitats culturals, productors i artesans són 
establiments associats que potencien els diferents 
atractius del Montseny.

Naturalment Montseny
Atractius tot l’any

El Parc Natural del Montseny amaga un munt de tresors naturals. Diverses activitats 
guiades, com sortides a la natura, passejades a cavall o circuits d’orientació, tallers de 
destil·lació o la visita a una granja d’animals us conviden a descobrir-los. Les activitats, 
que es relacionen amb els paisatges i els productes de la terra, canvien cada estació i 
inclouen dinar i allotjament. L’hort, els bolets, els animals, les plantes, o els castanyers 
i les castanyes són alguns exemples del patrimoni natural del Montseny. 

A partir de: 

65 €    

Costa 
Barcelona

Barcelona
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Vista panoràmica des del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac © Consorci de Turisme del Vallès Occidental

El Vallès Occidental, una vall verda al costat de Barcelona 
Consorci de Turisme del Vallès Occidental

Tot l’any. 
Consulteu les diferents 
activitats i nivells.

+34 937 273 534
info@visitvalles.cat 
www.visitvalles.cat 

Consorci de Turisme del Vallès 
Occidental 
El Consorci de Turisme del Vallès Occidental és una 
entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa 
voluntària integrada pels vint-i-tres ajuntaments de la 
comarca. Té per objectiu promoure la presència activa 
de la comarca del Vallès Occidental en el catàleg de 
destinacions preferents dels diversos mercats turístics. 
També procura coordinar l’oferta turística amb les 
empreses privades.

El Vallès Occidental
Tot un patrimoni natural a prop per descobrir

El Vallès Occidental constitueix un espai verd amb una ubicació privilegiada. Dins de 
la comarca trobem tres parcs naturals: Sant Llorenç del Munt i l’Obac, la Serra de 
Collserola i la Serralada de Marina, els quals ens ofereixen rutes de senderisme, BTT 
i eqüestres per a tots els nivells, des d’itineraris suaus fins a travesses més exigents 
que uneixen les diferents poblacions de la comarca. També hi podreu practicar 
l’escalada, l’espeleologia i gaudir d’una àmplia oferta d’esports d’aventura! 

Preus segons  
l’activitat

Català, castellà, 
anglès, francès

Costa 
Barcelona

Barcelona
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Aventura i culltura en un sol parc © Catalunya en Miniatura

El Bosc Animat de Catalunya en Miniatura
Aventura entre els arbres

Tot l’any. Cal reserva 
prèvia. 20% de 
descompte, promocions 
i ofertes en la compra 
en línia.

Català, castellà, 
anglès

+34 936 890 960
info@catalunyaenminiatura.com
www.catalunyaenminiatura.com

El Bosc Animat de Catalunya  
en Miniatura
Integrat dins del parc temàtic Catalunya en Miniatura, 
el Bosc Animat és un parc aeri forestal que ofereix 
més de seixanta-sis activitats repartides en quatre 
circuits d’aventura —gnoms, fades, elfs i trolls— amb 
diferents nivells de dificultat. Una experiència apta per 
a aventurers de totes les edats, on descobrireu el 
bosc sota la supervisió d’instructors experimentats.

Forma part de la natura 
Endinseu-vos al fantàstic món del Bosc Animat

Descobriu la sorprenent experiència de gaudir el bosc d’una forma diferent i original. 
Una zona d’esbarjo per a grans i petits on perdre’s entre els arbres, escalar un tronc 
de pi o penjar-se d’una tirolina de 150 m de longitud és possible. Més de seixanta-sis 
activitats entre els arbres us estan esperant, repartides en quatre circuits d’aventura, 
amb diferents nivells de dificultat. En acabar, podreu visitar el conjunt de maquetes a 
escala del parc temàtic Catalunya en Miniatura.

A partir de: 

14 €

Barcelona

Torrelles de 
Llobregat Costa 

Barcelona
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Emoció i velocitat en el descens en tirolina © El Bosc Vertical

El Bosc Vertical
Aventures a les capçades dels arbres

De febrer a desembre. 
Tarifes en funció  
del circuit escollit.  
De 10 a 27 €. 

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 666 591 988
info@boscvertical.com
www.boscvertical.com

El Bosc Vertical
Parc d’aventures ubicat en un entorn natural privilegiat 
de l’interior del Maresme. Lianes, ponts, tirolines, 
xarxes, taules d’snow i altres elements permeten 
desenvolupar-hi més de noranta activitats entre les 
branques dels arbres. Obert a tothom que vulgui viure 
l’experiència de moure’s a diversos metres del terra. 
També s’hi fan celebracions d’aniversaris, comiats 
de solter/a i activitats d’empresa.

Aventura per damunt de tot
Quatre recorreguts amb nombroses activitats

El Bosc Vertical disposa de quatre circuits amb diversos nivells de dificultat, tots 
pensats per gaudir de l’aventura en contacte amb la natura. Els més senzills són 
el Corredor (infantil) i el Montnegre (familiar). El circuit Canopy destaca per la seva 
alçada, que en determinats punts arriba als 20 m i permet gaudir de bones vistes. 
El quart és el dels Encantats, el més tècnic, el que requereix més esforç físic 
i el que inclou la tirolina més llarga del parc, la taula d’snow o el trapezi.

A partir de: 

10 €

Barcelona
Dosrius

Costa 
Barcelona
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Costa Brava
Les platges de la Costa Brava han vist passar-hi celebritats de fama 
mundial, fascinades per la transparència de les aigües i per les condicions 
naturals d’un entorn que conserva una bona part del seu aspecte 
original, autènticament mediterrani. L’encís dels nuclis costaners és una 
atracció indiscutible. Són oasis de tranquil·litat i, alhora, punts de partida 
immillorables per visitar les comarques de l’interior gironí. Impregneu-vos 
de les propostes de turisme actiu que us ofereix la Costa Brava!

Activitats a la natura. Fontajau, caiac La Ruta del Ter, illes Medes Bicicleta tot terreny. BTT Banyoles

Alt 
Empordà

Baix 
Empordà

Gironès

Selva

Pla de 
l’Estany

◀
Curs d’iniciació a la vela a l’Estartit 

Girona
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Paracaigudista a Empuriabrava © Arxiu d’Imatges Patronat de Turisme Costa Brava Girona 

Descobriu la natura de la Costa Brava i el Pirineu de Girona
Patronat de Turisme Costa Brava Girona

 
www.costabrava.org 

www.pirineugirona.org

Natura i turisme actiu
Quan el paisatge es converteix en emoció

La Costa Brava i el Pirineu de Girona configuren una destinació ideal per a la pràctica 
d’activitats en la natura. Set parcs naturals i una gran varietat de paisatges permeten 
practicar activitats de tota mena, des del submarinisme, amb més de trenta centres 
d’immersió, i multitud d’activitats nàutiques a la franja litoral, passant pel senderisme, 
cicloturisme, aventura, paracaigudisme i fins a l’esquí i les seves variants de neu i 
muntanya, al Pirineu de Girona.

Pirineus Costa 
Brava

Girona
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Llengües Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Via ferrada, itinerari per a aventurers nous © Aventura Girona

On de Catalunya?

Activitats d’aventura 
Ajuntament de Girona

Tot l’any. 
Preu per persona 
(mínim 3 persones).

Català, castellà, 
anglès

+34 633 161 679
info@aventuragirona.com
www.aventuragirona.com

Ajuntament de Girona
Girona disposa d’un ric entorn natural, gran part del 
qual està catalogat sota alguna figura de protecció 
(PEIN, Xarxa Natura 2000). Complementeu la visita a 
la Girona històrica visitant el ric patrimoni natural que 
envolta la ciutat i aprofiteu l’ampli ventall d’activitats per 
gaudir Girona d’una manera diferent: rutes i activitats 
de senderisme, running i ciclisme; sortides amb caiac, 
cavall, segway i globus i moltes altres activitats.

Via ferrada (nivell inicial)
Per als aventurers nous

Una via ferrada és un itinerari vertical o horitzontal equipat amb claus, grapes, preses, 
passamans, cadenes, ràpels, ponts penjants i tirolines que ens ajuden a arribar d’una 
manera totalment segura a zones de difícil accés. La seva realització no sols resulta 
entretinguda, sinó que permet descobrir paisatges d’una gran bellesa natural. Aventu-
ra Girona, empresa especialista en activitats en la natura, presenta una oferta de via 
ferrada amb equipament, guia-professor titulat, reportatge fotogràfic i assegurança.

45 €

Tipografia: ITC Franklin Gothic

VERSIÓ EN CATALÀ

VERSIÓ EN FRANCÈS

VERSIÓ EN ANGLÈS

Girona

Costa 
Brava

Girona
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On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Parc Natural del Cap de Creus © Itinerànnia

Associació Empordà Turisme
Tota la informació sobre la comarca

Tot l’any.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 514 431
info@empordaturisme.com
www.empordaturisme.com

Associació Empordà Turisme
Associació Empordà Turisme us ofereix tot el que 
cal per planificar unes vacances a la comarca: 
informació sobre els pobles, platges, atractius naturals, 
allotjaments, empreses d’activitats complementàries, 
agències de viatges i agenda d’esdeveniments. Així 
mateix, disposa d’un enllaç directe al portal Itinerànnia, 
on es poden trobar itineraris senyalitzats o crear-ne 
de nous per compartir. 

Empordà marítim
L’Alt Empordà per la xarxa de senders Itinerànnia

Itinerànnia és una xarxa de senders de més de 2.500 km que recupera antigues 
vies de comunicació entre els pobles de les comarques del Ripollès, la Garrotxa 
i l’Alt Empordà. La xarxa està formada per nombrosos actius naturals i culturals, 
i permet caminar dels Pirineus al mar, i del mar als Pirineus. A més, una pràctica 
aplicació per a mòbils fa possible la publicació i la gestió dels itineraris proposats.

Consulteu preus 
segons l’activitat

Costa 
Brava

Girona
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On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

Piscina del Càmping Calella de Palafrugell - La Siesta © Càmping Calella de Palafrugell - La Siesta

Càmping Calella de Palafrugell – La Siesta
Acampada en família

Del 27 de març  
al 28 de setembre. 
Per als clients allotjats  
al càmping. 

Català, castellà, 
anglès, francès, 
holandès

+34 972 615 116
info@campinglasiesta.com
www.campinglasiesta.com
KG-000007

Càmping Calella de Palafrugell –  
La Siesta
Al cor de la Costa Brava, el càmping familiar Calella 
de Palafrugell - La Siesta posa a disposició vostra 
còmodes bungalous de fusta i tots els serveis que 
calen per garantir una acampada agradable a Calella 
de Palafrugell. Entre altres: zones de joc infantils, 
animacions, gimnàs, camp de futbol, pista de 
tennis i àrea Internet.

Descobriu la Costa Brava Petita
Descans, esport i diversió per a totes les edats

El càmping familiar Calella de Palafrugell - La Siesta fa possible que practiqueu 
esports com BTT, marxa nòrdica i senderisme en un entorn ideal, envoltat 
de paisatges espectaculars. El càmping organitza sortides guiades i gratuïtes, 
a fi que viatgers de totes les edats pugueu descobrir els tresors de la regió, 
de les caletes més amagades a les muntanyes més tranquil·les.

Gratuït     

Costa 
Brava

Calella de 
Palafrugell

Girona
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On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

Vista d’ocell de l’àrea del Càmping La Ballena Alegre © La Ballena Alegre

Càmping La Ballena Alegre Costa Brava 
Tenda de campanya, caravana, autocaravana i bungalou

Del 16 al 25 de  
maig, i del 4 al 20 de 
setembre. Per a més 
informació, consulteu  
el nostre web.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, italià, 
holandès 

+34 972 520 302
info@ballena-alegre.com
www.ballena-alegre.com
KG-000097

Càmping La Ballena Alegre  
Costa Brava 
Càmping-bungalou situat al davant d’una platja de 
1.800 m a Sant Pere Pescador, al costat del Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i les ruïnes 
d’Empúries. Disposa de parcel·les per a tendes, 
caravanes o autocaravanes, amb presa d’aigua i 
desguàs i 266 bungalous amb totes les comoditats. 
També ofereix un programa d’animació per fer-vos 
gaudir d’unes vacances ben divertides.

Estada de set dies a preu de cinc
Estalvi econòmic per allotjament en bungalou

El càmping La Ballena Alegre Costa Brava us regala dues nits per a estades d’una 
setmana en bungalou. Amb aquesta oportunitat, si reserveu set nits només en 
pagareu cinc. L’oferta és aplicable entre els períodes que van del 16 al 25 de 
maig, d’una banda, i del 4 al 20 de setembre, de l’altra. El càmping disposa de la 
infraestructura necessària per poder-hi desenvolupar activitats com ara cursos 
de windsurf, de kitesurf o de submarinisme, entre altres.

465 € - 580 €
Sant Pere 
Pescador

Costa 
Brava

Girona
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On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Centre d’interpretació del territori, un espai tecnològic i un recurs per visitar — Espai de Gastronomia © Centre de Visitants del Gironès

Un espai per sentir el territori
Centre de Visitants del Gironès

Tot l’any, dies laborables. 
Caps de setmana:  
17 € (nens: 11 €).  
Visites concertades  
(de dimarts a diumenge).

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 011 669
centredevisitants@girones.cat
www.turismegirones.cat/centredevisitants

Centre de Visitants del Gironès
Equipament turístic i cultural promogut i dirigit pel 
Consell Comarcal del Gironès, el Centre de Visitants 
del Gironès aixopluga cinc grans serveis: Oficina 
Comarcal de Turisme, Centre d’Interpretació del 
Territori, Espai de Gastronomia, Espai Botiga, Espai 
de Tallers i Activitats, i Espai d’Exposicions Temporals. 
El centre us permet descobrir la comarca per mitjà 
de la cultura, l’artesania o la gastronomia.

Experiències al Gironès
Terra de passeig i gastronomia

Al Centre d’Interpretació del Territori, el descobriment del Gironès és tota una 
experiència multimèdia gràcies a la targeta intel·ligent, una targeta digital que us 
permet seleccionar els continguts d’interès, emmagatzemar-los i emportar-vos-els 
a casa. La visita es completa amb el menú de tastets a l’Espai de Gastronomia, on 
podreu degustar cuina de proximitat. L’activitat és per a tots els públics i edats, i es 
pot fer de manera individual o en grup.

A partir de 

14 € 

Costa 
Brava

Girona
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On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Preu de l’oferta

Ruta del vi de l’Empordà © Cicloturisme i Medi Ambient 

Cicloturisme i Medi Ambient
A peu i amb bicicleta per les comarques de Girona

Preu per persona.  
De març a octubre.  
Possibilitat de lloguer 
de bicicleta.

Català, castellà, 
anglès, alemany, 
francès

+34 972 221 047
info@cicloturisme.com
www.cicloturisme.com
GCMD-000507

Cicloturisme i Medi Ambient
Cicloturisme i Medi Ambient és una agència de 
viatges, especialitzada en itineraris en bicicleta i a 
peu. Amb seu a Girona, organitzem rutes per les 
comarques gironines i viatges per diferents regions 
d’Espanya i d’Europa. Els nostres recorreguts inclouen 
l’allotjament, els transports de l’equipatge d’un hotel a 
un altre, un llibre de ruta i mapes, així com informació 
general i cultural sobre el territori visitat. També oferim 
servei de lloguer de bicicletes. 

La ruta del vi de l’Empordà
Dues visites a cellers i tast de vins de l’Empordà

Enmig de paisatges de gran bellesa es produeix el vi amb denominació d’origen 
Empordà. Cicloturisme i Medi Ambient us proposa gaudir d’aquest entorn d’una 
manera divertida i sana: en bicicleta. La ruta comença i acaba a Figueres, i passa per 
pobles amb una llarga tradició vitivinícola, com Peralada, Vilajuïga o Capmany. Al llarg 
de l’itinerari pedalareu entre vinyes i oliveres centenàries. Inclou una nit d’allotjament, 
dues visites a cellers i tast de vins, llibres de ruta, mapes i trasllat de maletes.

A partir de 

135 €

Costa 
Brava

Girona
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On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

Vista de les illes Medes, amb bicicleta © Arxiu Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Estació Nàutica l’Estartit – Illes Medes
Vacances actives

De l’1 de febrer al 
8 de maig, i de l’11 
de setembre al 7 de 
novembre, excepte 
Setmana Santa i pont 
de Tots Sants.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 750 699
info@enestartit.com
www.enestartit.com 
GC-003707 Torrent API

Estació Nàutica l’Estartit – Illes Medes
Oberta al Parc Natural del Montgrí, les illes Medes 
i el Baix Ter, l’Estació Nàutica de l’Estartit ofereix 
allotjaments en hotel, càmping o apartament i un 
ampli ventall d’esports i activitats adaptats a totes les 
edats i nivells, com també animacions de carrer, festes 
tradicionals, visites culturals o les millors propostes 
gastronòmiques per tal de garantir-vos unes 
vacances completes.

Cap de setmana actiu a l’Estartit
Entre el mar i la muntanya

A l’Estació Nàutica l’Estartit - Illes Medes hi trobareu les millors opcions per gaudir 
d’una reserva natural d’alt valor ecològic. La promoció de cap de setmana inclou 
l’estada d’una nit en hotel de dues estrelles en règim d’allotjament i esmorzar, el 
lloguer de les bicicletes (mitja jornada) i una excursió marítima a les illes Medes per 
a dues persones. Un paquet disponible gran part de l’any que us descobreix la 
Costa Brava des de terra ferma i des del mar.

154 € 

Girona

Costa 
Brava

Girona
L’Estartit
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Preu de l’oferta

Panoràmica de cala Giverola © Giverola Resort

Giverola Resort
Sinònim de vacances i d’esport

Del 10 de març al  
17 de juny, i del  
25 d’agost al  
18 d’octubre.

Català, castellà, 
anglès, alemany, 
francès, rus

+34 972 340 000
reservas@giverola.es
www.giverola.es
HG-002138

Giverola Resort
Giverola Resort és un complex hoteler de 
170.000 m² situat al voltant de cala Giverola, a tan 
sols 5 km de Tossa de Mar. Un paisatge de petites 
valls amb vistes extraordinàries sobre el mar envolta 
aquesta gran infraestructura pensada per a famílies i 
esportistes, sinònim de vacances amenes i relaxades. 
Consta de 205 apartaments i estudis,i té un miniclub 
per a infants de més de quatre anys.

Escapada activa
Viure l’experiència Costa Brava

Bé sigui per relaxar-vos, divertir-vos o entrenar-vos, les activitats organitzades pel 
Giverola Resort satisfaran les vostres necessitats. El complex hoteler us proposa 
un paquet d’escapada activa, amb una nit d’allotjament en Estudi Tipus A (amb 
esmorzar), accés a la zona termal i una activitat diària a escollir entre senderisme, 
excursió amb bicicleta, submarinisme, tennis i skate. Una temptadora oferta 
de turisme en un territori ple d’atractius naturals, gastronòmics i culturals.

180 €

Costa 
Brava

Girona

Tossa de 
Mar
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Preu de l’oferta

Restaurant Terrassa Terramar, de l’Hotel Terramar, amb vistes a la platja © Hotel Terramar

Hotel Terramar ***
El punt de partida per gaudir de la Costa Brava

Del 28 de març al  
5 de juny, i del  
13 de setembre a  
l’11 d’octubre. Preu per 
persona i nit. Consulteu 
preu temporada mitjana.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 300 200
comercial@hterramar.com
www.hterramar.com
HG-000081

Hotel Terramar ***
L’Hotel Terramar és a primera línia de mar en plena 
Costa Brava. Es tracta d’un establiment amb un 
marcat encís mediterrani que convida a gaudir d’unes 
vacances en família. Un bon complement a l’estada 
en aquest hotel són les activitats que podeu practicar 
en sintonia amb l’entorn natural del municipi, com ara 
rutes de senderisme, ciclisme, nàutica i, també, circuits 
gastronòmics i enològics.

Ruta de senderisme del Terramar
Conèixer l’entorn a través dels camins de ronda

L’Hotel Terramar *** us proposa una estada de dues nits per a dues persones en una 
habitació doble que inclou upgrade i esmorzar bufet. A banda de l’allotjament, l’hotel us 
ofereix la possibilitat de passejar pels camins de ronda de l’entorn de Llafranc. La Costa 
Brava n’ofereix diversos, tan sols heu d’escollir-ne un d’acord amb el grau de dificultat 
que vulgueu afrontar. En finalitzar la jornada, tindreu l’opció de sopar al nostre restaurant, 
el Terramar, amb magnífiques vistes a la platja.

54,50 € 

Llafranc

Costa 
Brava

Girona
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Preu de l’oferta

Excursió en caiac pel tram Colomers-Verges © Roger Rovira

Kayak del Ter
Turisme actiu i d’aventura

Tot l’any. Del 15 de 
juny al 15 de setembre, 
sense reserva. Tres 
tarifes: adults, joves i 
infants. Preus especials 
per a grups.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 662 159 469
info@kayakdelter.com
www.kayakdelter.com

Kayak del Ter
Empresa dedicada al turisme actiu i activitats 
d’aventura al Ter, l’únic riu mediterrani amb inversió 
hídrica —amb més aigua a l’estiu que a l’hivern— i amb 
una regularitat de cabal única. Kayak del Ter organitza 
descensos en diferents trams del riu segons el tipus 
d’embarcació —caiac o canoa canadenca—, alguns 
dels quals s’inclouen al Projecte europeu LIFE de 
corredors biològics mediterranis «Xarxa Natura 2000».  

Descens pel riu Ter
Catalunya, amb uns altres ulls

Una excursió amb caiac o canoa canadenca pel riu Ter us farà descobrir el Gironès 
i el Baix Empordà amb uns altres ulls. Kayak del Ter us proposa el descens en tres 
trams —de Colomers a Verges, de Sobrànigues a Colomers i de Sant Julià de 
Ramis a Flaçà, passant per Celrà— d’entre una hora i mitja i sis hores de durada, 
per admirar la bellesa de l’entorn i divertir-vos en família o amb els amics. 
La desconnexió hi és garantida!

25 €

On de Catalunya?

Costa 
Brava

Girona
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Practicants d’snorkel © Medaqua

Medaqua
Activitats esportives en el marc de la Costa Brava

De l’1 d’abril  
al 16 de juny. 
Consulteu la 
disponibilitat  
de places.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 752 043
info@medaqua.com
www.medaqua.com

Medaqua
Medaqua Sport organitza programes esportius 
que es porten a terme a la Costa Brava, adreçats 
a experimentar noves sensacions. Aquestes 
activitats es poden fer sense que tingueu cap 
tipus d’experiència prèvia ni una preparació física 
especial. L’empresa, coneixedora a fons de l’entorn, 
us facilita els equips, els monitors i els instructors.

Aventureu-vos a les illes Medes
Una experiència integral en un entorn singular

Una proposta dissenyada perquè passeu un dia complet al Parc Natural de les 
Illes Medes i descobriu tot allò que amaguen a sobre i a sota de l’aigua. L’oferta 
comprèn dues activitats. Al matí, gaudireu de l’emoció de conèixer el fons submarí 
de les illes fent snorkel. Endinsar-se en aquest entorn és descobrir un veritable 
aquari amb una gran quantitat i varietat de vida marina. A la tarda, navegareu 
en vaixell de vela per viure la màgia de moure’s amb l’energia del vent.

36 €

Costa 
Brava

Girona
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Església romànica al fons. El segway permet arribar a tots els indrets © Ocitània

Ocitània
Aventura per a amics i tota la família

Tot l’any. 
Preu per persona.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 755 082
info@ocitania.cat
www.ocitania.cat

Ocitània
Aventura i sensibilitat vers el medi ambient. Aquests 
són els dos pilars d’Ocitània, una empresa que 
organitza activitats per a famílies, grups d’amics 
i empreses al cor de l’Empordà. Itineraris amb 
Segway X2, batalles de laser combat i excursions 
autoguiades amb burricleta, la bicicleta rural elèctrica. 
Diversió innovadora per a totes les edats!

Segway x2 per l’Empordà
Excursions en un vehicle singular

Respectuós amb el medi, fàcil de conduir i divertit. Així és el Segway X2, un vehicle 
elèctric que tant puja muntanyes com recorre platges, els camins dels aiguamolls 
o els carrers d’una vila. Apte per a conductors de totes les edats, el Segway X2 
us permetrà admirar el paisatge alhora que conduïu, tot convertint la proposta 
d’Ocitània —rutes amb guia al Mirador de Gualta, Llabià i Cau del Duc, entre altres— 
en una nova manera de fer excursions per l’Empordà.

32 €

Costa 
Brava

Girona
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Preu de l’oferta

Amb bicicleta pel Baix Empordà © Terra Diversions – Nora K.

Terra Diversions
La delícia de caminar i anar amb bicicleta a l’aire lliure

De març a novembre.
Preu total per persona 
en habitació doble. 
Consulteu tarifes de 
serveis addicionals.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany

+34 934 160 805
info@terradiversions.com
www.terradiversions.com
GC-1932

Terra Diversions
Agència de viatges i de turisme actiu amb seu a 
Barcelona. Fundada el 2005, ofereix rutes guiades 
i semiguiades de bicicleta i senderisme per tot 
Catalunya. Treballa per dissenyar itineraris nous i utilitza 
materials de gamma alta. Els guies són professionals 
apassionats de l’esport que comparteixen els seus 
coneixements sobre els entorns locals, a la vegada 
que tenen cura de cada petit detall.

Descobriu Catalunya amb bicicleta!
Viatge de cicloturisme del Pirineu a la Mediterrània

Un viatge de sis dies amb bicicleta per conèixer Catalunya a ritme de pedal. 
El punt de partida és el monestir de Santa Maria de Ripoll. La segona etapa és per 
la Garrotxa, d’origen volcànic. La tercera us porta fins a Girona, a la riba del riu Ter. 
A la quarta etapa arribareu al Mediterrani. La Costa Brava és l’escenari de la cinquena, 
en què descobrireu pobles històrics com Peratallada i Ullastret. Finalment, durant 
la darrera etapa recorrereu l’Empordà i arribareu a la meta, Figueres.

A partir de 

435 €Pirineus

Costa 
BravaBarcelona

Girona
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Vista aèria d’Empuriabrava © Santi Font

Un municipi encisador
Turisme Castelló d’Empúries - Empuriabrava

Tot l’any. 
Consulteu la 
disponibilitat de places.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus

+34 972 450 802
turisme@empuriabrava.cat
www.castelloempuriabrava.com

Turisme Castelló d’Empúries - 
Empuriabrava
Castelló d’Empúries promociona els atractius naturals 
i culturals del municipi: la marina d’Empuriabrava, 
ubicada al cor de la badia de Roses, una de les 
més belles del món, la cultura i història representada 
per l’antiga capital del Comtat d’Empúries, Castelló 
d’Empúries, i el call jueu i l’entorn natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà fan de la destinació 
un lloc per descobrir.

Salt amb tàndem i túnel del vent
La sensació de volar

Qui no ha somiat mai a volar lliurement sense més ajut que el del propi cos? Aquest 
somni és ara una realitat a Empuriabrava. Skydive Empuriabrava i Túnel del Vent 
Widoor us permetran experimentar la sensació del vol d’un d’ocell. Fareu un salt 
en tàndem amb paracaigudes amb un instructor professional des de 4.000 m 
d’alçada, mentre que en el túnel podreu gaudir de la mateixa sensació sense 
haver de saltar d’una avioneta. Us hi atreviu?

On de Catalunya?

Consulteu els diferents 
preus

Costa 
Brava

Girona

Castelló 
d’Empúries
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Casa rural © Turisme Rural Girona  –  Albert Balaguer

Turisme Rural Girona
Allotjaments amb història i encís

Tot l’any, segons 
disponibilitat. Estada 
de dues nits, dues 
persones. Allotjament + 
activitat de descoberta.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany

+34 972 226 015
info@gironarural.org
www.gironarural.org

Turisme Rural Girona
L’associació Turisme Rural Girona disposa de més de 
tres-cents allotjaments ubicats en antigues masies 
restaurades amb encís i en plena natura. Turisme 
Rural Girona distingeix dues modalitats d’establiments: 
masoveria o casa de poble independent —casa sencera 
de lloguer amb equipament complet— i masia o casa 
de poble compartida —lloguer d’habitacions en règim 
d’allotjament i esmorzar, mitja pensió o pensió completa.

Escapada rural a Girona
Per fugir de l’estrès

No hi ha res com una escapada rural per desconnectar de l’estrès de la vida a la 
ciutat. Amb una extensa oferta de cases de turisme rural a la Garrotxa, la Cerdanya, 
el Ripollès, el Pla de l’Estany, el Gironès, la Selva i l’Alt i el Baix Empordà, Turisme Rural 
Girona us proposa passar dues nits en allotjament rural i us regala una activitat de 
descoberta de l’entorn. La promoció està subjecta a la disponibilitat d’allotjaments.

A partir de 

175 €

On de Catalunya?

Pirineus

Costa 
Brava

Girona
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Costa Daurada
La Costa Daurada té atractius turístics tan variats com les vinyes del 
Priorat, el patrimoni romà de l’antiga Tàrraco, les plantacions de calçots 
de l’Alt Camp, les platges del Baix Penedès, l’herència medieval de 
Montblanc, els camps de golf del litoral i les ciutats de Tarragona i Reus. 
Una zona coneguda mundialment pel clima benigne de què gaudeix tot 
l’any i per la bellesa del seu entorn, obert de bat a bat a la Mediterrània. 
Aboqueu-vos a la riquesa natural de la Costa Daurada, un territori 
preparat per al turisme actiu de descoberta!

Marxa nòrdica  Siurana, inici de diverses rutes de senderisme Canoes a la platja de l’Arenal de l’Hospitalet de l’Infant  

Conca  
de Barberà

Alt Camp

Baix 
Penedès

Tarragonès

Baix Camp

Priorat

◀
Activitats nàutiques a Torredembarra

Tarragona
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Paisatge d’interior de la Costa Daurada  
© Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona – Joan Capdevila Vallvè 

Al vostre estil
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona - Costa Daurada

www.costadaurada.info

Esport a la Costa Daurada 
Camp d’entrenament, tot l’any

La biodiversitat caracteritza les serres del Parc Natural de la Serra de Montsant, les 
Muntanyes de Prades i altres espais protegits de la Costa Daurada, destinació ideal per 
a la pràctica d’esport a l’aire lliure tot l’any: barranquisme, caiacs, excursions, escalada, 
espeleologia, tir amb arc... I, també, la nàutica i la bicicleta: la central de reserves 
Estació Nàutica Costa Daurada i el Centre BTT de Mont-roig del Camp —amb 
més de 143 km de circuits— organitzen programes per posar-vos en  
forma a la Costa Daurada.

Tarragona

Costa 
Daurada



73

Llengües Contacte
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Vistes de les muntanyes i edifici històric © Rafael López-Monné

Un paradís per descobrir
Muntanyes de la Costa Daurada

Tot l’any. 
Consulteu les diferents 
activitats que fem  
al llarg de l’any.

Català, castellà, 
anglès

+34 977 327 155
info@muntanyescostadaurada.cat
www.muntanyescostadaurada.cat

Muntanyes de la Costa Daurada
Les Muntanyes de la Costa Daurada són un paradís 
per descobrir, ple d’espais naturals verges i de petits 
pobles de muntanya fortament arrelats a la terra. 
Una opció per practicar-hi el senderisme, conèixer-ne 
històries i llegendes, i degustar els millors productes 
mediterranis a tocar del mar. 

Muntanyes de la Costa Daurada
Més enllà del mar

Camins trepitjats per guerrers llegendaris, terres d’antigues baronies medievals. 
Planes, camps d’avellaners, contraforts muntanyosos i la mar: paisatges típics del 
Camp de Tarragona. Una caminada per les serres i valls que formen les muntanyes 
de la Costa Daurada us proporciona una experiència única: descobrir, per exemple, 
les cabanes i els marges fets de pedra seca, o els espais naturals frondosos que 
ofereixen recer a una important biodiversitat animal i vegetal. 

Gratuït 

Costa 
Daurada

Tarragona

Barcelona

Lleida

Girona
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Preu de l’oferta

La combinació de natura i esport a la Costa Daurada © Natura Esport Costa Daurada

Natura Esport Costa Daurada 
Cicloturisme i activitats en plena natura

Tot l’any. Set dies amb 
allotjament en règim 
de mitja pensió. Preus 
reduïts per a grups. Grup 
mínim: sis persones.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 686 419 261
info@natura-esport.com
www.natura-esport.com
GC-002868

Natura Esport Costa Daurada
Agència de viatges especialitzada en cicloturisme i altres 
activitats que es desenvolupen a la natura. Nascuda a 
la Costa Daurada, els nostres serveis abracen viatges 
en BTT, bicicleta de carretera, cicloturisme i bicicleta de 
mà (per a persones amb discapacitat física) de diversos 
nivells i durades. També oferim un servei innovador 
d’educació ambiental per a famílies i nens al bell 
mig de la natura. Els nostres valors: responsabilitat, 
compromís, sostenibilitat i cooperació.

Via Penedès-Priorat 
Pedals entre vinyes 

Un viatge cicloturista autoguiat per algunes de les regions vitivinícoles més 
importants de Catalunya! Durant sis dies de pedaleig pel cor del Penedès i el Priorat, 
ens endinsarem en els Parcs Naturals de Poblet i Montsant i creuarem pobles 
d’encant especial, com Sant Martí Sarroca, Prades, Escaladei o Cambrils. El paquet 
inclou l’allotjament, transferiments i transports d’equipatge, mapa i llibre de ruta 
digital turístic, assegurança i suport mecànic. Si cal, també et deixem la bicicleta!

A partir de 

825 €     

Tarragona
Cambrils

Costa 
Daurada
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On de Catalunya?
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Preu de l’oferta

Rutes de senderisme a prop de Vallbona de les Monges © La Ruta del Cister – Enric Fonts

La Ruta del Cister
Patrimoni històric de Catalunya

Tot l’any. 
Consulteu els diferents 
avantatges del  
Carnet 6T.

Català, castellà, 
anglès, francès 

+34 977 861 232
info@larutadelcister.info
www.larutadelcister.info

La Ruta del Cister
La Ruta del Cister és el nom que identifica el territori 
format per l’Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Urgell, 
tres comarques amb un patrimoni artístic i cultural ric, 
en les quals hi ha els monestirs cistercencs de Santes 
Creus, Poblet i Vallbona de les Monges. La marca, 
però, va més enllà dels monestirs per descobrir als 
viatgers unes comarques de riquesa paisatgística 
i tradicions pròpies.

Carnet 6T
La Ruta del Cister a peu o amb BTT

El GR-175, la Ruta del Cister, és el nexe d’unió dels monestirs cistercencs de 
Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges, un recorregut circular d’uns 105 km 
de longitud, amb senyalització en tots dos sentits de la marxa. Es pot plantejar amb 
més o menys etapes —sempre amb la visita als tres monestirs inclosa—, llogant una 
BTT o contractant un servei de guiatge o de transport de maletes. Per només 1 €, 
el Carnet 6T us ofereix descomptes als establiments que trobareu al pas de la ruta.

1 €

Tarragona

Lleida

Costa 
Daurada

Terres 
de Lleida



76

LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
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Marxa nòrdica a Calafell © Joan Capdevila

Calafell, destinació de lleure i esport
Patronat Municipal de Turisme de Calafell

De març a novembre. 
Consulteu els diferents 
itineraris a realitzar.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany

+34 977 699 141
informacio@calafell.org
www.turisme.calafell.cat

Patronat Municipal de Turisme  
de Calafell
L’oficina turística de Calafell us facilita informació sobre 
allotjament, restauració, visites culturals al municipi, 
gastronomia, festes, sortides guiades de marxa 
nòrdica o rutes amb BTT. El Patronat s’encarrega 
també de gestionar i coordinar Calafell com a 
destinació de turisme familiar, i organitza altres  
actes i esdeveniments. 

Calafell, tot l’any
Practicar la marxa nòrdica

Us proposem recórrer Calafell i els seus voltants tot practicant esport. El Patronat 
Municipal de Turisme promou i ofereix tot l’any, de manera gratuïta, itineraris de 
marxa nòrdica amb monitors titulats i cessió gratuïta dels bastons per practicar-hi 
l’activitat. Una activitat, recordem-ho, que consisteix a incorporar a l’exercici més 
antic de la humanitat, caminar, uns bastons especials semblants als que es fan 
servir per a l’esquí de fons. Un esport senzill i complet.

Gratuït 

Tarragona
Calafell

Costa 
Daurada
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La pràctica del cicloturisme, una activitat per gaudir de la riquesa paisatgística © Trek & Ride

Trek & Ride
Lleure en entorns naturals

Tot l’any. En règim  
de dormir i esmorzar. 
Recomanat de març  
a novembre. 
Consulteu els serveis 
inclosos en el preu.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 937 350 267
info@trekandride.com
www.trekandride.com
GC-002159

Trek & Ride
Trek & Ride és una empresa especialitzada en turisme 
a Catalunya, orientada a les activitat de lleure en un 
entorn de mar, muntanya i altres espais naturals: 
rutes amb bicicleta o a cavall, senderisme, vacances 
en hotels amb activitats lúdiques i esportives o les 
experiències gastronòmiques són només algunes  
de les propostes del seu ampli catàleg.  

Amb bicicleta pel Camí de Sant Jaume 
Una cicloruta per sentir la història

Us oferim una cicloruta d’una setmana que us portarà a conèixer un tram del camí 
de peregrinació de Sant Jaume. Creuareu paisatges de gran bellesa, formats per 
boscos, camps de vinyes i parcs naturals, i podreu visitar esglésies romàniques, 
ciutats medievals i llocs de valor patrimonial rural i industrial destacat. Al llarg del 
recorregut, tindreu l’oportunitat d’assaborir la rica gastronomia d’aquestes terres, 
caracteritzades per una cuina regional amb una forta tradició i uns vins excel·lents. 

605 €

Tarragona

Costa 
Daurada
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Carril bici a la platja de Cambrils © Joan Capdevila

Cambrils, destinació de turisme esportiu 
Turisme de Cambrils

Tot l’any. 
Consulteu les diferents 
activitats que fem 
durant l’any.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus

+34 977 792 307
tur@cambrils.org
www.cambrils-turisme.com

Turisme de Cambrils
Cambrils és un municipi amb 9 km de costa, amb una 
orografia molt suau i un clima benigne adequat per 
practicar-hi esport tot l’any. El mar, l’Estació Nàutica, el 
carril bici, les instal·lacions esportives i els establiments 
adaptats a grups d’esportistes, juntament amb la 
proximitat a les serres de l’interior de la Costa Daurada 
fan de Cambrils una destinació idònia per a la pràctica 
esportiva.

Esport indoor i a l’aire lliure
Per terra i per mar

Vila marinera, senzilla i cordial, Cambrils és ideal perquè gaudiu del sol i la platja, però 
també de la cultura, la gastronomia, les tradicions i l’esport. La seva situació al cor de la 
Costa Daurada, a escassa distància de la Tarragona romana, la Reus modernista o el 
Priorat, la converteix en un lloc atractiu. Com a Destinació de Turisme Esportiu, Cambrils 
està especialitzat en nàutica, futbol, atletisme i ciclisme, i té diferents rutes cicloturistes 
de diversos nivells de dificultat. Una ciutat per a la gent activa!

Consulteu preus 
segons l’activitat

Tarragona

Cambrils Costa 
Daurada
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Senderisme a la serra de Montsant © Rafel López-Monné – Consell Comarcal del Priorat

Atractius naturals 
Turisme Priorat (Consell Comarcal del Priorat) 

Tot l’any. 
Consulteu les diferents 
activitats que fem  
durant l’any.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
italià, rus

+34 977 831 023
oit@priorat.cat
www.turismepriorat.org

Turisme Priorat (Consell Comarcal  
del Priorat)
Turisme Priorat (Consell Comarcal del Priorat) és 
una administració pública dedicada a promocionar 
els atractius culturals i naturals del Priorat, comarca 
privilegiada per l’espectacularitat del seu paisatge i, 
sobretot, per la qualitat dels seus vins i olis d’oliva, 
reconeguda internacionalment. 

Xarxa de Camins del Priorat
Descobriu la comarca a peu

Antics camins rals, de ferradura, senders, camins de carro i agrícoles més actuals 
formen la Xarxa de Camins del Priorat, un teixit viari que enllaça els pobles de la 
comarca i us permetrà admirar els seus paisatges de vinyes i oliveres. Són camins 
que, en molts casos, havien estat abandonats i engolits per la vegetació i que 
travessen, entre d’altres, el Parc Natural de la Serra de Montsant o la de Llaberia, 
dues belleses naturals d’aquesta zona.

Consulteu preus 
segons l’activitat 

Tarragona

Costa 
Daurada
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Terres de l’Ebre
Situades a l’extrem sud del Principat, les Terres de l’Ebre tenen una 
identitat clarament lligada al curs del riu que els dóna nom. L’Ebre, com 
a eix de comunicació, uneix les dues ribes i la gent que les habita. El 
delta de la seva desembocadura és una de les zones humides més 
importants de la Mediterrània occidental. Això fa que la pràctica del 
turisme actiu a les Terres de l’Ebre sigui una experiència enriquidora i 
singular, ja que les possibilitats que ofereix la fauna, la flora i el paisatge 
pla del delta són il·limitades.

Ciclistes sobre les passarel·les del Parc Natural 
del Delta de l’Ebre

Via Verda a Benifallet Barques de perxar a l’estany de l’Encanyissada  

Ribera
d’Ebre

Terra Alta

Baix Ebre

Montsià

◀
Castell de Miravet sobre el riu Ebre
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Cicloturisme al PN Delta de l’Ebre  
© Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

Terres de l’Ebre
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 

www.terresdelebre.travel

Activa’t a les Terres de l’Ebre! 
Aventura en un entorn singular

La singularitat natural de les Terres de l’Ebre es defineix per la confluència en un 
mateix territori del mar Mediterrani, el riu Ebre i el massís dels Ports. Cims que s’alcen 
com fortaleses, l’ombra d’un faig majestuós o la solitud del Delta us hi esperen per 
gaudir de múltiples pràctiques de turisme actiu i d’aventura com senderisme, rutes 
amb bicicleta, navegació amb caiac, escalada o travessies a cavall.

Tarragona

Terres 
de l’Ebre
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Habitació — Piscina de l’hotel © Hotel l’Algadir del Delta

Hotel l’Algadir del Delta ***
Perquè us sentiu com a casa

Tarifa en temporada 
baixa per habitació doble 
estàndard.Consulteu 
preus temporada mitjana 
i alta.

Català, castellà, 
anglès

+34 977 744 559
gerencia@hotelalgadirdelta.com
www.hotelalgadirdelta.com
HTE-000835

Hotel l’Algadir del Delta ***
Inaugurat l’octubre del 2007, l’Algadir és un petit hotel 
d’onze habitacions dobles, d’ambient familiar i situat 
al Poble Nou del Delta, tranquil·la població situada 
enmig del Delta de l’Ebre, on l’entorn natural ha creat 
un paisatge que convida a la calma i el repòs. L’Hotel 
l’Algadir és el primer hotel de Catalunya a obtenir 
l’etiqueta ecològica europea.

Cicloturisme al Delta de l’Ebre
Conegueu de prop les riqueses d’un parc natural

Amb més de 300 km² de superfície, el Parc Natural del Delta de l’Ebre és un dels 
hàbitats aquàtics més importants de la Mediterrània. Un paratge d’extraordinària 
riquesa natural que, gràcies a un paquet dissenyat per l’Hotel l’Algadir, podeu 
conèixer en les millors condicions. El paquet inclou dues nits d’allotjament i esmorzar 
a l’hotel, al cor del Delta, i bicicletes i mapes de rutes perquè us pugueu internar 
en el parc natural i descobrir la flora i fauna que empara. 

A partir de 

180 €

Tarragona

Poble Nou del Delta

Terres 
de l’Ebre
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Tonyines © Tuna Tour

Tuna Tour (Grup Balfegó)
Una experiència inoblidable

Temporada de bany: 
del 21 de juny al  
31 d’octubre. Preus 
especials per a grups.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
rus

+34 977 047 700
reservas@tuna-tour.com 
www.tuna-tour.com 

Tuna Tour (Grup Balfegó)
Balfegó Tour és un vaixell amb capacitat per a 
setanta passatgers que proporciona una experiència 
inoblidable. L’aventura s’inicia al port de l’Ametlla de 
Mar, a bord d’aquest catamarà modern i innovador. 
Per mitjà d’una excursió marítima, un bany i la 
projecció d’audiovisuals, durant el trajecte us 
mostrarem el món de la tonyina vermella: la història, 
la pesca i el valor gastronòmic d’aquesta espècie.

Nedar entre centenars de tonyines 
Viatge amb catamarà, bany i tast gastronòmic

Les piscines de tonyina del grup Balfegó, situades a 2,5 milles nàutiques de la costa 
de l’Ametlla de Mar, permeten gaudir d’una de les aventures més emocionants sota 
l’aigua: banyar-se entre centenars d’exemplars del gegant roig. Tuna Tour és una 
experiència apta per a totes les edats. El circuit complet amb el catamarà Balfegó 
Tour, de dues hores de durada, inclou el viatge d’anada i tornada, el material d’snorkel 
per al bany i el tast d’una delicatessen de tonyina roja Balfegó amb beguda. 
Altres propostes: Tuna Tour Gourmet, Tuna Tour Educa i Tuna Tour Diving.

A partir de 

32 €

Tarragona

L’Ametlla 
de Mar Terres 

de l’Ebre
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Immersió als fons marítims de l’Ametlla de Mar © Rafael López-Monné

Un mar de possibilitats a la costa del Baix Ebre 
Turisme de l’Ametlla de Mar

De l’1 de juny  
al 31 d’octubre. 
Assegurança i 
equipaments inclosos.

Català, castellà, 
anglès, francès 

+34 677 669 132
ametlladiving@gmail.com
www.ametlladiving.com

Turisme de l’Ametlla de Mar
Turisme de l’Ametlla de Mar és una entitat que 
s’encarrega de promocionar turísticament aquest 
antic poble de pescadors i de l’oferta esportiva que es 
desenvolupa a la seva costa. Aquest indret disposa 
d’un entorn natural ple de cales, penya-segats i 
zones protegides annexes on podeu fer senderisme, 
submarinisme, caiac, pesca, vela i banys entre 
tonyines (Tuna Tour), entre altres activitats.

Inicieu-vos en el submarinisme
El descobriment d’un entorn marí d’una gran bellesa

L’Ametlla de Mar, amb 17 km de costa, configura una de les zones més riques en 
flora i fauna submarina gràcies al seu perfil, que alterna roca i sorra. Turisme de 
l’Ametlla de Mar us proposa l’activitat DSD (Discover Scuba Diving), una immersió 
d’uns trenta minuts de durada, a poca profunditat, guiada en tot moment per un 
instructor PADI, ideal per als qui no teniu experiència en el món del submarinisme. 
Descobrireu sensacions com la ingravidesa, la respiració sota l’aigua i el contacte 
visual amb la fauna marina.

50 €   

Tel.:
E-mail:
Web:  

Tarragona

L’Ametlla 
de Mar Terres 

de l’Ebre
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Terres de Lleida
Les comarques agrupades sota la denominació de Terres de Lleida 
s’estenen pel sector de ponent de la depressió central. Es vertebren 
entorn de la ciutat de Lleida, referència territorial de primer ordre, i del 
tram baix del riu Segre, del qual surten canals i séquies de regadiu que 
abasten els conreus de la zona. Conformen un paisatge natural marcat 
per les terres agrícoles d’interior, un element geogràfic que afavoreix 
l’existència d’un turisme actiu molt lligat al medi. Aboqueu-vos al 
patrimoni natural de les Terres de Lleida, us sorprendran!

Estany d’Ivars i Vila-sana. El Pla d’Urgell Rutes de BTT pels voltants de la Segarra Séquia del canal d’Urgell. Les Garrigues

Noguera

Segarra

UrgellPla 
d’Urgell

Garrigues

Segrià

◀
El congost de Mont-rebei a rem. 
La Noguera 

▶
Parapent al coll d’Ares

Lleida
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Deixa’t portar... i sent!
Caminar, contemplar, respirar, esquiar, pedalar

Al Pirineu i a les Terres de Lleida podreu experimentar la natura en estat pur, de la mà de 
les més de dues-centes empreses especialitzades en turisme actiu. Veniu a conèixer 
l’ampli ventall d’atractius turístics, com les 4.000 hectàrees esquiables, el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o els parcs naturals del Cadí-Moixeró i de l’Alt 

Pirineu. Contempleu un cel únic al Parc Astronòmic del Montsec, 
reconegut com a Reserva i Destinació Turística Starlight. 

www.aralleida.cat

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici   
© Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida – Josep Barbero

Pirineu i Terres de Lleida 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

Lleida

Terres 
de Lleida

Pirineus

Val d’Aran
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Hostatgeria Monestir de les Avellanes ***
Hospitalitat en un conjunt històric

Primavera i estiu.
Excursió al pantà de 
Camarasa - congost 
de Santa Linya. També 
podeu fer-ho pel 
congost de Mont-rebei.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 973 438 006
avellanes@maristes.org
www.monestirdelesavellanes.com 
GC-000040-60678 Trans Global

Hostatgeria Monestir de les  
Avellanes ***
Instal·lada en un edifici històric del segle xii, patrimoni 
històric i artístic d’interès nacional, l’hostatgeria ofereix 
37 habitacions amb vistes i bany complet. L’oferta 
gastronòmica del Restaurant El Claustre es basa en 
la cuina tradicional i típica de la Noguera. L’hostatgeria 
disposa de Wi-Fi gratuïta, visites al COU, congost Mont-
rebei i Camarasa, rutes d’observació d’ocells, pesca, 
cellers, BTT, senderisme, caiacs, hípica i parapent. 

Experiència pantans
Admirar el congost de Santa Linya

L’encís d’alguns paratges naturals de Catalunya radica en el fet que no són accessibles 
per carretera ni per pistes forestals. És el cas del congost de Santa Linya, del qual
només en podeu gaudir des del riu. Amb sortida i arribada a l’embarcador d’Adrià, a 
25 km del Monestir de les Avellanes, el recorregut guiat amb caiac de 12 km creua 
el congost i ofereix paisatges exclusius. L’excursió inclou una classe de pedaleig 
i seguretat. Dura entre dues i tres hores i és de dificultat mitjana. 

102, 50 €   

Claustre del Monestir de les Avellanes © Hostatgeria Monestir de les Avellanes

Lleida

Terres 
de Lleida

Os de 
Balaguer
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

Lapica Segre Mitjà
Organització d’un ampli ventall d’activitats esportives

De l’1 març al  
15 de novembre. 
Consulteu les activitats 
segons l’època  
de l’any.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 932 053 667
info@lapicatrips.com
www.lapicatrips.com
GCMD-262

Lapica Segre Mitjà
Agència de viatges majorista-detallista que des de 
1993 realitza viatges i activitats físicoesportives al 
medi natural a tot Catalunya, a més de gestionar 
quatre allotjaments. Duu a terme diversos programes 
de platja tant a la Costa Brava com a la Daurada, i 
activitats de muntanya, com ara esquí nòrdic i alpí, 
snowboard, ràfting i barranquisme a les Muntanyes 
de Prades, el Montsec i el Pirineu oriental.

Esports al pantà de Rialb
Oportunitats de turisme actiu al pantà de Rialb

Segre Mitjà ofereix un programa esportiu de cap de setmana a la comarca de la 
Noguera perquè gaudiu de totes les oportunitats d’oci esportiu que us ofereix 
l’entorn del pantà de Rialb. Consta d’una pensió completa a l’alberg de la Torra, a la 
riba del pantà, i de tres activitats al medi natural, a escollir entre les diverses opcions 
que planteja Segre Mitjà, que són windsurf, barranquisme, canoa, tir amb arc, 
orientació, banana aquàtica i descoberta del pantà amb llanxa motora.

121 €

Windsurf  © Segre Mitjà

Lleida

Terres 
de Lleida
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Natura & Ocells
Els ocells, en el seu medi natural

Tot l’any, reserves amb 
quinze dies d’antelació. 
Preu per persona per 
a dos dies (dissabtes i 
diumenges).

Català, castellà, 
anglès

+34 600 539 995
alex@naturaocells.info
www.naturaocells.info

Natura & Ocells
Empresa que imparteix cursos i conferències sobre 
la natura i fauna d’entorns que registren un interès 
natural i que, a més, desenvolupa projectes ecològics 
i de turisme de natura. Realitza guiatges faunístics per 
Catalunya, especialment centrats en els ocells, perquè 
són animals fàcils d’observar. Es porten a terme en 
indrets amb molta biodiversitat o que acullen espècies 
escasses o emblemàtiques.

Observació d’aus mediterrànies
Fauna aviària prepirinenca i estepària

Natura & Ocells organitza una sortida per observar ocells en dos entorns naturals 
diferents de Catalunya. En primer lloc visiteu la zona prepirinenca catalana, molt rica 
en grans rapinyaires, amb abundància de voltors i espècies emblemàtiques, com 
el trencalòs i els ocells de muntanya. Seguidament us desplaceu a les estepes de 
Lleida, on hi ha espècies com el gaig blau, el torlit i els ocells estèpics, molt difícils 
de veure perquè el seu hàbitat és força escàs a Europa.

200 €

Observació d’aus a les Terres de Lleida © Natura & Ocells

Lleida

Pirineus

Terres 
de Lleida
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

Tu i Lleida
Turisme actiu i cultural

Tot l’any. 
Consulteu la 
disponibilitat 
d’habitacions.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 973 438 232
info@lleidaitu.com
www.lleidaitu.com
GC-001738

Tu i Lleida
Agència de viatges i centre d’informació turística, Tu i 
Lleida desenvolupa l’activitat, principalment, al territori 
del Montsec. La seva filosofia és orientar-vos. Us  
ofereix excursions i altres activitats que us permetran 
descobrir els encisos del territori: rutes amb caiac, 
visites a castells o a la vila medieval d’Os de Balaguer 
són alguns dels seus programes exclusius de turisme 
actiu i cultural. 

Experiència astronòmica al Montsec
Un cap de setmana sota els estels 

El que ens proposa Tu i Lleida és un cap de setmana complet al Montsec, en un 
paquet que combina ciència, gastronomia i història. La promoció inclou visites al 
Centre d’Observació de l’Univers, centre de referència de l’astronomia a Catalunya, 
a Os de Balaguer, el Malignum Castrum, un magnífic castell del segle xi, i al Museu 
de Campanes de Catalunya, més allotjament, dinar o sopar «astronòmic», dossier 
turístic i un obsequi a cada client.

A partir de  

75 € 

Congost de Mont-rebei, al Montsec © Tu i Lleida

Lleida

Terres 
de Lleida
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Pirineus
Les muntanyes que formen el Pirineu són un entorn natural privilegiat 
des d’on podeu observar Catalunya des de les altures. Les valls, per 
contra, amaguen un patrimoni humà sorprenent, fruit de la perseveran-
ça d’uns homes i dones que van bastir una forma de vida intrínsecament 
vinculada a l’orografia. Els Pirineus són avui un territori dinàmic amb 
moltes propostes i activitats per dur a terme, especialment en el terreny 
natural. Veniu a endinsar-vos a la natura exuberant del Pirineu: és única!

BTT a la vall de Lord  Ascensió per una via ferrada  Ràfting al riu Noguera Pallaresa - Pallars Sobirà 

Pallars 
Sobirà

Pallars 
Jussà

Alt Urgell

Cerdanya

Solsonès

Berguedà

Ripollès

Garrotxa

Alta 
Ribagorça

◀
Vall de Boí. Excursionistes al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

Lleida

Barcelona

Girona
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

La Via Verda del Carrilet, a la Garrotxa ©  ATMA SLU – J.Planellas

Agència de Turisme Mediambiental (ATMA) 
Logística del cicloturisme

De l’1 de març al  
30 de novembre. 
Consulteu preu  
reduït per a infants. 

Català, castellà, 
anglès

+34 972 692 023
info@atma.cat
www.atma.cat

Agència de Turisme Mediambiental 
(ATMA)
Empresa especialitzada en la logística del cicloturisme 
des de fa més de vint anys. Ubicada al quilòmetre zero 
de la Via Verda del Carrilet, ofereix tot tipus de serveis 
relacionats amb el món del cicloturisme i del ciclisme de 
carretera —material complementari, com mapes, GPS, 
cadiretes i carrets infantils, etc.— i diferents models 
de bicicletes —de trekking, de passeig, elèctriques, 
tàndem, de carretera, infantils i júniors, etc.

La Via Verda del Carrilet
Del Pirineu a la Costa Brava, amb bicicleta

Seguint les Vies Verdes que porten d’Olot a Sant Feliu de Guíxols, fareu un 
recorregut de dos dies a través de paratges d’extraordinària bellesa paisatgística i 
d’un gran valor cultural i ecològic: valls, pobles i conreus de la Garrotxa, el Gironès 
i el Baix Empordà. L’activitat és ideal tant per viatjar en família o amics com per a 
fer-ho en solitari. Inclou: lloguer de bicicletes, complements —alforges, cadiretes 
infantils, cascs—, guia de les Vies Verdes i recollida al final del trajecte.

A partir de 

50 € 

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Altitud Extrem-TS Aventura
Lleure i natura a la muntanya

Tot l’any, dies 
laborables. 
Suplement de 32 €  
per caps de setmana.  
Consulteu allotjaments.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 616 554 039
info@altitudextrem.com
www.tsaventura.com

Altitud Extrem-TS Aventura
Equip tècnic que organitza activitats de muntanya 
i aventura amb l’objectiu d’afavorir el coneixement, 
el respecte i la protecció dels espais naturals de 
muntanya, Altitud Extrem-TS Aventura gestiona 
diversos Parcs d’Aventura, com ara els de la Molina, 
Borredà i Pedraforca. Barranquisme, trekking, rutes 
de segway i de quad, salt de pont i guerra de pintura 
són activitats destacades de la seva extensa oferta. 

 

Aventura al Pirineu
Emocions d’altura

Viure grans emocions a l’alta muntanya: això és el que us proposa Altitud Extrem-TS 
Aventura en el seu paquet aventurer, consistent en dues nits d’allotjament en 
bungalou i dues activitats d’aventura. En podeu escollir una entre parc d’aventura, 
segway (1 hora), salt de pont o raquetes de neu; i una altra, entre via ferrada, 
descens de barranc o trekking al Pedraforca. La diversió està garantida!

Ruta de segway pel Pirineu © Altitud Extrem

A partir de 

110 € 

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus



98

LlengüesContacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Piscina d’un dels càmpings © Associació de Càmpings de Muntanya i del Pirineu Català

Associació de Càmpings de Muntanya i del Pirineu Català 
Estades integrades a l’entorn

Tot l’any. 
Consulteu els diferents 
serveis que ofereixen.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
holandès

+34 938 221 188
info@ocipirineu.com
www.ocipirineu.com

Associació de Càmpings de 
Muntanya i del Pirineu Català 
Els càmpings són una bona opció per gaudir de la 
natura, ja que us permeten realitzar activitats d’esport, 
de lleure i de cultura pels voltants d’una manera 
senzilla i, també, descobrir la gastronomia local. 
A més, us ofereixen serveis confortables en diversos 
tipus d’allotjament, com ara tendes, caravanes o 
bungalous completament equipats, adequats a les 
necessitats de cada grup.

Allotjament i activitats a la natura
Un ampli catàleg d’ofertes diferents cada any

A la pàgina web de l’entitat s’hi recullen totes les ofertes actives dels 26 càmpings 
associats, que ofereixen propostes diferents i variades cada temporada. Són 
ofertes atractives per gaudir d’una forma de vida genuïna que es caracteritza per un 
contacte directe amb la natura. A tots els càmpings tindreu una acollida confortable, 
acompanyada de diversos serveis, especialment adequats per a 
les famílies i la mainada.

Consulteu preus 
segons l’activitat

Barcelona

Girona

Lleida
Paisatges 
Barcelona

Pirineus

On de Catalunya?
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

Boí Taüll Resort
Enfocat a viure la pràctica de l’esquí

Fins al 6 d’abril.  
Les tarifes poden variar 
segons la temporada i 
categoria.

Català, castellà, 
francès

+34 902 406 640
reservas@boitaullresort.com
www.boitaullresort.com
HL-000683 

Boí Taüll Resort
Boí Taüll Resort és un complex format per sis 
establiments hotelers de diferents categories i 
diversos serveis adjunts. Està situat a 1.600 m d’altitud 
en plena vall de Boí, a l’Alta Ribagorça. És el punt 
d’entrada a l’estació d’esquí més alta del Pirineu, 
amb una cota màxima de 2.751 m. La seva situació, 
encarada al nord, garanteix trobar-hi neu de qualitat 
excel·lent al llarg de tota la temporada d’hivern.

Veniu a gaudir de la neu! 
Programa complet d’esquí per a totes les edats

El complex turístic us proposa una escapada per anar a esquiar a la vall de Boí de 
dos dies de durada. El paquet inclou dues nits d’allotjament al Boí Taüll Resort en 
règim d’esmorzar (els infants de fins a cinc anys tenen l’allotjament gratuït), dos dies 
de forfet, trasllat gratuït del complex turístic a les pistes i de les pistes al complex 
turístic, un programa d’animació per a la mainada i els adults i, finalment, la gratuïtat 
durant la tarda del Club Infantil per a infants dos i sis anys allotjats al complex turístic.

A partir de 

80 € 

Panoràmica de les pistes d’esquí del Boí Taüll Resort © Boí Taüll Resort

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Taüll
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

Bungalou del càmping — Falconeria © Càmping El Solsonès

Càmping El Solsonès
Ecoturisme i aventura

Tot l’any. El preu inclou 
mitja pensió i entrada al 
zoo. Menors de 3 anys 
i majors de 85, visita 
gratuïta.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 973 482 861
info@campingsolsones.com
www.campingsolsones.com
KCC-000043

Càmping El Solsonès
Càmping ecològic de primera categoria amb certificat 
mediambiental EMAS, El Solsonès és ideal per al 
turisme cultural, gastronòmic i de natura. Ofereix 
bungalous de fusta totalment equipats i parcel·les 
per a caravanes i habitatges mòbils, a més de 
supermercat de productes artesans i ecològics, 
restaurant, terrassa d’estiu, piscina, zona esportiva, 
miniclub per a infants i animacions.

Ecoturisme a Solsona
L’entorn natural del Pirineu més a prop que mai

A 2 km de Solsona, Càmping El Solsonès us ofereix una alternativa ecològica i 
sostenible per al vostre temps d’oci i vacances. Situat en un entorn privilegiat, podreu 
gaudir d’un ampli ventall d’activitats en plena natura, com és la visita al Zoo del Pirineu, 
molt a prop de l’estació d’esquí Port del Comte, i conèixer de primera mà la fauna 
autòctona. En acabat, podreu degustar una bona selecció d’ingredients ecològics i 
de temporada al Restaurant del Càmping El Solsonès, especialitzat en cuina de km 0.

50 €

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Solsona
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

Campus Cerdanya
Complex turístic per a gent activa

Fins al 22 de desembre 
(excepte els mesos de 
juliol i novembre). Preu 
per persona i nit.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 880 810
comercial@campus-cerdanya.com
www.campus-cerdanya.com
DGJ 240

Campus Cerdanya
Campus Cerdanya és un complex turístic concebut 
per a persones actives i amants de l’esport. Situat a 
Puigcerdà, ofereix 53 habitacions, múltiples zones 
comunes i accés a unes instal·lacions esportives 
capdavanteres. A més de gaudir de les comoditats 
d’un modern hotel enmig de la natura, podeu 
practicar-hi natació, trekking o esports de temporada, 
com l’esquí o l’snowboard. És també un lloc ideal 
per a viatges i campaments escolars.

Aventura i esport a la Cerdanya
Una estada d’alt nivell

La vall de la Cerdanya disposa d’un complex turístic equipat amb instal·lacions 
modernes que ajuden a millorar el rendiment dels esportistes. El paquet inclou 
allotjament i esmorzar amb accés gratuït a l’spa i al gimnàs, i una entrada a les pistes 
de pàdel, tennis i patinatge sobre gel, així com a la piscina climatitzada i a l’exterior. 
L’equip del centre aconsella també rutes de trekking, running, bicicleta de muntanya 
i bicicleta de carretera.

50 €

Campus i Hotel Puigcerdà nevats — Activitat de ciclisme al campus © Campus Cerdanya

Barcelona

Girona

Lleida

Puigcerdà

Pirineus
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Ascens al Pedraforca pel coll del Verdet © Pedraforca – Eduard C

CINGLES 
Educació ambiental i serveis de muntanya

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 938 257 016
info@guiescingles.cat
www.guiescingles.cat
DGJ 240 S.E.T. Berguedà SL

CINGLES (Companyia de Guies  
de Muntanya del Berguedà)
CINGLES és una companyia de guies de muntanya 
i educadors ambientals que des del 1993 ofereix 
activitats de muntanya adreçades a grups, famílies, 
empreses, escoles, instituts i universitats. Les activitats 
es desenvolupen al llarg de tot l’any; l’empresa atén 
els muntanyencs en diversos idiomes.

Ascensió al Pedraforca
Un massís imponent

Paratge Natural d’Interès Nacional, el massís del Pedraforca és un dels símbols de 
l’excursionisme a Catalunya. Els seus 2.406 m d’altura no són, però, impediment 
per fer-ne el cim: amb una mínima condició física i l’ajuda d’un guia de muntanya, 
n’hi ha prou per assolir la fita. CINGLES la fa ara més accessible gràcies a una 
proposta que consisteix en l’ascensió guiada al Pedraforca. A més, tindreu 
l’oportunitat d’allotjar-vos a l’alberg La Closa, a Castellar de n’Hug, poble d’una 
bellesa extraordinària, on hi ha les fonts del Llobregat.

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Preu de l’oferta

D’abril a novembre.
Consulteu la 
disponibilitat de places 
per a l’allotjament 
opcional.

A partir de 

32 € 
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Destinació de natura i esport
Consell Comarcal del Pallars Jussà

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 620 968 306 
viujussa@gmail.com  
www.vinealpallars.com 

Consell Comarcal del Pallars Jussà
Amb seu a Tremp, el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà és l’òrgan d’administració i govern de la 
comarca, amb competències en sectors com 
Joventut, Consum, Promoció econòmica i Turisme. 
En aquest darrer àmbit, el Consell vetlla per la projecció 
del Pallars Jussà com a destinació turística de natura i 
esport —senderisme, BTT, 4 × 4— i cultural —museus, 
castells de frontera, arquitectura civil i religiosa, etc.

Vine al Pallars, viu el Jussà!
Senderisme guiat pel Pirineu de Lleida

La campanya «Vine al Pallars, viu el Jussà» proposa rutes guiades de senderisme 
pel Pallars Jussà. Cada itinerari ofereix una vivència única i irrepetible, que us farà 
sentir immersos en el paisatge i reconèixer-ne els trets essencials de la seva riquesa: 
la geologia, la biodiversitat i la petjada de l’ésser humà al llarg de la història. Les 
sortides inclouen la visita a llocs tan emblemàtics com el congost de Mont-rebei, 
el carrilet de la vall Fosca, els castells de Mur i Guàrdia o la vall de Manyanet.

Preu de l’oferta

Tot l’any. Consulteu 
calendari de sortides. 
Gratuïtes per a les 
persones allotjades als 
establiments adherits.

A partir de 

5 € 

Carrilet que va de l’estany Gento a l’estany Tort, al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici © Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Vista de Gósol des de coll de Josa © Rafael López Monné – Arxiu del CR-CBH — A cavall per la ruta dels càtars © Òscar Rodbag – Arxiu del CR-CBH

Consell Regulador del Camí dels Bons Homes 
La ruta càtara portes endins 

Tot l’any. Possibilitat 
de contractar paquets 
a peu, a cavall i amb 
BTT a les empreses 
de guies adherides al 
CR-CBH.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 938 221 500
info@camidelsbonshomes.com
www.camidelsbonshomes.com

Consell Regulador del Camí  
dels Bons Homes 
Entitat que promociona el Camí dels Bons Homes, 
un traçat transpirinenc de senderisme (GR-107) que 
recorre la ruta de migració utilitzada a l’edat mitjana 
pels càtars o bons homes. Coordina tots els serveis 
al llarg del recorregut, vetlla per la qualitat general del 
sender, garanteix el manteniment i la senyalització 
dels camins i procura la coordinació amb les entitats 
franceses implicades.

Seguint els passos dels càtars
Un itinerari per descobrir la història del Pirineu

El Camí dels Bons Homes és una experiència de senderisme transfronterer que creua 
el Pirineu des del santuari de Queralt, a Catalunya, fins al castell de Montsegur, a 
França. El podeu recórrer a peu, a cavall en nou jornades o amb bicicleta de muntanya 
durant sis dies. Permet seguir els passos dels càtars i descobrir el patrimoni cultural i 
històric d’aquesta zona de muntanya. Disposa d’allotjaments, restaurants, guies de 
muntanya, transport d’equipatge i centres eqüestres, entre altres serveis.

Consulteu preus 
segons l’activitat 

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici © PNAIESM

Aventura en un entorn idíl·lic
Consorci Turisme Valls d’Àneu

Tot l’any. 
Consulteu la 
disponibilitat de places.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 973 626 568
info@vallsdaneu.org
www.vallsdaneu.org
GC-002529 La Clau Serveis SCP

Consorci Turisme Valls d’Àneu
Les valls d’Àneu, situades al Pirineu de Lleida, són 
un lloc idoni per gaudir de la natura i dels esports 
d’aventura. Punt de partida de nombroses excursions 
al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, hi podeu practicar esports com el ràfting, 
el caiac o l’hípica, i gaudir dels 211 km homologats 
de BTT. La ruta del romànic, la gastronomia i una 
bona oferta hotelera fan de les valls una destinació 
temptadora.

Encant a les Valls d’Àneu 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

Més de dos-cents estanys i incomptables rierols solquen Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, l’únic Parc Nacional de Catalunya, un paisatge d’alta muntanya i de 
relleu impressionant. Un paquet consistent en allotjament i esmorzar en bungalou de 
càmping amb capacitat per a quatre o sis persones, taxi per pujar a l’estany de Sant 
Maurici i baixada de ràfting, canoa o caiac en aigües tranquil·les, hípica i descens 
amb BTT, és una bona manera d’endinsar-se per aquest entorn idíl·lic.

195 €     

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Una comarca per emocionar-se 
Consorci Ripollès Desenvolupament

Tot l’any. 
Descarregueu-vos 
les rutes i les fitxes 
tècniques de cada 
activitat al portal turístic 
www.elripolles.com.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 704 499 (central de reserves)
consorci@ripollesdesenvolupament.com
www.elripolles.com

Consorci Ripollès Desenvolupament
Entitat local de promoció econòmica i turística del 
Ripollès que dinamitza el territori de manera sostenible 
i que ha impulsat, juntament amb les comarques de 
la Garrotxa i l’Alt Empordà, la creació d’Itinerànnia, 
una xarxa de senders de més de 2.500 km, entre les 
comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà, 
que recupera els antics camins entre els pobles 
i que us permetrà endinsar-vos pels racons més 
emblemàtics de les nostres terres.

El Ripollès és turisme actiu
Més de cent propostes per gaudir de la muntanya

El Ripollès és ideal per a la pràctica del turisme actiu en múltiples disciplines, entre les 
que destaquen el cicloturisme i les rutes a peu o a cavall. L’orografia de la zona amaga 
indrets de gran bellesa, com la vall de Núria, coma de Vaca i el circ d’Ulldeter. A l’hivern, 
tindreu la possibilitat de practicar l’esquí alpí a la vall de Núria i Vallter 2000, fer caminades 
amb raquetes de neu i fer esquí de muntanya. I per als amants de les emocions fortes: 
descens de barrancs, escalada, alpinisme, espeleologia i recorreguts acrobàtics!

Consulteu preus 
segons l’activitat 

Paisatge espectacular del Ripollès © Itinerànnia xarxa de senders

Barcelona

Girona

Lleida
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Camins de senderisme © Costa Brava Verd Hotels

Costa Brava Verd Hotels
Descans en hotels familiars

Tot l’any, excepte  
de l’1 d’agost a  
l’11 de setembre. 
Preu per persona.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 600 034
info@costabravaverdhotels.com
www.costabravaverdhotels.com

Costa Brava Verd Hotels
Costa Brava Verd Hotels és una cadena d’hotels 
familiars independents situats a les comarques 
gironines i agrupats en dues marques: Costa Brava 
Hotels —litoral— i Blau Verd Hotels —comarques 
d’interior i el Pirineu—. Els establiments disposen de 
magnífiques instal·lacions per tal de fer l’estada tan 
confortable com sigui possible.

Senderisme al Ripollès
Descobrir el Pirineu gironí

Els extraordinaris paisatges compresos entre les valls de Ribes i de Camprodon 
embolcallen els hotels familiars de Costa Brava Verd Hotels, quatre establiments 
que trobarem a Ribes de Freser, Llanars, Setcases i Molló. Des d’allà podreu 
practicar el senderisme pel Pirineu de Girona (una setmana), gràcies a un paquet 
que conté set nits d’hotel en règim de mitja pensió, trasllat d’equipatge, mapes 
i tres pícnics per assaborir enmig de la natura. 

A partir de 

590 €

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

Estació de muntanya Vall de Núria
Un món de sensacions

Del 5 de desembre  
fins al 5 d’abril. 

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany 

+34 932 041 041 (central de reserves)
reserves@valldenuria.cat 
www.valldenuria.cat
HG-000038

Estació de muntanya Vall de Núria
Al bell mig del Pirineu i a 2.000 m d’altitud, Vall de Núria 
és més que una estació d’esquí: és un món d’una gran 
riquesa natural i paisatgística. Gestionada per Turisme 
i Muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat, sempre 
ha vetllat per mantenir el patrimoni natural, amb un 
sistema de gestió mediambiental en totes les activitats 
desenvolupades. Vall de Núria us convida, tot l’any, 
a tastar les possibilitats lúdiques i esportives de l’alta 
muntanya.

Vall de Núria
Esquí i multiactivitats a la vall

L’estació de muntanya Vall de Núria domina un dels punts més elevats de la 
vall de Ribes, envoltat per cims de gairebé 3.000 m i bressol de nombroses fonts 
i torrents. Vall de Núria ofereix un programa d’esquí consistent en dues nits en 
règim de mitja pensió, viatges il·limitats amb el cremallera i el telecabina i un forfet 
per a cada dia d’estada.

A partir de 

163 €

El cremallera, un dels atractius de la vall de Núria © Vall de Núria
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Girona
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Espot Esquí i Port Ainé
Turisme de neu al Pallars Sobirà

Temporada d’esquí 
2014-15. 
Preu per adult.  
Infant (de 7 a 14 anys): 
40 €. 

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 932 041 041 (central de reserves)
info@skipallars.cat
www.skipallars.cat

Espot Esquí i Port Ainé
En un ambient tranquil i familiar, envoltat pels 
espectaculars paisatges del Pallars Sobirà, el domini 
aglutina Espot Esquí i Port Ainé, 50 km de pistes 
amb zones de debutants, jardí de neu per als més 
petits i zones alpines per als més experts, esquitxades 
de pobles típics del Pirineu, on podeu gaudir d’una 
àmplia oferta hotelera i comercial.

Pack Debutant
Iniciació a l’esquí

No cal ser un esquiador expert per gaudir d’un descens per les muntanyes 
nevades del Pirineu català. El bateig de neu és engrescador a qualsevol edat, 
i per això Espot Esquí i Port Ainé recomanen aprofitar el seu Pack Debutant, una 
introducció en el món de l’esquí, agradable i a l’abast de tothom. El paquet inclou 
un dia de forfet + un dia de lloguer de material + dues hores de classes pràctiques 
col·lectives. Aprendre a esquiar mai no havia estat tan fàcil!

50 €

Escolars a Port Ainé © Espot Esquí i Port-Ainé

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Vista de les pistes d’esquí de la Molina © La Molina  

Estació d’esquí de la Molina
Una estació de referència al cor del Pirineu

Temporada d’esquí 
2014-15. Forfet  
per adult, un dia. 
Consulteu altres tarifes 
i serveis al web.

Català, castellà, 
anglès, alemany, 
rus

+34 932 041 041 (central de reserves)
lamolina@lamolina.cat 
www.lamolina.cat 

Estació d’esquí de la Molina
Estació d’esquí amb un marcat esperit esportiu 
que conjuga la passió per l’esport de muntanya 
amb un vessant familiar, ja que permet portar-hi a 
terme activitats per a totes les edats. A les seves 
instal·lacions hi ha quilòmetres de pistes de nivells 
diferents i serveis de qualitat. El forfet conjunt amb 
l’estació de Masella proporciona als esquiadors 
el domini esquiable més llarg de Catalunya.

Activitats postesquí
Una oferta amb la qual és impossible avorrir-se

La Molina ofereix un gran ventall de possibilitats per gaudir de l’entorn un cop 
acabada la sessió d’esquí. Entre les activitats que posa a disposició vostra hi ha el 
busseig sota el gel, conducció de vehicles 4 × 4, trineus guiats per gossos, raquetes 
i motos de neu, descensos nocturns, excursions amb màquines trepitjaneu, 
entrenaments de localització de persones, circuits termals, sessions de fitnes, 
tubbing, rutes amb patinets elèctrics d’autobalanceig, supertirolina i bitlles.

41 €
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

Hotel Can Boix de Peramola **** 
Establiment amb encís

Tot l’any. 
Consulteu la 
disponibilitat 
d’habitacions.

 

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 973 470 266
hotel@canboix.cat
www.canboix.cat
HL-000110

Hotel Can Boix de Peramola ****
Can Boix de Peramola és un petit hotel amb encís, 
portat per la família Pallarès, que disposa del segell 
d’Hotel Gastronòmic. Està situat en una zona 
remarcable pels seus atractius naturals, un paratge 
del Prepirineu de Lleida que convida a descobrir, sentir 
i viure la pau de la natura. L’Hotel té 41 habitacions, unes 
instal·lacions molt completes —piscina, pista de tennis, 
saló amb llar de foc, jardins...— i una cuina guardonada 
en diversos concursos. 

Estada dels sentits
Un entorn privilegiat a tocar del Pirineu

Per la seva situació enmig de serres prepirinenques, l’Hotel Can Boix de Peramola **** 
us convida a la calma i al descans. Fer nit en una de les habitacions Doble Confort, 
equipades amb banyera d’hidromassatge i totes les comoditats, és la millor elecció 
per desconnectar dels problemes quotidians i deixar-se portar per la pau de l’entorn. 
Això és el que us proposa Can Boix: un paquet d’una nit per a dues persones en una 
Doble Confort, esmorzar i sopar Menú de Temporada amb celler de la casa en el que 
els aromes, sabors i colors dels productes de la terra són l’ànima dels plats.

209, 70 € 

Vista general de l’equipament, amb les muntanyes de fons  — Terrassa de l’hotel © Hotel Can Boix de Peramola

Lleida

Peramola
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LlengüesContacte
Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

Hotel Grèvol Spa ****
El benestar personal vinculat a l’harmonia de l’entorn

Tot l’any excepte 
temporada alta.  
Preu per persona.  
El preu no inclou  
la taxa turística.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 741 013
info@hotelgrevol.com
www.hotelgrevol.com
GCMD-000122 Viatges Molineu

Hotel Grèvol Spa ****
Refugi de pau en forma de xalet de muntanya integrat 
en un entorn natural que us ofereix nombroses 
oportunitats esportives i de lleure. La calidesa 
de l’hotel, la gastronomia i el tracte del servei el 
converteixen en una bona opció per gaudir del 
descans i el benestar. Una filosofia que es plasma a 
l’spa, on diversos professionals us aconsellen segons 
les vostres necessitats de salut corporal.

Salut entre muntanyes
Desconnectar és de savis

El paquet que us proposa l’hotel consta d’una nit d’allotjament en una de les 
habitacions superiors, amb esmorzar bufet lliure inclòs, i un sopar al restaurant 
de l’establiment. Durant l’estada, el personal de l’hotel us ofereix indicacions 
personalitzades perquè pugueu realitzar una caminada oxigenant i tonificant per la 
rodalia. Per a després de l’exercici físic, us faciliten l’accés a la zona termal durant tres 
hores i, a més, us proporcionen un massatge descontracturant de 25 minuts.

152 €

Façana sud de l’Hotel Grèvol © Hotel Grèvol

On de Catalunya?
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

Hotel HG La Molina ****
Relaxació a l’alta muntanya

Del 5 de desembre al  
5 d’abril i del 5 de juliol 
al 12 d’octubre. 

Català, castellà, 
anglès, francès 

+34 972 892 975 
hglamolina@grupohg.com
www.hghoteles.com
HG-002363

Hotel HG La Molina ****
Hotel de quatre estrelles situat a l’estació d’esquí de 
la Molina, disposa de 65 habitacions dobles, triples 
i quàdruples amb microones i taula de menjador 
i dúplex familiars per a sis persones amb cuina 
americana i dos banys. Les instal·lacions inclouen 
spa, guardaesquís i guardabotes, sala de reunions, 
sala de jocs, piscina exterior (a l’estiu), miniclub per 
a nens i Wi-Fi gratuïta en les àrees comunes. 

Spa x 2
Escapada en parella

Al peu de les pistes de la Molina, amb unes vistes excel·lents sobre la vall de la 
Cerdanya i l’estació d’esquí, l’Hotel HG La Molina ofereix un paquet irresistible 
per si busqueu relaxació a l’alta muntanya: una escapada en parella amb dues 
nits d’allotjament que inclouen esmorzars bufet i sopars menú. Tot això amenitzat 
amb una sessió de circuit d’aigües per persona al nostre exclusiu spa, on us 
podreu relaxar amb comoditat.

A partir de 

198 €

Vista aèria de l’Hotel HG La Molina © Hotel HG La Molina

Barcelona
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web: 
RTC:

Preu de l’oferta

Hotel Muntanya & Spa ***
Un mirador privilegiat

Tot l’any, excepte ponts 
i vacances escolars.
Preu per persona en 
habitació doble. Cal 
anomenar l’oferta en 
fer la reserva.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, 
holandès

+34 973 510 260
info@prullans.net 
www.prullans.net
GC-002695 Super Cerdanya

Hotel Muntanya & Spa ***
L’Hotel Muntanya & Spa és a la petita població de 
Prullans, davant la vall del Cadí. De tradició familiar, 
l’establiment disposa d’habitacions confortables i 
ben equipades i d’un bufet lliure amb cuina de la 
comarca, així com de piscina climatitzada, coberta 
desemplafonable, centre wellness, circuit spa, gimnàs, 
pista de pàdel, rocòdrom, servei de miniclub per 
a nens d’entre dos i dotze anys, jardins i pàrquing. 
Disposem del distintiu d’Especialitat Gastronòmica.

Senderisme i benestar a la Cerdanya
Un racó per descobrir

Un excepcional cap de setmana de dues nits, tot inclòs, que us permetrà assaborir la 
Cerdanya i sentir la naturalesa a flor de pell. De la mà dels propis guies de l’hotel, podreu 
viure experiències inoblidables i gaudir d’activitats a un preu sense sorpreses. El ventall 
de possibilitats és molt ampli. A més de l’esmorzar, el dinar, el berenar i el sopar, amb 
totes les begudes, podreu triar entre excursions guiades, roadbooks, diverses activitats 
dirigides, el joc Fantashistory o un circuit spa panoràmic, entre altres propostes.

149, 50 €

Vistes del paisatge i les muntanyes nevades del Pirineu © Hotel Muntanya & SPA – Joma Garcia  
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

Hotel Solineu ***
Màxima proximitat a les pistes d’esquí de la Molina

Fins al 30 d’abril.  
Preu per persona. 
Tarifa de 65 € entre  
l’1 de maig i el  
30 d’octubre.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 892 033
info@lamolina.es 
www.lamolina.es
GCMD-000122 Viatges Molineu

Hotel Solineu ***
Establiment situat a peu de pista de l’estació d’esquí 
de la Molina, a tan sols 150 m dels telecadires. 
Categoritzat amb tres estrelles, l’any 2010 va ser 
totalment reformat per oferir el màxim confort al 
segment familiar. Disposa d’habitacions amb bany 
complet, televisor amb DVD, pel·lícules a disposició 
dels clients, caixa forta, connexió Wi-Fi gratuïta, 
sala Wii, sala miniclub i zona spa.

Veniu a muntar a cavall a la Molina!
Viure la Cerdanya des d’un punt de vista diferent

L’oferta es compon, d’una banda, d’una nit a l’Hotel Solineu en règim d’allotjament 
i esmorzar per a dues persones o més, i de l’altra, d’una excursió a cavall d’una 
hora pel centre de la vall de la Cerdanya. Aquesta és una de les valls més amples 
d’Europa, i hi destaquen la seva altitud mínima d’uns 1.000 m, la seva orientació 
d’est a oest i una elevada insolació de 3.000 hores l’any. Amb aquest paquet també 
podeu gaudir de l’accés a la zona spa i fitnes de l’hotel sense cap cost addicional.

85 €

L’Hotel Solineu nevat © Hotel Solineu

SOLINEU
H O T E L E S
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

Hotel Terradets ***
Hotel i restaurant en un marc incomparable

Del 20 de febrer al  
22 de desembre. 
Excepte mes d’agost  
i ponts nacionals.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
romanès, holandès
 

+34 973 651 120
info@hotelterradets.com
www.hotelterradets.com
HL-000105

Hotel Terradets ***
Complex hoteler familiar format per l’Hotel Terradets 
i el Restaurant del Llac, situat al Pallars Jussà, a la 
riba del llac Terradets i a escassa distància de la 
serralada del Montsec. Ideal per fer una escapada en 
família, amics o parella i per gaudir d’un ampli ventall 
d’activitats en contacte amb la natura, així com d’una 
bona cuina tradicional amb tocs d’autor. 

Escapada de somni al Pallars
Cap de setmana de gastronomia, natura i estels

Descobrir els atractius del Pallars i del Montsec. Aquest és l’objectiu de l’oferta 
dissenyada per l’Hotel Terradets: tres dies i dues nits d’allotjament per a dues persones 
amb esmorzar al complex hoteler i un menú gurmet (beguda no inclosa) a la vora del 
llac. L’enclavament de l’hotel permet visitar el Parc Astronòmic del Montsec i altres 
llocs d’interès del Pallars, així com la pràctica del senderisme al congost de Terradets. 
A més, us oferim una diversió addicional: el geocaching, un joc de recerca del tresor!

199, 90 € 

L’Hotel Terradets i l’impressionant paisatge que l’envolta © Hotel Terradets

Barcelona
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Lleida
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Conèixer el territori 
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon

Tot l’any. En funció  
de la meteorologia. 
Consulteu les diferents 
activitats que fem  
al llarg de l’any.

Català, castellà, 
anglès, francès 

+34 972 740 936
mancomunitat@valldecamprodon.org 
www.valldecamprodon.org

Mancomunitat Intermunicipal  
de la Vall de Camprodon
La vall de Camprodon disposa d’un excel·lent 
patrimoni natural i cultural en ple Pirineu oriental. Des 
de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, els sis 
municipis que configuren la vall (Camprodon, Llanars, 
Molló, Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga de 
Ter) vetllen pel desenvolupament sostenible i integral 
d’aquest territori.

Paisatges de la vall de Camprodon 
L’eclosió dels boscos

A través dels senders us endinsareu en el paisatge; descobrireu pobles, història 
i tradicions, i coneixereu el patrimoni natural, cultural i humà d’aquesta vall de 
muntanya. L’oferta de rutes de senderisme és àmplia i variada, tant com els seus 
paratges, des dels bedollars del camí del Grell a les fagedes de Capsacosta; dels 
alzinars i les rouredes de Salarça a les freixenedes del Riberal del Catllar; de la volta 
al Carboner a les planes d’Espinalba. La vall de Camprodon us espera!

Gratuït, segons 
l’activitat 

Vista de la vall de Camprodon © Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon
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On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Activitats al Parc Natural
Oficina de Turisme del Berguedà 

Del 15 de març  
al 15 d’octubre.  
Consulteu les diferents 
activitats programades 
al web.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 938 221 500
turisme@elbergueda.cat
www.elbergueda.cat

Oficina de Turisme del Berguedà 
Al nord de la província de Barcelona, a les portes del 
Pirineu, el Berguedà ofereix un ampli ventall d’activitats 
de natura al parc natural del Cadí-Moixeró i tot el seu 
entorn. De totes les activitats a l’aire lliure en destaca 
el senderisme, que pren com a base la xarxa de 
camins de la comarca per estructurar diverses ofertes 
temàtiques pensades per als amants d’aquest esport 
i de la natura.

Camí de Picasso
Senderisme cultural

El Camí de Picasso reprodueix el trajecte que va fer Picasso des de Guardiola fins a 
Gósol, la primavera de 1906, i el del seu comiat de les terres berguedanes. El camí 
recorre una bona part de l’Alt Berguedà, inclòs dins el parc natural del Cadí-Moixeró, 
fins a Bellver de Cerdanya, un itinerari que el genial pintor i la seva companya, 
Fernande Olivier, van fer acompanyats d’un traginer i d’una mula. La ruta, de 
quatre dies, és una engrescadora proposta de senderisme cultural.

A partir de 

385 €

Vista del Pedraforca des de Saldes © Rafael López-Monné

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
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On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Parc Olímpic del Segre
El centre lúdic i esportiu del Pirineu

De març a setembre. 
Preu per persona. 

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 973 360 092
parcolimpic@parcolimpic.cat
www.parcolimpic.cat

Parc Olímpic del Segre
El Parc Olímpic del Segre, situat a la Seu d’Urgell, 
ofereix activitats esportives fluvials, com ara ràfting, 
piragüisme, open kayak i hidrotrineu, en un marc 
incomparable i amb total garantia de seguretat. Els 
remuntadors mecànics o la minicentral hidroelèctrica 
de bombeig i turbinació són elements de tecnologia 
avançada incorporats al conjunt del Parc, que 
n’asseguren i faciliten l’activitat esportiva.

Aventura olímpica
Reptes a l’alta muntanya

Al Parc Olímpic del Segre, grans i petits (a partir de nou anys) podeu gaudir dels 
esports d’aigua i de muntanya com autèntics campions. Aquest espai lúdic del Pirineu 
us proposa un complet programa d’activitats consistent en una hora de piragüisme 
pel canal d’aigües tranquil·les + un dinar al Restaurant del Parc + una hora de 
ràfting pel canal olímpic d’aigües braves. Un equip de monitors experts vetlla 
perquè els esportistes us emporteu un record inoblidable de l’experiència.

60 €

Ràfting al Parc del Segre © Parc del Segre, SA

Barcelona

Girona

Lleida

La Seu 
d’Urgell

Pirineus
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On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  
RTC:

Preu de l’oferta

Park Hotel Puigcerdà ***
Una bona opció per al temps d’oci

Tot l’any.  
Preu habitació doble. 
Excepte cap d’any  
i el mes d’agost.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 880 750 
info@hotelparkpuigcerda.com
www.hotelparkpuigcerda.com
HG-001278

Park Hotel Puigcerdà
Les nostres instal·lacions i serveis estan pensats per 
satisfer les expectatives més exigents. Disposem de 
piscina, jardí, parc infantil, discoteca, zona d’spa, dues 
pistes de pàdel i un camp de futbol. Les habitacions són 
confortables i amb vistes a l’exterior, disposen de bany 
complet, televisió de plasma, fil musical, minibar, Wi-Fi i 
caixa forta. Diversos espais permeten gaudir de l’hotel, 
com el saló de bridge. L’oficina de turisme de la zona 
es troba dins el recinte.

Un parèntesi de pau a la Cerdanya
La seducció de la naturalesa

Us oferim un allotjament confortable en habitació doble superior amb vistes a la vall. 
La proposta inclou un esmorzar bufet amb productes típics de la Cerdanya i una 
passejada amb bicicletes elèctriques per conèixer Puigcerdà i els paisatges que 
l’envolten. A la tornada, podreu relaxar-vos a l’spa de l’hotel, on trobareu sauna, 
banyera d'hidromassatge, bany de vapor, etc. I per fer-ho encara més perfecte, us 
obsequiarem amb una ampolla de cava que podreu assaborir als nostres salons!

110 €

Un allotjament confortable en plena Cerdanya © Park Hotel Puigcerdà

Barcelona

Girona

Lleida

Puigcerdà
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On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Un món de natura i possibilitats esportives 
Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya

Tot l’any. 
Consulteu les diferents 
activitats que fem  
al llarg de l’any.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany

+34 972 140 665
info@cerdanya.org
www.cerdanya.org

Patronat Comarcal de Turisme  
de la Cerdanya 
La Cerdanya disposa d’un gran patrimoni natural 
que conviu amb una oferta d’activitats esportives 
molt diversa. Les possibilitats que ofereix van des 
de les rutes amb BTT fins als senders de petit i gran 
recorregut, passant per l’esquí nòrdic i alpí a la Molina, 
Masella, Lles, Aransa i Guils Fontanera. També hi 
podeu practicar el golf, l’hípica, la pesca, l’alpinisme, 
l’escalada o les raquetes de neu.

Senderisme a la Cerdanya
Una xarxa extensa de camins per descobrir

L’oferta de rutes de senderisme a la comarca de la Cerdanya és àmplia i variada. 
Hi ha un total de dinou rutes senyalitzades repartides per tota la vall amb nivells 
de dificultat diferents, aptes per fer-les amb BTT, a cavall i a peu. Destaca una 
vasta xarxa de camins transversals, entre els quals el Camí de Sant Jaume, i rutes 
temàtiques com el Camí dels Bons Homes. A més, hi ha diversos camins orientats 
de nord a sud que permeten anar descobrint racons de la comarca i espais naturals 
d’una gran bellesa.

Consulteu preus 
segons l’activitat 

Estany de Puigcerdà — Prat del Cadí © Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
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Preu de l’oferta

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici permet viure la natura a fons ©  Patronat de la Vall de Boí

Aigüestortes, l’únic Parc Nacional de Catalunya
Patronat de la Vall de Boí

Tot l’any. 
Diferents activitats al 
llarg de l’any.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 973 694 000
vallboi@vallboi.com
www.vallboi.com

Patronat de la Vall de Boí
La Vall de Boí ofereix un gran ventall d’atractius turístics 
de qualitat. Pel que fa a la cultura, acull el conjunt 
romànic declarat Patrimoni de la Humanitat i tradicions 
com les baixades de falles. Quant al turisme natural, 
destaquen el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, la xarxa de senders i l’estació d’esquí 
més alta de Catalunya. Finalment, també cal ressaltar 
la seva oferta termal i gastronòmica.

Viviu el Parc Nacional d’Aigüestortes
Sensacions tot l’any al cor del Pirineu

El parc us ofereix un programa d’activitats diverses durant tot l’any (com itineraris amb 
servei de guies i sortides amb raquetes de neu), amb l’objectiu de donar a conèixer 
l’espai protegit que configura el principal ecosistema d’alta muntanya del territori. Conté 
cims que superen els 3.000 m d’altura, rius, barrancs, salts d’aigua, molleres, més de 
dos-cents estanys de formes i colors diversos i una gran diversitat d’espècies animals i 
vegetals. Tot plegat dóna vida a un espai natural protegit únic al sud d’Europa.

Consulteu preus 
segons l’activitat

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
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On de Catalunya?

Tel.:
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Web:  

Preu de l’oferta

Ràfting Llavorsí 
Natura activa

De l’1 de març  
al 15 d’octubre.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 973 622 158
aventura@raftingllavorsi.com
www.raftingllavorsi.com

Ràfting Llavorsí 
Ràfting Llavorsí atresora una experiència de 
26 anys en propostes d’aventura i natura, bé 
siguin aquàtiques —ràfting, descens de barrancs, 
hidrotrineu— o activitats sobre terra ferma —hípica, 
trekking—, i us descobreix les tradicions i la cultura 
de la comarca. Proposem una oferta global que inclou 
activitats pels rius, muntanyes i llacs del Pallars Sobirà. 

Aventura al Pirineu de Lleida
Descens per aigües braves i excursió a cavall

Situat entre tres grans valls —Àneu, Cardós i Vallferrera—, Llavorsí és un petit 
municipi del Pallars Sobirà, envoltat de natura i altes muntanyes. Un marc idoni 
per al descans familiar, com també per a l’aventura. Ràfting Llavorsí us ofereix 
dues activitats per viure grans emocions durant la vostra estada a les nostres 
terres: ràfting, per a un dels dies, i hidrotrineu, descens de barrancs o excursió 
a cavall, segons la vostra elecció, per a l’altre.

70 €     

Descens pel riu Noguera Pallaresa © Ràfting Llavorsí

Barcelona

Girona

Lleida

Llavorsí

Pirineus
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Preu de l’oferta

Ràfting Sort – Rubber River 
Esports d’aventura en aigües braves

De l’15 de març  
al 15 d’octubre. 
Allotjament en règim 
d’esmorzar i dormir. 
Consulteu Setmana 
Santa i mes d’agost.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 973 620 220
rafting@rubber-river.com
www.rubber-river.com
GC-997 Tossa Tours 

Ràfting Sort - Rubber Riverl
Ràfting Sort - Rubber River, empresa de turisme actiu, 
és una degana en el seu àmbit, ja que té 25 anys 
d’experiència en el món dels esports d’aventura 
d’aigües braves. Ofereix ràfting, descens de barrancs, 
hidrospeed, canoning, etc., en paquets combinats que 
permeten allotjar-se a l’hotel de muntanya Florido, a 
Sort, amb totes les comoditats i els serveis necessaris 
per l’abans i el després de les activitats. 

Experimenta l’emoció a Sort
Mulla’t sense por!

L’escapada d’aventura consta d’una nit d’allotjament al Florido Hotel, en habitació 
estàndard, copa de cava de benvinguda, esmorzar tipus bufet amb productes de 
la comarca i una baixada en ràfting, al tram de Llavorsí a Sort: 18 km de descens pel 
riu Noguera Pallaresa. Oferim lliure accés a les instal·lacions de l’hotel, que disposa 
de piscina, extensos jardins, terrassa-solàrium, bar-cafeteria i una àmplia zona 
d’aparcament gratuït. Un lloc ideal i amb molt d’encant per als amants de la 
natura i els esports d’aventura!

75 €     

Baixada en ràfting pel riu Noguera Pallaresa en el tram Llavorsí-Sort © Rubber River

Barcelona

Girona

Lleida

Sort

Pirineus
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Un model sostenible i arrelat al territori
Turisme Garrotxa

Tot l’any. 
Preus i tarifes segons 
l’activitat. Consulteu 
les propostes gratuïtes. 
Imprescindible fer una 
reserva prèvia.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 271 600
info@turismegarrotxa.com
www.turismegarrotxa.com

Turisme Garrotxa
Turisme Garrotxa és una associació privada que 
promou un model de desenvolupament turístic 
sostenible i arrelat al territori. La seva oficina us 
orienta i us ofereix experiències úniques i perso-
nalitzades, facilitant-vos el contacte amb establiments 
de la comarca i posant a disposició vostra activitats, 
recursos i equipaments per al lleure i el descans.

GPS, Garrotxa, Plans amb Sensacions
Activitats per a tot l’any

Recorreguts a peu, amb trenet o al llom d’un ruc, visites a productors, gimcanes, 
rutes amb bicicleta, excursions i activitats guiades o autoguiades... Són propostes 
que us permetran conèixer els indrets més màgics de la Garrotxa, la comarca dels 
volcans. Camins que ressegueixen les colades de lava, la via romana de Capsacosta 
o el nucli jueu de Besalú són alguns dels llocs que heu de visitar, itineraris aptes per 
a tota la família, amb recursos perquè la mainada pugui passar-ho d’allò més bé. 

1 € – 30 €

En bicicleta per la Garrotxa © Turisme Garrotxa

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
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Web:  

Preu de l’oferta

Turisnat Sort – Ràfting Pallars
Allotjament rural de qualitat

De març a octubre.  
Preu per persona.  
Consulteu disponibilitat.  

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 973 621 008
info@turisnat.com 
www.turisnatsort.com

Turisnat Sort – Ràfting Pallars
Situat a Sort, al Pallars Sobirà, Turisnat Pirineus és el 
complex de turisme rural més modern i familiar del 
Pirineu de Lleida. Més de 30.000 m² al vostre servei, 
amb allotjament rural de qualitat, zona esportiva amb 
piscina, zona de barbacoa, zona per a esdeveniments 
i base d’activitats d’aventura per descobrir un 
producte exclusiu: el Ràfting Deluxe.

Pack Ràfting Deluxe 
Per a amants de les emocions

Les comarques de Lleida són la porta d’entrada de l’esport d’aventura com a 
activitat turística. Més de 25 anys de vida avalen la feina de Turisnat, al Pallars Sobirà, 
un dels referents del sector que ara us proposa el Pack Ràfting Deluxe, consistent 
en una nit en l’allotjament rural Borda de Ritort, a Sort, amb esmorzar de pagès, 
més el ràfting més bo i més complet al Noguera Pallaresa: mitja jornada de ràfting, 
fotografies digitals de l’activitat, degustació d’embotits del país i botifarrada pallaresa.

75 €

Ràfting al Noguera Pallaresa — Borda de Ritort © Turisnat

Barcelona

Girona

Lleida

Sort

Pirineus
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Preu de l’oferta

Vol de Coloms
Una manera diferent d’observar la comarca de la Garrotxa

Tot l’any, entre 
setmana. Allotjament 
inclòs en habitació 
doble. Cap de 
setmana, només vol.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 680 255
info@voldecoloms.com
www.voldecoloms.cat
GC-001461 Nit i Vol

Vol de Coloms
Des de 1992, realitzem vols amb globus a la Garrotxa, 
entre els Pirineus i la Costa Brava. Oferim una manera 
diferent de contemplar i conèixer el territori. Som pioners 
en vols adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i 
en cadira de rodes. També organitzem vols per a dues 
persones, amb una cistella equipada amb taula i cadires 
per gaudir d’un esmorzar a 2.000 m d’altura! Oferim 
vols amb globus per a empreses (programa Volcano 
Challenge) i dissenyem propostes a mida.

Volar amb globus a la Garrotxa
Els volcans de Catalunya des de l’aire

Viviu l’experiència de sobrevolar amb globus aerostàtic el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, un dels més interessants d’Europa. Us oferim una manera 
diferent de viatjar que permet experimentar la sensació de llibertat absoluta. Durant 
el vol, d’una hora i mitja, brindarem amb cava i menjarem coca de llardons. Després 
gaudirem d’un bon esmorzar de pagès, amb pa amb tomàquet i embotit, fesols 
de Santa Pau, botifarra i postres de La Fageda. Inclou l’entrega del certificat de vol.

170 €   
 

Sobrevolant la Garrotxa © Vol de Coloms

Barcelona

Girona

Lleida

Santa Pau
Pirineus
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Val d’Aran
Si hi ha cap territori a Catalunya amb elements diferencials que el 
facin únic és, sens dubte, la Val d’Aran. Una comarca d’arrel occitana 
situada al vessant nord del Pirineu, de clima atlàntic, amb l’aranès com a 
idioma propi i que vetlla per preservar la seva singularitat. La Val d’Aran, 
altament competitiva en el camp turístic, és dipositària d’un ric patrimoni 
natural que ofereix mil i una possibilitats diferents, algunes d’úniques a 
tot Catalunya. Veniu a fer turisme actiu en aquest indret tan peculiar 
del Pirineu!

Esquiadors a Baqueira-Beret  Snowboard  Excursionisme  

◀
Poble d’Unha

Val d’Aran

Lleida
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Activitats de neu © Javi Montes

Atractiu natural
Val d’Aran – Torisme

Natura i aventura a l’interior
La naturalesa en estat pur en una vall sense límits

La millor estació d’esquí dels Pirineus: Baqueira-Beret, el Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici, cims de més de 3.000 m, espectaculars llacs i salts d’aigua, 
senders senyalitzats per a tots els nivells, recorreguts a peu o en bicicleta i una gran 
oferta d’oci relacionat amb la naturalesa permeten un ampli i variat ventall d’activitats 
al llarg de l’any. I per als més actius: excursions a cavall, dues vies ferrades, ràfting, 
un parc d’aventura als arbres, excursions amb trineus arrossegats per gossos o 
sortides amb motos de neu. Tot plegat farà que les teves vacances a la Val d’Aran 
es converteixin en una experiència memorable.

www.visitvaldaran.com

Lleida

Val d’Aran
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Naut Viajes
Especialistes en serveis i instal·lacions de muntanya

D’abril a octubre. 
Preu per persona  
en habitació doble.

Català, castellà, 
anglès, alemany, 
francès

+34 973 640 087
reservas@nautviajes.com
www.nautviajes.es 
GC-003435 Naut Aran

Naut Viajes
Agència de Viatges – Central de Reserves que opera 
al Pirineu central, en especial a la Val d’Aran. Naut 
Viajes treballa per oferir les millors opcions de turisme 
de muntanya: hotels de tres, quatre i cinc estrelles, 
programes d’esquí a Baqueira-Beret, excursions en 
trineus arrossegats per gossos, motos de neu, ràfting, 
barranquisme, equitació i visites culturals. Oferim 
serveis i disposem d’instal·lacions perquè gaudiu 
de la zona en qualsevol època de l’any.

Descobreix la fauna dels Pirineus
Natura en família

Et convidem a visitar la Val d’Aran en família amb una proposta irresistible: un paquet 
de cap de setmana que us permetrà gaudir d’una petita ruta de senderisme per 
conèixer uns animals fascinants, les papallones, i visitar el parc de fauna salvatge 
Aran Park, on podreu realitzar un itinerari circular i observar els animals de la zona 
—llops, cérvols, ossos i fins a vint espècies—. El paquet inclou dues nits d’allotjament 
i esmorzar en hotel/aparthotel de tres o quatre estrelles.

A partir de 

79 €

Observació de fauna salvatge a l’Aran Park © Naut Viajes – Aran Park

Lleida

Val d’Aran
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Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) 
Excursionisme i activitats de muntanya

www.feec.cat

La Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya és una entitat privada 
d’utilitat pública i d’interès cívic i 
social. Està constituïda per les entitats 
excursionistes i els clubs esportius que 
practiquen activitats i esports relacionats 
amb la muntanya. En l’actualitat, aplega 
423 entitats i més de 69.000 socis, 
36.000 dels quals estan federats. Entre 
els serveis que ofereix, destaca el 
manteniment i la millora d’una xarxa 
de senders nets i senyalitzats de més de 
9.000 km a Catalunya, i la vintena 
de refugis lliures i guardats a les 
muntanyes catalanes.

Caminades i senders de Catalunya  
© Arxiu FEEC – X. Capdevila

Entitats associades

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Tot seguit trobareu informació sobre les entitats associades a l’Agència 
Catalana de Turisme. Es tracta d’entitats que aporten coneixements o 
altres valors al turisme vinculat a l’entorn natural.

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Tot 
Catalunya



Notes



134
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