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Catalunya és cultura
La cultura ha marcat al llarg del temps la identitat 
de Catalunya. Som un poble d’artistes de múltiples 
disciplines que han buscat en la història com forjar 
un esperit innovador i amb la mentalitat d’obrir-se al 
món. Visitar un territori mil·lenari com Catalunya és 
obrir la porta a una varietat infinita de paisatges que 
abracen espais tan diversos com únics. Des de les 
valls del Pirineu fins al Delta de l’Ebre, i des de la costa 
escarpada del cap de Creus a les planes de l’interior, 
Catalunya és plena de cultura.

Castellers a la Festa Major de Vilafranca 
del Penedès
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La presència dels grecs a Catalunya es concentra en un paratge idíl·lic

Catalunya antiga: els nostres orígens
Visitar la Catalunya més antiga permet 
retrocedir en el temps i fer-ho en alguns 
dels escenaris on va passar la història. 
Veniu a conèixer com va ser la cultura dels 
ibers, descobrir els assentaments dels 
grecs o reviure la força de l’Imperi romà.

Ruta dels Ibers

L’inici de la cultura ibèrica està relacionat amb la influència  
de pobles orientals a la península Ibèrica entre els segles viii  
i vi a. C. El Museu d’Arqueologia de Catalunya coordina la  
Ruta dels Ibers —www.mac.cat—, formada per disset 
jaciments ibèrics museïtzats i organitzats en set itineraris que 
mostren els escenaris de cadascun dels pobles que s’hi van 
assentar. Les grans icones de la Ruta dels Ibers són el poblat 
del Puig de Sant Andreu d’Ullastret, el jaciment d’Olèrdola  
i la Ciutadella de Calafell. 

Colònies gregues

La presència dels grecs a Catalunya es concentra en  
un paratge idíl·lic. Les colònies comercials d’Empúries  
—www.mac.cat— i Roses van ubicar-se en una gran badia,  
a l’aixopluc de les muntanyes del cap de Creus i a tocar  
d’una plana fèrtil com l’Empordà.  

A Empúries es poden visitar les muralles, els carrers i els 
ports. L’estàtua d’Asclepi, el déu de la medicina, és una de les 
peces més destacades d’aquesta colònia. A Roses, mereix 
una atenció especial la Ciutadella de Roses, on hi ha les ruïnes 
de la colònia de Rodes i el seu museu, el castell de la Trinitat, 
el parc megalític i el paratge natural de la punta Falconera.

Catalunya romana

L’arribada dels romans a la península l’any 218 a. C., després 
de les guerres entre Roma i Cartago, comporta el tret de 
sortida al desenvolupament de la cultura urbana. Els dos grans 
assentaments són la gran metròpoli de Tarraco —Tarragona— 
que exerceix la capitalitat de la Hispània Citerior, i la important 
ciutat de Barcino —Barcelona—. El llegat de la Catalunya 
romana el formen actualment grans obres civils, vil·les patrícies 
i, per descomptat, el magnífic conjunt arqueològic de Tarragona, 
declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. Altres espais  
de gran interès són la Vil·la Romana de Can Terrés, a la 
Garriga, les termes romanes de Caldes de Montbui, la Vil·la 
Romana dels Ametllers de Tossa, el Museu d’Història de la 
Ciutat de Barcelona i el Museu de Badalona, que té uns 
3.400 m² museïtzats que recreen la ciutat de Baetulo.

Costa Brava. Fòrum de l’antiga ciutat romana d’Empúries

http://www.mac.cat
http://www.mac.cat
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A l’entorn dels monestirs cistercencs hi trobareu una àmplia 
oferta que combina la cultura, la gastronomia i el lleure

Catalunya medieval
Entre els segles xI i xv Catalunya viu 
diferents etapes que han estat importants 
per a la seva història. Primerament, el seu 
naixement com a poble al voltant de l’any 
1000 amb l’art romànic com a icona que 
impregna les esglésies del Pirineu. De 
l’època dels càtars n’han quedat vestigis  
i també el Camí dels Bons Homes. I al  
segle xv, Catalunya viu també l’expulsió  
de la comunitat jueva.

El romànic català

El romànic català es distingeix per la seva austeritat i espiritua-
litat. A Barcelona, no us perdeu el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya —www.mnac.cat— on podreu gaudir dels murals 
que vestien les esglésies del Pirineu. Un cita ineludible és el 
conjunt d’esglésies romàniques de la Vall de Boí  
—www.vallboi.cat—, úniques al món i declarades Patrimoni 
Mundial per la UNESCO. De gran importància també són els 
monestirs de Sant Pere de Rodes, de Sant Joan de les 
Abadesses, de Sant Cugat del Vallès, de Ripoll i de Santa 
Maria de Vilabertran, així com la col·legiata de Cardona. 

El gòtic

El gòtic és un art eminentment urbà, l’estil en què es van 
construir els grans edificis civils de Catalunya, com el Palau de 
la Generalitat, a Barcelona. El gòtic és l’estil que domina a les 
catedrals de Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida o Tortosa i en 
basíliques com la de Santa Maria del Mar i Santa Maria de 
Manresa (la seu), realitzades pel mateix arquitecte, Berenguer 
de Montagut.

Camí dels Bons Homes

Itinerari transpirinenc (www.camidelsbonshomes.com) de 
201 km que, rememorant l’exili dels càtars occitans, va des 
del santuari de Queralt (Catalunya) al castell de Montsegur 
(França). Es pot fer a peu, a cavall o en bicicleta tot terreny. 

Catalunya jueva

Durant la seva estada a la península Ibèrica —des del segle i 
i fins a l’any 1492— els jueus van forjar-se una gran influèn-
cia social, política, econòmica i cultural. Tot i que després de 
la seva expulsió el seu llegat no va ser explorat ni tingut en 
compte, fa uns anys que s’han recuperat alguns dels principals 
edificis dels barris jueus de la ciutat de Girona i d’altres muni-
cipis catalans. El call de Girona és un dels més interessants 
d’Europa i per descobrir-lo s’organitzen visites guiades pels 
principals edificis i també al Museu d’Història dels Jueus. 
Una bona visita per conèixer la Catalunya jueva ha d’incloure 
la micvé de Besalú o els calls de Barcelona i Tortosa. 

Ruta del Cister

Els reials monestirs de Santes Creus, de Vallbona i el de 
Poblet —declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO— són 
els tres principals monestirs de Catalunya que formen la Ruta 
del Cister —www.larutadelcister.info—, un moviment euro-
peu de renovació monàstica del segle xi que proposava un 
retorn a la vida de treball, oració i acolliment de pelegrins. 

La Ruta de 1714

Recorregut pels deu escenaris on van tenir lloc els episo-
dis històrics més destacables de la Guerra de Successió a 
Catalunya (1702-1714). Llocs d’excepcional interès patrimo-
nial i paisatgístic com la Seu Vella de Lleida; l’ermita de Sant 
Sebastià, prop de Vic; la Universitat de Cervera; el castell de 
Cardona; les ruïnes del Born de Barcelona, o les cases on 
va viure Rafael Casanova a Moià i a Sant Boi de Llobregat. 

Reial Monestir de Santa Maria de Vallbona Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona

http://www.mnac.cat
http://www.vallboi.cat
http://www.larutadelcister.info
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Genis de la pintura

Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona 

Barcelona. Fundació Joan Miró, obra de l’arquitecte Josep Lluís Sert

Catalunya ha estat bressol i també terra 
d’acollida d’artistes d’una gran genialitat. 
Picasso, Miró, Dalí i Tàpies en són quatre 
exemples. La seva presència, juntament 
amb artistes d’altres disciplines, ha situat 
Catalunya en l’avantguarda de la creació 
contemporània.

Pablo Ruiz Picasso 

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) va arribar a Barcelona amb  
catorze anys i en aquesta ciutat va viure els anys decisius de  
la seva formació. El Museu Picasso de Barcelona, que té  
un fons de més de 3.800 obres, és el centre de referència per 
al coneixement dels anys de formació d’aquest pintor genial.  
El pas de Picasso per Catalunya també queda patent en la 
col·lecció permanent que es pot contemplar a la Fundació 
Palau, a Caldes d’Estrac, on hi ha una exposició permanent 
d’obres del pintor. Al Centre Picasso d’Horta de Sant Joan  
hi trobareu reproduccions facsímils de prop de 200 obres fetes 
per l’artista durant les seves dues estades a la vila. I a Gósol,  
el Centre Picasso acull una col·lecció de rèpliques d’obres  
que el pintor va pintar en aquest poble l’estiu del 1906. 

Joan Miró

Joan Miró (1893-1983) va concentrar el gruix de la seva creació 
—més de 14.000 peces— a la fundació que porta el seu nom  
a Barcelona, però alguns dels seus treballs interactuaran amb 
vosaltres en diferents llocs de la ciutat: l’aeroport, la Rambla i el 
parc de l’Escorxador. El Centre Miró de Mont-roig del Camp 
us ajudarà a conèixer la primera font d’inspiració de l’artista.

Salvador Dalí 

Salvador Dalí (1904-1989) i l’Empordà són un binomi indestri-
able. La genialitat del pintor i els paisatges únics de la Costa 
Brava queden plasmats en la multitud d’obres que s’exposen  
al Teatre-Museu Dalí de Figueres —amb més de 1.500 
obres—, a la Casa-Museu Salvador Dalí de Portlligat —on 
Dalí va quedar pres del paisatge, la llum i la solitud— i a la 
residència del castell de Púbol —un castell medieval amb un 
jardí d’escultures—. 

Antoni Tàpies 

Amb el seu comiat encara present, Antoni Tàpies (1923-2012) 
deixa a l’abast de tothom els seus múltiples treballs, que l’han 
consolidat com un dels principals exponents mundials de 
l’informalisme. L’obra de Tàpies és una exploració constant de 
les possibilitats expressives de la matèria i de la seva capacitat 
per donar forma a les diferents manifestacions de l’esperit.  
La seu de la Fundació Antoni Tàpies acull la millor col·lecció 
de la seva obra a Barcelona, tot i que el Museu d’Art Contem-
porani (MACBA) i el Museu Nacional d’Art de Catalunya 
també exposen treballs d’aquest artista autodidacte. 
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Parc Güell, Barcelona

Genis del Modernisme
La Catalunya actual s’ha forjat gràcies 
al desenvolupament industrial, a la 
recuperació de les tradicions i a l’esperit 
cosmopolita. El Modernisme —a cavall dels 
segles xIx i xx—, auspiciat per la burgesia 
il·lustrada, deixa una gran empremta, que  
en el cas de l’arquitectura va de la mà  
de grans mestres, com Gaudí, Domènech  
i Montaner, Puig i Cadafalch o Jujol.

La capacitat de sorprendre de l’arquitectura d’Antoni Gaudí 
ha captivat tot el món

Antoni Gaudí

La capacitat de sorprendre de l’arquitectura d’Antoni Gaudí ha 
captivat tot el món: ja sigui per les sofisticades tècniques cons-
tructives o per la fantasia i l’originalitat dels seus detalls. Set de 
les seves obres han estat declarades Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO: el parc Güell, el Palau Güell, la Casa Milà «la 
Pedrera», la Casa Vicens, la Façana de la Nativitat i la Cripta 
de la Sagrada Família, la Casa Batlló i la Cripta de la Colò-
nia Güell. A excepció d’aquesta última, la resta d’obres estan 
ubicades a Barcelona. La Cripta de la Colònia Güell, a Santa 
Coloma de Cervelló, va ser l’única edificació que es va construir 
a partir d’un projecte que també constava d’un hospital, fonda, 
escola, comerços, teatre i una cooperativa. El Gaudí Centre  
de Reus —Costa Daurada— us ajudarà a interpretar la vida  
i l’obra d’aquest arquitecte. Al Berguedà, a La Pobla de Lillet, 
Gaudí hi va dissenyar uns jardins humits, els Jardins Artigas.

Lluís Domènech i Montaner

L’obra arquitectònica de Lluís Domènech i Montaner destaca 
per les estructures diàfanes i per l’ús dels bastiments de ferro 

i maó vist. Mestre de deixebles que amb els anys esdevindri-
en genis, Domènech i Montaner preconitzava la fastuositat 
dels elements decoratius que evoquen la tradició medieval 
de Catalunya. Una bona mostra d’aquest món delirant de 
formes i colors és l’escenari i la claraboia del Palau de la 
Música Catalana, a Barcelona, Patrimoni de la Humanitat. 
Altres estructures singulars de Domènech i Montaner són 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l’Institut Pere Mata 
de Reus —un conjunt d’edificacions per acollir un psiquià-
tric— la Casa Navàs, també a Reus, l’editorial Montaner i 
Simón —actual seu de la Fundació Tàpies—, el Castell dels 
Tres Dragons —que acull el Museu de Zoologia—, la Casa Lleó 
Morera, la Fonda Espanya i la seva casa museu de Canet.

Josep Puig i Cadafalch 

A les acaballes del segle xix, Josep Puig i Cadafalch es con-
verteix en un dels abanderats del rebuig de l’escola catalana 
d’arquitectura a la tradició clàssica per reivindicar la modernitat 
del gòtic i l’estil de les grans catedrals. El Modernisme de Puig 
i Cadafalch queda reflectit en residències luxoses —com el 
Palau del Baró de Quadras—, en edificis residencials —com 
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Museus i centres culturals
L’evolució del concepte de museu d’art 
ha transformat aquests espais en centres 
dinàmics que aporten noves lectures de 
la tradició, connecten les creacions més 
antigues amb les actuals i ofereixen als 
visitants múltiples activitats i recursos. Els 
museus de Catalunya permeten fer un 
recorregut que abraça des del romànic fins 
a l’art més contemporani i avantguardista.

Durant la vostra visita a Catalunya hi ha museus i centres 
culturals que no us podeu perdre. A la ciutat de Barcelona hi 
trobareu el Museu Nacional d’Art de Catalunya, referència 

mundial de pintura mural romànica i del Modernisme;   
el Museu d’Arqueologia de Catalunya; el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA), el Museu de 
Pintura Contemporània Can Framis, el Museu Europeu 
d’Art Modern; el Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB), especialitzat en la cultura urbana; el 
Museu d’Història de Catalunya, que fa un recorregut des   
de la prehistòria fins al segle xx; i el CosmoCaixa, un espai 
d’exposició sobre les lleis de la natura, i el CaixaForum, que 
acull una àmplia gamma de programes socials, culturals   
i educatius per a tota la família. Pel que fa a exposicions 
temàtiques d’artistes, sobresurten la Fundació Miró, el 
Museu Picasso i la Fundació Tàpies. Fora de Barcelona, 
destaquen espais com el Museu d’Art de Girona i la Funda-
ció Gala-Salvador Dalí —Costa Brava—, la Fundació Palau 
i el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica —Costa 
Barcelona—, el Museu Episcopal de Vic, el Museu de 
Montserrat i el Món Sant Benet —Paisatges Barcelona—.

Nova Biblioteca de la Universitat Ramon Llull. Barcelona © kilografik Barcelona. Vista de l’escultura Núvol i cadira (1988), d’Antoni Tàpies

la Casa de les Punxes— i en edificis industrials —com la 
Fàbrica Casaramona, actual seu del Caixa Fòrum—, tots ells a 
Barcelona. Però la seva empremta també és visible en dife-
rents edificacions de municipis del Maresme —com Mataró 
i Argentona— i a Sant Sadurní d’Anoia, a l’Alt Penedès.

Josep Maria Jujol 

L’arquitecte Josep Maria Jujol va ser un alumne avantatjat 
d’Antoni Gaudí i de les seves mans en van sortir obres que 
podreu gaudir durant la vostra estada a Barcelona: el banc 
ondulant de trencadís del parc Güell i les pintures de La 
Pedrera. Jujol va ser pioner en l’ús de referents de la tradició 
artística i en la utilització de materials pobres en l’arquitectura  
i el disseny. Per si voleu fer una escapada per comprovar-ho, 
heu de saber que la seva obra sensual, lluminosa i barroca 
s’inspira en els paisatges del Camp de Tarragona. No deixeu 
de visitar l’església de Vistabella (la Secuita).

Noves arquitectures
Amb els pas dels anys, Barcelona ha sabut combinar en la 
seva trama urbana la tradició arquitectònica del Modernisme, 
l’avantguardisme dels anys trenta i el racionalisme dels anys 
cinquanta amb les edificacions urbanístiques i monumentals 
dels Jocs Olímpics de 1992. Les icones més representatives 
d’aquesta evolució arquitectònica són el Pavelló Mies van der 
Rohe —dissenyat per acollir el pavelló alemany de l’Exposició 
Universal de 1929—, la torre Agbar —obra de l’arquitecte 
Jean Nouvel i inspirada en el llegat arquitectònic de Gaudí—, 
el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) —dis-
senyat per l’arquitecte Richard Meier, al barri del Raval—, el 
Mercat de Santa Caterina —el 1848 va esdevenir el pri-
mer mercat cobert de la ciutat, i de la remodelació del 2005 
se’n conserven les portes d’entrada i en sobresurt l’acolorida 
teulada de mosaic— i la torre de Collserola —una impres-
sionant torre de telecomunicacions projectada per Norman 
Foster, inaugurada amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992.
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Música
La passió per la música a Catalunya és 
evident per la multitud d’espais i festivals 
que proliferen arreu del territori i que 
abracen tots els gèneres. 

Temporades estables i festivals d’estils ben diversos durant 
l’any fan de Catalunya una bona destinació turística per viure  
en primera persona des d’impressionants representacions  
de música clàssica fins a les últimes tendències en música 
electrònica.

La figura de Pau Casals s’ha erigit com la d’un gran violoncel-
lista i també la d’un magnífic ambaixador de Catalunya al món. 
La població del Vendrell —Costa Daurada— va ser el seu 
bressol i actualment continua sent l’epicentre de tot allò 
relacionat amb la seva obra. La Vil·la Casals, la casa on va viure 
aquest músic excepcional fins que es va veure obligat a marxar 

a l’exili, s’ha reconvertit en un museu que mostra una àmplia 
col·lecció d’obres d’art i documents relacionats amb la 
trajectòria de Casals com a home, músic i defensor de la pau. 
L’Auditori Pau Casals, també al Vendrell, manté una programa-
ció estable de música clàssica, jazz i dansa. Anualment acull  
el Festival Internacional de Música Pau Casals.

Barcelona és una de les capitals europees de l’òpera gràcies  
al Gran Teatre del Liceu i a la seva temporada estable.  
Els amants de la música clàssica tenen a la capital catalana 
dues icones: el Palau de la Música Catalana i l’Auditori.  
Les últimes tendències en la música electrònica es troben cada 
any al Sónar. A l’estiu, la música sona amb més força que  
mai al ritme de festivals com el del castell de Perelada i el de 
Torroella de Montgrí o el de Cantonigròs. Al llarg de l’any hi ha 
festivals amb una forta personalitat, com la Schubertíada de  
la vila medieval de Vilabertran —Costa Brava—, el Cruïlla 
Barcelona o el de Jazz de Terrassa.

CaixaForum Barcelona, antiga fàbrica 
Casaramona

Barcelona. Interior del Palau de la Música Catalana, de Lluís Domènech i Montaner 

El patrimoni industrial
Durant la segona meitat del segle xIx,  
Catalunya va liderar la Revolució 
Industrial a la península Ibèrica. Aquest 
desenvolupament econòmic va ser clau 
en la renovació artística i cultural del 
Modernisme. 

Més d’un segle després, aquella revolució industrial ens deixa 
dos atractius turístics. D’una banda, conèixer antics processos 
de fabricació que s’han conservat fins a l’actualitat i, de l’altra, 
gaudir i descobrir el llegat de l’arquitectura industrial escampa-
da arreu del territori.

Per planificar la vostra estada us serà molt útil consultar la  
Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya —www.xatic.cat—, 
que concentra les vint poblacions que han conservat els 
testimonis del passat industrial, i el sistema del Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya —www.mnactec.cat.

Durant la segona meitat del segle xIx, Catalunya va liderar  
la Revolució Industrial a la península Ibèrica

http://www.xatic.cat
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I d’artesans
La presència de matèries primeres pròpies 
a diferents territoris de Catalunya ha 
permès que per tota la geografia catalana 
pugueu trobar una infinitat de productes 
artesans que reflecteixen tradicions 
centenàries. 

La feina dels artesans i l’esperit innovador dels dissenyadors 
catalans són una part indissoluble de la cultura de casa nostra. 
Algunes de les creacions artesanes que us captivaran són 
l’alabastre de Sarral, la pauma, la ceràmica de la Bisbal,  
la ceràmica negra de Quart i de Verdú, la fusta cremada de 
Sant Hilari Sacalm, la sal de Cardona, la punta d’Arenys i la 
llana d’ovella xisqueta de la Vall d’Àssua. Al web del Consorci 
de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya —www.ccam.cat—  
hi trobareu una agenda actualitzada amb totes les activitats 
relacionades amb l’artesania catalana.

Un país de festes
El calendari català és ple de festivitats que 
han mantingut vives fins als nostres dies  
les tradicions més ancestrals. Les sardanes 
i els castells —aquests últims declarats 
Patrimoni Immaterial per la UNESCO—  
són molt presents en algunes de les festes, 
dues tradicions catalanes amb ressò 
internacional i que són un símbol de la 
identitat catalana. 

Diables, música, foc, gegants i figures del bestiari són els 
elements que omplen els carrers de Catalunya quan toca festa. 
Hi ha celebracions que han estat declarades d’interès nacional. 
Algunes d’aquestes festivitats són: per Cap d’Any, la festa del 
Pi de Centelles; per Carnaval, la festa dels Traginers de 
Balsareny i els carnavals de Vilanova i la Geltrú, i Solsona; 
per Setmana Santa, processons, via crucis i passions a Verges, 
Sant Hilari Sacalm, Tarragona, Esparreguera i Olesa de 
Montserrat; pel Corpus, festes com la Patum de Berga 
—declarada Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO— i 
les festes de Sant Feliu de Pallerols, Sallent i Arbúcies; per Sant 
Joan, la festa de les falles a Isil; i, al setembre, dues de les 
festes majors més multitudinàries de Catalunya: la de la Mercè 
de Barcelona i la de Santa Tecla a Tarragona. 

Diada dels Raiers a la Pobla de Segur, als Pirineus

Els escenaris de la memòria
La història contemporània de Catalunya 
està marcada per la Guerra Civil Espanyola 
(1936-1939). Amb la voluntat de recuperar 
la memòria històrica i d’evitar caure en els 
mateixos errors, alguns dels seus escenaris 
són avui visitables.

Al voltant del riu Ebre hi trobareu rutes i indrets de reflexió com 
els dels Espais de la Batalla de l’Ebre, a Corbera d’Ebre,  
—www.batallaebre.org— i el Museu de Gandesa. Altres 
escenaris de la Guerra Civil Espanyola a Catalunya són  
el Merengue de Camarasa, el Parc dels búnquers de Montellà  
i Martinet i el Museu Memorial de l’Exili. Aquest centre 
d’interpretació està ubicat a la Jonquera i és un espai per a  
la memòria, la història i la reflexió crítica. Combina el seu vessant 
museístic —amb una exposició permanent i d’altres de tempo-
rals— amb el de recerca històrica i difusió pedagògica.

 

Castellers durant la festa de la Mare 
de Déu del Tura

http://www.batallaebre.org
http://www.ccam.cat
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Cultura i espiritualitat
La llarga tradició catalana de pelegrinatges, 
que es remunta a l’antiguitat i encara es 
manté viva, incorpora actualment una 
perspectiva cultural i paisatgística per a 
aquells turistes que cerquen l’espiritualitat 
d’aquests camins. Us presentem els quatre 
més emblemàtics.

Camí de Sant Jaume

El Camí de Sant Jaume —www.camidesantjaume.cat— és, 
des de l’edat mitjana, la ruta que condueix els pelegrins 
europeus fins a la tomba de l’apòstol, a Santiago de 
Compostel·la. A Catalunya, el camí s’inicia al monestir de 
Sant Pere de Rodes —Costa Brava— i té com a principals 
punts d’interès Vilabertran, Girona, Vic, Manresa, Montser-
rat, Cervera i Lleida, des d’on s’arriba a Alcarràs per 
connectar amb la ruta aragonesa del Camí de Sant Jaume. 
Una part d’aquesta ruta també és accessible per a les 
persones que van en cadira de rodes o tenen mobilitat reduïda. 
Al web www.camidesantjaumeperatothom.cat hi trobareu tota la 
informació necessària. Actualment, hi ha dos trams del camí que 
creua Catalunya que estan adaptats. El primer és el tram entre 
Sant Feliu de Pallerols i Amer, de la Via Verda del Carrilet. L’altre, 
és el camí dels Degotalls, de la muntanya de Montserrat.

Camí Ignasià

El Camí Ignasià —caminoignaciano.org—, impulsat per la  
Companyia de Jesús, recrea el camí que el cavaller Ignasi  
de Loiola va fer l’any 1522 entre Loiola —al País Basc— 
i Manresa —Paisatges Barcelona—. Compartint en alguns 
trams el Camí de Sant Jaume, el Camí Ignasià vol oferir una 
experiència de pelegrinació tot seguint el procés espiritual que 
va viure aquell fill d’una família de nobles.

Catalonia Sacra

Catalonia Sacra —www.cataloniasacra.cat— és una iniciativa 
de les diòcesis amb seu a Catalunya que vol donar a conèixer 
el patrimoni arquitectònic i artístic vinculat a l’Església catòlica. 
Les deu diòcesis catalanes tenen una riquesa patrimonial de 
més de 2.000 anys d’història, amb una vinculació íntima entre 
el cristianisme i la cultura, i la identitat i l’espiritualitat de casa 
nostra. Catalonia Sacra permet la possibilitat de conèixer les 
dotze catedrals catalanes; fer itineraris pels arquebisbats de 
Barcelona i Tarragona, així com els bisbats de Girona, Lleida, 
Sant Feliu de Llobregat, Solsona, Terrassa, Tortosa, Urgell i Vic; 
i descobrir els monestirs de Santa Maria de Vilabertran, de 
Santa Maria de Ripoll, de Santa Maria de l’Estany, de la Mare 
de Déu de Montserrat i de Sant Cugat del Vallès.

Montserrat

Precisament, l’Abadia de Montserrat —Paisatges Barcelo-
na— concentra en un espai únic un gran patrimoni cultural i 
arquitectònic, una gran bellesa natural i una profunda espiritua-
litat que té l’origen en una llegenda de l’any 880. Una setantena 
de monjos formen la comunitat benedictina que viu al monestir. 
A aquest edifici s’hi pot accedir de nombroses maneres. Els 
més excursionistes poden fer-ho a peu o fer el traçat de la 
carretera en bicicleta. A més d’accedir-hi en cotxe, s’hi pot 
arribar en funicular i en l’aeri. Un cop enmig de les munta-
nyes, l’oferta de serveis és molt àmplia. Qui ho desitgi, hi pot  
fer estada en les seves cel·les o a l’hotel. Els paratges naturals 
per fer-hi excursions, passejades o escalada són nombrosos.  
A l’interior del temple, és imprescindible gaudir del Virolai, 
cantat per l’escolania i visitar la Moreneta, la patrona de 
Catalunya. I abans de marxar, cal fer una passejada per les 
parades dels artesans, que us oferiran el tradicional mató,  
i comprar una de les delicioses coques.

Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes al Parc Natural de Cap de Creus

http://www.cataloniasacra.cat
http://www.camidesantjaume.cat
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Turisme urbà
Catalunya té quatre demarcacions amb 
quatre capitals que ofereixen un munt 
d’activitats al llarg de l’any per satisfer-vos.

Barcelona

La capital de Catalunya té una gran oferta turística que permet 
planificar amb pèls i senyals. Sempre trobareu carrers i racons 
que us sorprendran, però la màgia de la ciutat augmenta en 
festivitats com les de Sant Jordi, a l’abril; Sant Joan, al juny;  
o la Mercè, al setembre. No us perdeu l’arquitectura de Gaudí, 
barris com l’Eixample, el Gòtic, la Ribera i el Raval, espais 
emblemàtics com la Rambla, el Parc de la Ciutadella o la 
façana marítima, i els cims de Montjuïc i el Tibidabo.

Girona

Visitar el centre de Girona és fer un viatge al passat, envoltats 
d’uns carrers que respiren pau i tranquil·litat. Per descobrir  
la veritable Girona cal que us passegeu pel centre històric,  
pel Call, pel monestir romànic de Sant Pere de Galligants, 
per l’entorn de la Catedral i per la Girona burgesa.  
Al Museu d’Art de Girona hi trobareu els fons de l’antic 
Museu Provincial d’Antiguitats i Belles Arts i els del Museu 
Diocesà. Gaudiu també dels edificis modernistes aixecats  
per Rafael Masó i sorpreneu-vos amb el Museu del Cinema.

Lleida

Amb la Seu Vella, la Suda o Palau reial i l’edifici de la 
Paeria com a edificis més destacats del seu passat medieval, 
la ciutat de Lleida us rebrà seguint el curs del riu Segre. El seu 
potent llegat modernista comparteix protagonisme amb els 
museus de l’Aigua i el Roda Roda i el Centre d’Art la Panera.  
I per viure Lleida en plena efervescència, cal visitar-la al maig, 
coincidint amb l’Aplec del Cargol.

Tarragona

A tocar de la mar Mediterrània, Tarragona posa a l’abast dels 
visitants una gran metròpoli romana —declarada Patrimoni 
Mundial per la UNESCO— que inclou un passeig arqueològic, 
el fòrum provincial, el pretori, el circ romà, l’amfiteatre, el fòrum 
local, la necròpoli paleocristiana i el Museu Nacional Arqueo-
lògic de Tarragona (MNAT). El Patronat Municipal de Turisme 
de Tarragona hi organitza rutes guiades. La ciutat també acull 
una àmplia selecció d’arquitectura medieval i molts edificis 
modernistes d’arquitectes de la qualitat de Josep Maria Jujol.

Visitar Girona és fer un viatge al passat, envoltats d’uns carrers 
que respiren pau i tranquil·litat

Barcelona. Torre de comunicacions 
de Montjuïc, construïda per Santiago 
Calatrava

Carrer del call de Girona Seu Vellla de Lleida Amfiteatre romà de l’antiga Tarraco

Barcelona. La torre Agbar de nit 
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Com podeu llegir les ofertes 
d’aquest catàleg?
Esquema d’ús

140

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web: 

Castell de Montsonís © Castells de Lleida

Castells de Lleida
Gestió i disseny d’oferta cultural

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 973 400 265
info@castellsdelleida.com
www.castellsdelleida.com 
GC-1434

Castells de Lleida
Castells de Lleida, S.L. és una empresa especialitzada 
en el disseny i gestió d’oferta cultural lleidatana. Ofereix 
serveis en diferents àrees d’activitat vinculades al 
turisme de cultura —visites a castells, tast de vins— i 
treballa per proporcionar a l’usuari l’allotjament més 
adient per dur a terme aquestes activitats: cases de 
turisme rural, apartaments, hotels, fondes, etc.

Escapada medieval
Un viatge al passat

La població medieval de Montsonís, a la Noguera, és el punt de partida d’un viatge 
al passat que comença al castell de Montsonís, magnífica fortalesa que conserva 
l’esplendor de temps passats. Inclou un tast de vins amb DO Costers del Segre, 
l’allotjament en una casa rural, en habitació doble amb bany i règim de mitja pensió, 
sopar i esmorzar a les caves de La Botiga de Montsonís. Ideal per a iniciar-se 
en l’enoturisme i la cata de vins. Un cap de setmana de descans, cultura, lleure i 
gastronomia.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Règim de mitja pensió, 
inclou sopar i esmorzar. 
Amb reserva prèvia.

64, 90 €    

On de Catalunya?

Lleida

Terres 
de Lleida

Títol de la proposta d’activitat

Descripció de l’activitat

Descripció de l’entitat

Preu, condicions i temporada d’ús de l’activitat

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
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En els darrers anys s’ha desenvolupat a Catalunya un gran nombre  
de propostes turístiques vinculades a la cultura. Aquest catàleg aplega 
entitats associades a l’Agència Catalana de Turisme que treballen 
en aquest camp, com ara museus i centres culturals, institucions 
públiques, hotels, agències de viatges i empreses de serveis. L’objectiu 
és promoure la xarxa de turisme cultural de Catalunya i proporcionar als 
operadors i als visitants recursos per organitzar els seus viatges.

Catalunya és cultura
Propostes
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Tot Catalunya
Catalunya té en la cultura un dels seus signes d’identitat. Diversos 
pintors, arquitectes, músics i artistes catalans han traspassat fronteres 
i han exportat la seva obra arreu. Qui vulgui recórrer el territori en clau 
cultural trobarà un gran ventall de possibilitats de primer ordre, des 
d’edificis imponents fins a museus de tot tipus, passant per centres d’art 
i de patrimoni arquitectònic, festes tradicionals i populars, artesania o  
un ric panorama d’arts escèniques, festivals de música, cinema, teatre  
i dansa. Benvinguts a Catalunya, una terra de cultura!

Vinyes a Sant Martí Sarroca  Monestir i muntanya de Montserrat  Sagrada Família, Barcelona  Pla de l’ós (1976). Joan Miró. La Rambla  

◀
Casa-Museu Salvador Dalí de Portlligat 
(Cadaqués) 

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Barcelona

Pirineus

Paisatges 
Barcelona

Costa
Barcelona

Costa 
Brava

Costa 
Daurada

Terres  
de Lleida

Val 
d’Aran

Terres  
de l’Ebre

Mar Mediterrània

▶
Ermita de Sant Serni de Coborriu al Camí 

dels Bons Homes
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Montserrat © Israel de la Torre - Sicalipsis estudi

Tot l’any. 
Consulteu dates 
i preus a www.
catalunyabusturistic.
com.

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida
Tot Catalunya

Catalunya Bus Turístic
Rutes per terres catalanes

Català, castellà, anglès, 
francès, alemany, italià, 
portuguès, rus, xinès, 
japonès

+34 932 853 832
info@catalunyabusturistic.com
www.catalunyabusturistic.com

Catalunya Bus Turístic 
Catalunya Bus Turístic recorre tot Catalunya per tal de 
descobrir-vos els secrets dels seus pobles, carenes 
i valls. Montserrat, l’art de Dalí, la cultura del vi i del 
cava i la ciutat de Girona són algunes de les rutes que 
ofereix, amb sortida des de Barcelona. En els trajectes 
un guia fa explicacions en català, castellà i anglès, i hi 
ha un servei d’audioguia en deu idiomes (5 €).

Catalunya al 100%
Descobrir els secrets de Catalunya

Conèixer els tresors culturals del territori és més fàcil amb el Catalunya Bus Turístic: 
us porten a descobrir, gràcies a les excursions que surten de Barcelona, els punts més 
emblemàtics de Catalunya: la muntanya de Montserrat, la Figueres de Dalí, i Girona, la 
fantàstica ruta del Vi i del Cava i molt més!

A partir de 

64 €   
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Gaudí Centre a Reus © Patronat de Turisme de Reus

On de Catalunya?

Tarragona

Costa 
Daurada

Terres 
de l’Ebre

El Paisatge dels Genis
Horitzons encisadors

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus

+34 977 394 871
info@elpaisatgedelsgenis.cat
www.elpaisatgedelsgenis.cat

El Paisatge dels Genis
Els consistoris de Reus, Mont-roig del Camp, 
el Vendrell i Horta de Sant Joan, juntament amb el 
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 
i la Universitat Rovira i Virgili, són els impulsors d’un 
projecte turístic i cultural fonamentat en els vincles 
de quatre artistes universals —Gaudí, Miró, Casals 
i Picasso— amb les comarques de Tarragona, 
on van fer llargues estades creatives. 

Quatre genis i un paisatge
La ruta dels grans artistes 

Antoni Gaudí, Joan Miró, Pau Casals i Pablo Picasso són els quatre grans artistes 
que van trobar inspiració en els paisatges de les Terres de l’Ebre i la Costa Daurada. 
L’oferta Targeta Genial inclou la visita als centres d’interpretació dedicats als artistes 
(Gaudí Centre, a Reus; Centre Miró, a Mont-roig; Casa nadiua i Vil·la Casals-Museu Pau 
Casals, al Vendrell, i Centre Picasso, a Horta de Sant Joan), així com descomptes en 
visites guiades als indrets que freqüentaven els genis, excursions en bicicleta, activitats 
gastronòmiques i estades en allotjaments de la xarxa de col·laboradors de la ruta.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Validesa de dos anys 
(2015/2016). 
Nens menors de 14 
anys, gratis.

9 €     
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Exterior i plaça del Museu de Pintura Contemporània Can Framis, a Barcelona © Fundació Vila Casas

Fundació Vila Casas
La història per excel·lència de l’art contemporani català

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 934 817 985
fundacio@fundaciovilacasas.com
www.fundaciovilacasas.com

Fundació Vila Casas
La Fundació Vila Casas s’articula a l’entorn de cinc 
centres d’art que ocupen edificis emblemàtics de 
la història econòmica i cultural del país: el Museu 
de Pintura Contemporània Can Framis i els espais 
Volart i Volart 2 a Barcelona; el Museu de Fotografia 
Contemporània Palau Solterra, a Torroella de Montgrí, 
i el Museu d’Escultura Contemporània Can Mario, a 
Palafrugell, ambdós al Baix Empordà.

Una col·lecció única
Acoblament entre art i patrimoni arquitectònic

La Fundació Vila Casas, entitat fundada el 1986 per l’empresari i promotor de 
l’art Antoni Vila Casas, esdevé un exemple sense precedents de la contribució 
del col·leccionisme privat a la difusió i exhibició de l’art contemporani català. La 
col·lecció disposa de més de 3.000 obres representatives dels diferents moviments 
d’avantguarda dels darrers seixanta anys —entre pintura, escultura i fotografia—, 
que han estat compilades amb el desig d’elaborar una radiografia exhaustiva de l’art 
dels nostres dies.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Consulteu horaris i 
tarifes dels diferents 
centres.

1-5 €

On de Catalunya?

Barcelona

Girona

Barcelona

Costa 
Brava
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Living it
Sortides per conèixer les tradicions catalanes

Llengües
Català, castellà, 
anglès

+34 630 942 528
livingit@livingit.cat 
www.livingit.cat 

Living it
Empresa formada per veritables enamorats de la 
cultura catalana, organitza sortides a diferents indrets 
del territori per viure costums, festes populars i 
celebracions centenàries de tota mena. L’objectiu de 
Living it és mostrar el patrimoni tradicional de la mà  
de guies experts en la cultura catalana. Les sortides  
es dissenyen per a grups reduïts, duren mig dia o un 
dia sencer i inclouen el transport.

Vinyes i cellers amb castellers
Tradicions essencials de la nostra cultura

Living it proposa un passeig per vinyes i cellers de la mà dels entranyables membres 
d’una família dedicada a la producció del vi durant tota la seva vida. Podreu catar vins 
i cava de cultiu ecològic i conèixer els secrets de l’elaboració d’un producte d’alta 
qualitat. L’experiència continua al local d’assaig d’una colla castellera, on podreu 
meravellar-vos amb el coratge, l’entrega i el valor dels castellers. Així com del magnífic 
ordre del grup i la diligència del cap de colla. En cap de setmana podreu viure de molt 
a prop una tradició que us farà sentir com autèntics castellers: una diada castellera.

Preu de l’oferta

Del 23 d’abril al  
10 de novembre  
de 2015.

84 €

Celler familiar © Bárbara Ruíz — Exhibició de castells © Bárbara Ruíz

On de Catalunya?

Barcelona

Tarragona

Girona

Costa 
BarcelonaCosta 

Daurada

Costa 
Brava

Barcelona

Paisatges
Barcelona
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Façana de la Pedrera, interior del Palau Moxó i façana de l’Hotel Diana © Monumenta

Tot l’any, excepte els 
edificis oberts només 
en temporada. Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Costa 
BarcelonaCosta 

Daurada
Terres 

de l’Ebre

Monumenta
Catàleg arquitectònic

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus

+34 934 513 605 
apcecc@monumenta.info
www.monumenta.info

Monumenta
Monumenta és la marca que distingeix els castells 
i edificis catalogats de Catalunya, membres de 
l’APCECC, l’associació que n’agrupa els propietaris. 
La marca identifica hotels, cases rurals, restaurants, 
celebracions, concerts, actes culturals o esportius, 
visites guiades i rutes monogràfiques. Una fórmula que 
contribueix a la conservació i  sostenibilitat dels edificis. 

Castells i edificis catalogats
Gaudir d’un entorn monumental

El patrimoni cultural català és ric en construccions d’un elevat valor històric i artístic. 
Castells, cases modernistes i gòtiques, masies amb segles d’història... Edificis que 
ens parlen de la vida i costums dels nostres avantpassats i que obren les portes  
a visitants per oferir-los un allotjament de luxe i una gastronomia acurada, així com 
per oficiar-hi cerimònies i organitzar-hi activitats culturals i esportives. Els edificis 
Monumenta són un marc excepcional tant per al descans com per a celebracions. 

Terres 
de Lleida

Costa 
Brava

Barcelona

Consulteu preus 
segons el monument

Paisatges
Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Monestir de Santes Creus © Pepo Segura

Patrimoni Cultural
Propostes de turisme i patrimoni

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
aranès, alemany, 
rus.

+34 935 547 394 
agenciapatrimoni@gencat.cat
www.gencat.cat/cultura/acdpc

Direcció General de Patrimoni Cultural 
Al web de la Generalitat, a l’apartat de Cultura, 
trobareu informació detallada d’aquests monuments. 
L’aplicació mòbil Monuments presenta aquest 
patrimoni estès per tot el territori català. Un recorregut 
amb tota la informació necessària per planificar i gaudir 
de la visita: com arribar-hi, horaris, tarifes, informació 
per a la descàrrega, activitats per a tothom i imatges... 
El podeu descarregar des de http://www.mhcat.cat/
monuments_a_les_teves_mans.

Monuments de Catalunya
Un recorregut pel patrimoni monumental

Arreu del territori trobareu conjunts monumentals d’interès turístic. És recomanable 
la visita a la Seu Vella de Lleida, antiga catedral amb importants restes de pintura i 
escultura monumental, i als castells de Claramunt, Cardona i Miravet. No us podeu 
perdre tampoc la canònica de Vilabertan i el conjunt de Sant Pere de Rodes a 
l’Empordà, la cartoixa d’Escaladei al Priorat, així com el Reial Monestir de Santes 
Creus, una de les tres abadies reials de Catalunya, junt amb Poblet i Vallbona.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Consulteu els horaris 
i els preus de visita al 
web. 

A partir de 

3,5 €

Tot  
Catalunya

Sant Pere 
de RodesCardona

Santes Creus

Seu Vella

Escaladei
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

El tren que fa la línia París-Barcelona és un dúplex de dos pisos © SNCF

Tot l’any. 
París-Barcelona. 
Per persona i trajecte 
en 2a classe. 
Consulteu condicions.

Barcelona

Girona

Costa 
Barcelona

Barcelona

Costa 
Brava

Renfe-SNCF en cooperació
França – Espanya amb Alta Velocitat

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 902 105 805
grupos@elipsos.com
www.elipsos.com

Renfe-SNCF en cooperació
Els ferrocarrils francesos (SNCF) i els espanyols 
(Renfe) són socis al 50% de l’empresa Elipsos 
Internacional, SA, que gestiona els trens d’alta 
velocitat que enllacen França amb Espanya.
Per això, la compra de bitllets d’aquests trens es pot 
efectuar a qualsevol punt de les xarxes de venda 
dels operadors ferroviaris, principalment a estacions, 
www.voyages-sncf.com i www.renfe.com.

Trens d’alta velocitat
Excel·lència i comoditat de centre a centre

A Catalunya, l’alta velocitat ha deixat de ser un repte per esdevenir una realitat. 
Els trens d’alta velocitat arriben a Catalunya des de França amb connexió directa 
entre les principals ciutats franceses i catalanes. Hi ha quatre línies: París-Barcelona; 
Lió-Barcelona; Tolosa-Barcelona i Marsella-Barcelona-Madrid. A més, amb connexió 
a París, també es pot arribar en tren a Catalunya des d’altres importants ciutats 
europees (Londres, Brussel·les, Ginebra, Colònia, Estrasburg, Bordeus…). 

A partir de 

59 €   
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Habitació de l’Hotel Sercotel Ciutat de Montcada. Barcelona © Sercotel hotels

Sercotel hotels
Per als qui busquen una forma personal de viatjar

Tot l’any. 
Consulteu la 
disponibilitat 
d’habitacions

Castellà, anglès, 
francès, alemany

+34 933 636 363
reservas@sercotel.es
www.sercotel.com

Sercotel hotels
Sercotel és una cadena hotelera amb més de  
135 establiments, 28 dels quals estan repartits per tot 
Catalunya. Disposa d’una gran selecció d’hotels de 
luxe, gastronòmics, amb terrasses urbanes, balnearis 
i zones spa. Estan orientats a estades de tipus familiar i 
proporcionen un servei personalitzat, si bé les seves 
instal·lacions també estan equipades per poder acollir 
reunions de negoci.

Ofertes per tot Catalunya
Un catàleg d’oportunitats actualitzat al minut

Sercotel hotels recull a la seva pàgina web totes les ofertes i experiències que posa a 
l’abast dels seus clients en el conjunt de la xarxa d’establiments de la cadena. Aquest 
sistema d’ofertes en línia permet tenir totes les propostes actualitzades al moment, 
de manera que sempre se’n poden trobar de diferents. Com a exemples, s’ofereixen 
escapades romàntiques, culturals, de cap de setmana i ofertes competitives d’última 
hora a diversos establiments.

Tot Catalunya

Consulteu els preus de 
les diferents ofertes.

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Aprendre a la fàbrica és una activitat per a totes les edats © Anna Mata Cubelles

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida Tot Catalunya

Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC)
Testimonis d’una revolució

Tot l’any. 
Diferents horaris, 
consulteu amb 
antelació.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 937 397 421
info@xatic.cat
www.xatic.cat

Xarxa de Turisme Industrial de 
Catalunya (XATIC)
La XATIC és una associació de municipis, recursos 
i empreses que promou el turisme industrial a 
Catalunya, amb propostes que van des de visites 
a edificis i espais vinculats a la producció industrial 
catalana, fins al patrimoni històric de Catalunya i a 
indústries en actiu. El programa d’acompanyament, 
assessorament i creació de visites a mida s’anomena 
Indústria viva. 

Indústria viva
Les fàbriques, per dins

Tant si ens mou un interès empresarial i comercial com un de turístic o cultural, 
visitar una fàbrica en actiu ens ofereix l’ocasió de conèixer de la vora el 
desenvolupament industrial de Catalunya. El programa Indústria viva ens obre les 
portes al món de la indústria amb visites a empreses de diversos àmbits 
—l’agroalimentari, l’audiovisual, el vinculat a les noves tecnologies, el de 
l’artesania—, perquè puguem familiaritzar-nos amb el procés de producció i 
entendre la seva rellevància en la societat catalana.

Consulteu preus 
segons la visita.
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Barcelona
Amb més d’un milió i mig d’habitants, Barcelona és una ciutat 
cosmopolita. Una oferta cultural dinàmica, combinada amb l’atractiu  
de la seva arquitectura i un estil de vida mediterrani, la converteixen en 
un referent com a destinació turística a tot Europa. La ciutat conserva 
els trets d’identitat, basats en aspectes com el Modernisme, l’olimpisme, 
la cultura de la pau o el progrés social. Descobriu el patrimoni cultural 
d’una àrea urbana oberta a la Mediterrània i al món.

Fossar d’entrada al castell de Montjuïc  Mercat de Santa Caterina, remodelat per l’arquitecte 
Enric Miralles

Vista des de la Sagrada Família  Parada del mercat de la Boqueria  

Barcelona

Barcelonès

◀
Detall de la teulada i torre de la Casa Batlló, 
d’Antoni Gaudí
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Promoció turística de la capital catalana 
Turisme de Barcelona

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 933 689 700
cultura@barcelonaturisme.cat
www.visitbarcelona.com

Turisme de Barcelona
Ens de promoció turística de la ciutat, organitza 
accions de promoció, comunicació i campanyes 
de màrqueting als principals mercats internacionals 
emissors de turisme. També comercialitza una àmplia 
gamma de serveis i productes turístics que estan 
disponibles tant per a particulars com per a operadors 
turístics. A més, disposa d’un programa, Barcelona 
Cultura i Lleure, adreçat a aconseguir un bon 
posicionament de la ciutat com a destinació cultural. 

Guia per a una destinació única
Totes les propostes per viure la ciutat

Barcelona combina l’atractiu de la cultura i l’arquitectura amb la vitalitat d’una ciutat 
dinàmica. Aquestes dues qualitats s’expressen en la seva oferta comercial, la 
gastronomia, la cultura (festes i tradicions, festivals, museus...), el lleure, el calendari 
esportiu i un estil de vida propi. En la guia Time Out Official Free Bcn Guide, que edita 
cada mes Turisme de Barcelona, es recullen totes les activitats de destinació única. 
Amb cinc kilòmetres de platges, Barcelona lidera el rànquing de destinacions de 
creuers i també de turisme de reunions.

Parc Güell © Turisme de Barcelona

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona

Preu de l’oferta

Guia d’activitats 
mensual. 
Guia d’activitats “Save 
the Date Barcelona 
2015”.

Gratuït      
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Oceanari amb taurons a l’Aquàrium de Barcelona © Anton Vidal

Aquàrium de Barcelona
El món de les profunditats marines

Tot l’any. 
Dimecres i caps de 
setmana. 
Consulteu preus, poden 
variar durant l’any.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus

+34 937 397 421
info@aquariumbcn.com
www.aquariumbcn.com

Aquàrium de Barcelona
Centre aquàtic dedicat a la vida al fons del mar que 
inclou més d’11.000 exemplars d’animals. És l’aquari 
més important del món amb relació als ecosistemes 
mediterranis, i també disposa d’una zona tropical, 
un oceanari amb taurons, el Planeta Aqua i l’espai 
Explora, on es poden observar pingüins, rajades  
i piranyes. El centre ofereix diverses possibilitats  
de descoberta per a famílies i grups.

Immersió amb taurons
Cara a cara amb uns animals excepcionals

Una experiència de busseig entre taurons, rajades, morenes i peixos lluna compartida 
amb la família i els amics, que poden seguir el protagonista pel túnel submarí. Aquesta 
activitat inclou una visita guiada per les instal·lacions, una part teòrica sobre diverses 
espècies de taurons i les principals destinacions de busseig, el lloguer de l’equip 
d’immersió i entrades per a dos acompanyants. Cal tenir la titulació de submarinisme 
en vigor i un certificat mèdic expedit per un metge o metgessa especialitzat en 
medicina esportiva.

A partir de 

300 €

Barcelona

Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Ayre Hotel Caspe ****
Al cor de la ciutat

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany

+34 932 467 000
ventas.barcelona@ayrehoteles.com
www.ayrehoteles.com
HB-4182

Ayre Hotel Caspe ****
En un enclavament privilegiat, a poca distància de la 
plaça de Catalunya, centre neuràlgic de Barcelona, 
l’Ayre Hotel Caspe ofereix l’allotjament ideal per als 
visitants que busquen un hotel confortable i modern, 
equipat amb les últimes tecnologies i ben comunicat 
amb els centres empresarials i turístics de la ciutat.  
El restaurant bufet i el gimnàs són alguns dels atractius 
de l’hotel.

Conèixer Barcelona amb l’Ayre Hotel 
Turisme i negocis

En un dels carrers més cèntrics de Barcelona, a tan sols uns minuts a peu de la 
plaça de Catalunya, l’Ayre Hotel Caspe **** obsequia els seus clients amb atenció i 
cordialitat. L’oferta, adreçada tant a qui viatja a la ciutat per negocis com a qui hi va 
per plaer, inclou una nit d’hotel en habitació doble (esmorzar inclòs) i una ampolla de 
cava de benvinguda. Un detall més per a fer agradable l’estada.

Preu de l’oferta

De l’1 al 31 de març 
i de l’1 de juliol al 31 
d’agost.

A partir de 

100 €

Vestíbul i habitació doble de l’Ayre Hotel Caspe © Ayre Hotel Caspe

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Vestíbul de l’Ayre Hotel Gran Via © Ayre Hotel Gran Via

De l’1 al 31 de març 
i de l’1 de juliol al 31 
d’agost.

Ayre Hotel Gran Via Barcelona ****
Zona de negocis i empresa

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany

+34 932 467 000
ventas.barcelona@ayrehoteles.com
www.ayrehoteles.com
HB-4314

Ayre Hotel Gran Via Barcelona ****
De construcció recent, l’Ayre Hotel Gran Via  
Barcelona **** està situat a la plaça d’Espanya, 
enclavament estratègic per accedir fàcilment a 
Montjuïc, Fira de Barcelona, Zona Franca i a l’aeroport 
del Prat. L’hotel destaca per un disseny avantguardista 
i funcional, així com un servei atent i cordial. Disposa 
de 189 habitacions, restaurant, cafeteria, pàrquing, 
business corner i grans salons de reunions.

Estada de luxe amb copa de cava
Atenció personalitzada i cordial

A tocar de Montjuïc i del districte empresarial de la ciutat, l’Ayre Hotel Gran Via 
Barcelona **** ofereix el millor allotjament a Barcelona. La seva oferta consisteix en 
una nit en habitació doble (esmorzar inclòs) amb ampolla de cava de benvinguda. 
L’equip humà d’aquest hotel funcional i elegant es distingeix pel seu tracte exquisit  
i per un servei atent i cordial, complement perfecte per a una estada de luxe.

A partir de 

100 €    

Barcelona

Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Habitació amb vistes a la costa de Barcelona © Barceló Atenea Mar

Barceló Atenea Mar ****
Un hotel modern i funcional a primera línia de mar

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

+34 935 035 369
e.leon@barcelo.com
www.barcelo.com
HB-4204

Barceló Atenea Mar ****
Hotel de quatre estrelles ubicat al nou front marítim 
de Barcelona, just davant de la platja de la Nova Mar 
Bella. Disposa de 191 habitacions amb vistes al mar i 
un espai de restauració amb llum natural. L’establiment 
inclou serveis com ara gimnàs, sauna, banyera 
d’hidromassatge i Wi-Fi gratuïta, a més de cinc sales 
de reunions amb capacitat per a 400 persones 
i dotades de les últimes tecnologies en mitjans 
audiovisuals.

Sopar mediterrani
Cuina marinera amb productes de proximitat

El restaurant El Comedor, l’espai culinari del Barceló Atenea Mar ****, ofereix un sopar 
mediterrani i mariner que es pot degustar tant al restaurant com a la terrassa de l’hotel 
durant tot l’any. Tota una experiència culinària basada en els ingredients propis de la 
mar Mediterrània. Entre les seves especialitats podreu degustar els arrossos, cuinats 
en totes les seves varietats, i els fideus amb rap i calamarsets. També ofereix un menú 
diari fet amb productes de mercat.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Terrassa oberta tot 
l’any.

26 €

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Entrada i vista exterior del Barceló Raval on s’aprecia la seva arquitectura avantguardista © Hotel Barceló Raval

Barceló Raval ****
Avantguarda a Ciutat Vella

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

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

+34 935 035 369
e.leon@barcelo.com
www.barceloraval.com
HB-4337

Barceló Raval ****
L’hotel Barceló Raval **** està situat estratègicament  
al cor de Barcelona, al barri del Raval, epicentre  
del moviment artístic i cultural de la ciutat.  
El Barceló Raval **** ha esdevingut símbol de  
la transformació i modernitat que viu aquesta zona  
del barri vell, per la seva singular arquitectura oval  
i un acurat interiorisme d’avantguarda. 

Un concepte innovador
Rupturisme i història

L’imponent perfil del Barceló Raval **** ha canviat la fisonomia d’un dels barris 
més populars i efervescents de Barcelona. L’hotel, símbol de la transformació del 
Raval, ens proposa una oferta temptadora: allotjament amb esmorzar i unes vistes 
inigualables de la ciutat de Barcelona des de la terrassa circular 360º. Una promoció 
pensada per gaudir de la innovació més rupturista i fer, alhora, una immersió en la 
història.

Consulteu preus    

Barcelona

Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Vestíbul de les habitacions del Barceló Sants © Barceló Sants

Barceló Sants ****
Connexió excel·lent com a marca de presentació

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

+34 935 035 369
e.leon@barcelo.com
www.barcelo.com

Barceló Sants ****
Hotel de quatre estrelles ubicat damunt mateix de 
l’estació de Sants de Barcelona, el nus ferroviari més 
important de Catalunya. Disposa de 378 habitacions 
completament reformades. L’hotel és tot un referent 
a la ciutat pel compromís del seu equip humà amb els 
clients i per la gastronomia que ofereix. La capacitat de 
les seves sales, distribuïdes en 2.500 m² de superfície, 
és de 1.500 persones.

Cuina mediterrània amb vistes
Degustació gastronòmica oberta a Montjuïc

Des de l’elegant restaurant de l’Hotel Barceló Sants ****, un espai d’ambient únic 
i cuidat, gaudireu d’unes fantàstiques vistes a la muntanya de Montjuïc. La seva 
contemplació és una experiència en si mateixa, però l’hotel proposa completar-la  
amb el tast de productes de Catalunya i els sabors mediterranis de cada estació.  
El menú degustació de l’Hydrogen presenta plats de temporada, cuinats amb  
un pessic d’innovació. Tota una experiència per descobrir la cultura catalana a taula. 

Preu de l’oferta

Tot l’any, excepte  
els mesos de juliol  
i agost.

Consulteu preus

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Passejada pel barri Gòtic © Hotel Barcelona Catedral

Tot l’any. Preu per 
allotjament en habitació 
doble. Visites dimecres 
a la nit i diumenges al 
matí.

Barcelona Boutique Hotels & Apartments ****
Dos hotels, exclusivitat màxima

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany

+34 933 042 255
activities@izaka.com
www.izaka.com

Barcelona Boutique Hotels & 
Apartments ****
El grup disposa de dos hotels al centre de Barcelona 
(Hotel Barcelona Catedral i Hotel Sixtytwo) i sis edificis 
d’apartaments turístics. Cada establiment permet al 
visitant gaudir d’una experiència única a la ciutat. Així, 
els establiments no només ofereixen un allotjament 
de qualitat al centre de la ciutat, sinó que proposen 
als seus hostes experiències sensorials per conèixer 
Barcelona des d’un altre punt de vista.

Experiències...
Descobrir l’Eixample i Ciutat Vella

Per conèixer bé una ciutat cal saber la seva història, descobrir les seves llegendes i 
els seus secrets. Els nostres hotels proposen als seus hostes, de manera gratuïta, 
activitats de lleure per conèixer i explorar els racons secrets de barris com l’Eixample 
i el Gòtic. L’Hotel Barcelona Catedral ofereix passejades guiades tots els dimecres 
a la nit i diumenges al matí. I l’Hotel Sixtytwo repta els clients al joc #Descobrir. 
L’oferta inclou allotjament en habitació doble, esmorzar i passejada per la Barcelona 
llegendària. 

Consulteu preus 

Barcelona

Barcelona



40

LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

IVA inclòs.

Interior del Saló Sirenes de l’Hotel España © Barcelona Exciting

Barcelona Exciting
Cultura en espais singulars

Català, castellà, 
anglès, francès, 
japonès, hebreu

Tel. +34 657 058 787  
info@barcelonaexciting.com 
www.barcelonaexciting.com

Barcelona Exciting 
És una empresa especialitzada en la creació 
de projectes basats en experiències culturals i 
gastronòmiques a Barcelona. Barcelona Exciting 
ofereix activitats culturals adreçades a grups de 
visitants nacionals i internacionals interessats en gaudir 
del Modernisme i de la gastronomia d’una manera 
exclusiva, creativa i original. Oferim tres activitats: 
Exciting Modernism, Exciting Music i Exciting Cooking. 

La Barcelona modernista del 1900
Viatge al passat de la Ciutat Comtal

Barcelona Exciting permet endinsar-se de forma divertida en el passat de la Ciutat 
Comtal. Exciting Modernism ofereix una visita autoguiada pel Palau Güell, un passeig 
teatralitzat per la Rambla amb un personatge del 1905, un dinar o un sopar a l’Hotel 
España al Raval, amb un menú del xef Martín Berasategui (tres estrelles Michelin).
Exciting Music, d’altra banda, permet fer una visita guiada al Palau de la Música, 
un passeig teatralitzat amb un obrer del 1910 i un dinar o un sopar al restaurant 
Brasserie Flo.

78 ,50 € 

Barcelona

Barcelona
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Disponible en diversos 
idiomes. 

Teatre-Museu Dalí, Figueres © Barcelona Guide Bureau

Barcelona Guide Bureau
Experts en visites guiades per Barcelona i Catalunya

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus, xinès, 
portuguès, italià, 
polonès, japonès

+34 932 682 422
carmen@bgb.es
www.barcelonaguidebureau.com
GCMD-153

Barcelona Guide Bureau
Barcelona Guide Bureau (BGB) és una agència 
de turisme amb més de 25 anys d’experiència, 
especialitzada a organitzar visites guiades tant per 
Barcelona com per la resta de Catalunya. La seva 
extensa oferta inclou circuits regulars en anglès  
i circuits privats, fets a mida de les necessitats de  
cada client, conduïts sempre per guies experts  
que responen de la qualitat i fiabilitat dels serveis.

Circuit privat: Dalí i Girona
Viatge en tren d’alta velocitat, sense fer cua

Descobriu la veritat darrere de la cèlebre cita de Dalí: «la diferència entre un boig  
i jo, és que jo no estic boig». El Teatre-Museu Dalí de Figueres us revela el món  
del conscient-inconscient més enllà del que és evident. A la tornada us aturareu  
a Girona, una joia de cultura i història, on fareu un itinerari guiat pels barris medieval  
i jueu, i veureu les acolorides cases del riu Onyar. Gaudiu del viatge a 300 km/h  
amb tren d’alta velocitat, amb tota comoditat i el mínim temps possible.

Consulteu preus 

Barcelona

Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Camí de Ronda © Barcelona Holiday

Barcelona Holiday
Descobrir Catalunya en autobús

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany

+34 627 929 193
info@barcelonaholiday.es
www.barcelonaholiday.es

Barcelona Holiday
Barcelona Holiday organitza excursions en autobús 
d’un dia de durada a un dels indrets més atractius de 
la geografia catalana. Els turistes que visiten Barcelona 
poden conèixer així el ric patrimoni cultural i paisatgístic 
de Catalunya. Les excursions es diferencien de la resta 
perquè són molt personalitzades i els itineraris inclouen 
passejades a peu, navegació amb vaixell, recorregut 
en tren... 

Circuit per la Costa Brava
Escapada d’un dia als paratges més bells

Aquest circuit, que surt des de Barcelona, convida a descobrir en un sol dia els llocs 
més representatius i emblemàtics de la Costa Brava. D’una bellesa inigualable, la 
costa és famosa pel seu peculiar relleu abrupte i retallat, esquitxat de petites cales 
envoltades de pins i banyat per aigües cristal·lines. Durant el recorregut, que inclou 
navegar en vaixell per les illes Medes, es podrà copsar l’empremta que les diferents 
civilitzacions han deixat al llarg de més de 2.000 anys en aquest indret privilegiat. 

Preu de l’oferta

De l’1 de maig al  
30 de setembre. 
Consulteu l’itinerari. 

82  €

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona

Costa 
Brava
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Interior de la basílica de la Sagrada Família © Basílica Sagrada Família – Pep Daudé

Basílica de la Sagrada Família 
La projecció d’una obra única al món

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, italià, 
altres

+34 931 980 705
reserves@sagradafamilia.org
www.sagradafamilia.cat

Basílica de la Sagrada Família
La Sagrada Família té 4.500 m² on poder descobrir la 
magnífica arquitectura de Gaudí, l’ús de les més belles 
formes geomètriques —hiperboloides, paraboloides, 
el·lipsoides— que recorden elements de la natura. 
L’interior és un gran bosc de columnes on la llum 
filtrada a través dels vitralls situa el visitant en un 
ambient únic i monumental.

Els secrets de la Sagrada Família
Conèixer la basílica de la mà de professionals

La visita a la basílica permet descobrir un dels símbols artístics i espirituals més 
importants de Barcelona. Durant el recorregut s’exploren les dues façanes, el 
claustre, l’interior de la nau i el museu; a més, s’ofereixen explicacions històriques, 
artístiques i simbòliques sobre el significat de l’edifici i l’arquitectura de Gaudí. Les 
visites estan conduïdes per guies especialitzats que s’adapten a les necessitats de 
cada col·lectiu, ja siguin empreses, grups escolars o persones amb discapacitats.

Preu de l’oferta

Entrada i visita guiada. 
Entrades disponibles a 
www.sagradafamilia.cat. 
Telèfon de reserves:  
931 980 705.

19,      50 € 

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

CaixaForum Barcelona
El Centre Social i Cultural de “la Caixa”

Fins al 31 de 
desembre. Consulteu 
la programació a 
caixaforum.com/
agenda.

Català, castellà, 
anglès

+34 934 768 630
seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es
www.lacaixa.es/obrasocial

CaixaForum Barcelona
Situat en una antiga fàbrica projectada per l’arquitecte 
Puig i Cadafalch, joia del Modernisme industrial català, 
CaixaForum, el Centre Social i Cultural de “la Caixa” a 
Barcelona, és un dels espais culturals més actius de la 
ciutat. El centre, de 12.000 m² de superfície, s’obre a 
tots els públics amb exposicions d’art antic, modern i 
contemporani i acurats cicles d’espectacles. 

CaixaForum Kids
Cultura en família

L’oferta de CaixaForum Barcelona no oblida els més petits de casa: CaixaForum 
Kids és una invitació a gaudir del cinema, les arts escèniques o la música en família, 
amb una programació a mida per a la mainada. El centre llança una promoció 
temptadora: entrades amb un 33% de descompte, és a dir, a quatre euros, per a 
qualsevol dels espectacles familiars del 2015. Ideal per introduir els infants en el món 
de la cultura.

4  €

Instantània de l’espectacle Acaba’t la sopa © Lluís Salvadó

Barcelona

Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Planta noble de la Casa Batlló © Casa Batlló

Casa Batlló
Una obra d’Antoni Gaudí plena de llum i de color

Llengües
Català, castellà, anglès, 
francès, alemany, rus, 
portuguès, italià, xinès, 
polonès, japonès 

+34 932 160 306
info@casabatllo.cat 
www.casabatllo.cat

Casa Batlló
Declarada patrimoni cultural per la UNESCO, la 
Casa Batlló és una obra arquitectònica fascinant. 
La façana destaca per la policromia i els elements 
al·legòrics, i l’interior, per les seves estances sinuoses 
i avantguardistes. La Casa Batlló ofereix tots els 
dies de l’any visites que inclouen la planta noble, el 
pati de llums i el terrat, amb un conjunt escultòric de 
xemeneies.

Visites culturals amb audioguia 
L’essència d’un edifici singular

El valor artístic de la Casa Batlló la converteix en visita obligada per a turistes seduïts 
pel geni d’Antoni Gaudí, però també per a barcelonins i barcelonines que volen 
descobrir l’essència d’un dels principals atractius arquitectònics de la ciutat. Darrere 
la seva façana, única, singular i excepcional, la Casa Batlló amaga un món de somni 
i fantasia. Per donar vida a la imaginació desbordant d’Antoni Gaudí i mostrar com 
era la residència de la família Batlló, la Casa Batlló organitza visites culturals amb una 
videoguia amb realitat augmentada i animacions virtuals.

Preu de l’oferta

Tot l’any, de 9 a 21 h. 
Última entrada 20 h. 
Les visites són diàries. 
Visites nocturnes 
a l’estiu. Audioguia 
inclosa en el preu.

21 ,5 €

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Ruta nocturna pel cementiri de Montjuïc © Cementiris de Barcelona

Cementiris de Barcelona
La Barcelona desconeguda

Tot l’any. Rutes 
guiades els dissabtes 
a la col·lecció i 
els diumenges als 
cementiris.  
Consulteu horaris.

Català, castellà. 
Altres idiomes 
prèvia petició.

+34 934 841 999
comunicacio@cbsa.cat 
www.cbsa.cat

Cementiris de Barcelona
Els cementiris són considerats una part molt important 
del patrimoni cultural europeu tant des del punt de 
vista artístic, cultural com antropològic, i a Cementiris 
de Barcelona vetllem perquè aquests museus a l’aire 
lliure estiguin ben conservats. Cementiris de Barcelona 
gestiona els cementiris de la ciutat de Barcelona i els 
dos centres de cremació a Collserola i Montjuïc.

Rutes culturals als cementiris 
Passeig per l’amor i la mort

Les rutes diürnes i nocturnes pels cementiris de Montjuïc i Poblenou, les dues 
necròpolis monumentals de la ciutat, ens descobreixen un patrimoni artístic i cultural 
de gran valor, així com dos segles de vida quotidiana a Barcelona: epidèmies, 
aventures, pobresa i prosperitat... Són episodis reflectits als panteons i a les tombes, 
testimonis de l’evolució de la ciutat. La Col·lecció de Carrosses Fúnebres, a la ruta 
del cementiri de Montjuïc, també n’és una mostra. 

Barcelona

Barcelona

Gratuït
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Dies de Dansa al pati del CCCB ©  Albert Uriach, 2012

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 
Difusió cultural i debat 

Llengües
Català, castellà, 
anglès

+34 933 064 100
info@cccb.org
www.cccb.org

Centre de Cultura Contemporània  
de Barcelona (CCCB)
Inaugurat el 1994, el Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona té una superfície total de 15.000 m². 
El CCCB organitza i produeix exposicions, debats, 
festivals i concerts; programa cicles de cinema, cursos 
i conferències; fomenta la creació contemporània i 
impulsa la investigació artística, en col·laboració amb 
altres centres culturals, museus i entitats d’àmbit 
nacional i internacional.

2015, un any de literatura i cinema
Visitar el CCCB

Per a aquest 2015, el CCCB ofereix exposicions de gran format al voltant de 
diferents temàtiques pensant en les preocupacions dels ciutadans: «Piso Piloto», 
«Més o menys humans» i «World Press Photo»; un festival internacional de literatura, 
Kosmopolis, amb una exposició sobre l’escriptor Sebald; la primera edició del Premi 
Internacional a la Innovació Cultural, i els festivals de cinema: DocsBarcelona, Cinema 
d’Autor i L’Alternativa, entre d’altres. 

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Preu entrada per a  
una exposició.

6 €

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Detall del Bosc Inundat i del Planetari al CosmoCaixa © CosmoCaixa

Tot l’any. 
Entrada al museu i al 
Planetari Digital 3D.

CosmoCaixa Barcelona
Un museu per experimentar

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 932 126 050
icosmocaixa@magmacultura.com 
www.lacaixa.es/obrasocial 

CosmoCaixa Barcelona 
CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de l’Obra Social 
“la Caixa”, és una proposta museogràfica innovadora, 
amb una nodrida col·lecció d’objectes, éssers vius 
i experiments que el converteixen en un museu 
capdavanter a escala internacional. El Mur Geològic  
—amb set talls de roca reals—, el Bosc Inundat  
—1.000 m² de bosc tropical— i el Planetari 3D formen 
part de l’extensa oferta de CosmoCaixa.

Descobrir la ciència i l’univers
Un viatge a l’espai i a la selva amazònica

Aquest any us proposem descobrir mons més enllà del sistema solar i conèixer tot 
allò que l’espai ens retorna al nostre Planetari 3D. A més, podreu endinsar-vos en 
l’apassionant món de la ciència a l’exposició permanent amb més de 30.000 m² 
d’experiments únics, plantes i éssers vius, conèixer la recerca puntera i actual al  
nou espai TopCiència o submergir-vos a la selva amazònica. Una experiència única  
i estimulant que inclou una sessió al segon planetari més modern de tot Europa.

6 €

Barcelona

Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Jordi Cruz, xef del restaurant ABaC © evadeHotels

evadeHotels
Hotels amb classe

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 649 979 499
info@evadehotels.com
www.evadehotels.com
HB-4231

evadeHotels
Hotels exclusius que ofereixen luxe, confort, relaxació, 
gastronomia, spa, sensacions i grans experiències. 
Hotels responsables amb l’entorn i el medi ambient, 
que destaquen per la seva elegància i distinció, 
emplaçaments únics, qualitats ideals per a la 
celebració d’esdeveniments corporatius o particulars 
amb personalitat pròpia. L’excel·lència en el servei  
és la màxima d’evadeHotels.

Ruta Gourmet
Gastronomia cinc estrelles

Disseny, luxe i sostenibilitat són trets distintius dels evadeHotels, sinònim d’excel-lència. 
També ho és la seva oferta exclusiva. La Ruta Gourmet proposa delectar-se amb la 
cuina del guardonat xef Jordi Cruz. Una promoció que inclou dues nits d’allotjament 
al recentment renovat Hotel Cram, un còctel Mareva de benvinguda a Anemos 
Terrace Bar o a Mareva Cocktail Bar, dos esmorzars bufet a la terrassa Anemos, un 
dinar o sopar al Restaurant Angle amb una estrella Michelin i un sopar o dinar a l’ABaC 
Restaurant, guardonat amb dues estrelles Michelin (begudes no incloses).

Preu de l’oferta

Fins al 28 de 
desembre. 
Preu per habitació 
doble, excepte dilluns  
i diumenges.

A partir de 

378 €    

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Façana de la Fundació Antoni Tàpies  © Fundació Antoni Tàpies, 2014 — Antoni Tàpies, Núvol i cadira © Fundació Antoni Tàpies, 2014

Fundació Antoni Tàpies
Art plural i interdisciplinari

Fins al 17 de febrer. 
Consulteu entrades 
reduïdes i preus per  
a grups. Consulteu al 
web la programació per 
la resta d’any.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 934 870 315
press@ftapies.com
www.fundaciotapies.org

Fundació Antoni Tàpies
Creada l’any 1984 per Antoni Tàpies amb l’objectiu de 
promoure l’estudi i el coneixement de l’art modern 
i contemporani, la Fundació Tàpies està situada a la 
seu de l’antiga editorial Montaner i Simon, obra de 
l’arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner.  
La Fundació organitza exposicions temporals, 
simposis, conferències i cicles de cinema, així com 
mostres periòdiques dedicades a Antoni Tàpies. 

En clau contemporània
Exposicions i el llegat d’Antoni Tàpies

Des de la seva reobertura, l’any 1990, la Fundació Antoni Tàpies ha defensat 
un enfocament plural i interdisciplinari de l’art contemporani impulsant un projecte 
que recull aquesta filosofia i compta amb la col·lecció més completa de l’obra 
d’Antoni Tàpies, constituïda majoritàriament a partir de les donacions de la família de 
l’artista. La Fundació ofereix una programació cultural durant tot l’any.

7 €    

Barcelona

Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Fundació Joan Miró
Miró a Montjuïc

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 934 439 470
info@fundaciomiro-bcn.org
www.fundaciomiro-bcn.org

Fundació Joan Miró
La Fundació Joan Miró va obrir al públic el juny de 
1975, tot i que els seus orígens es vinculen a la primera 
gran exposició del pintor a Barcelona, set anys abans, 
quan el món de l’art i la cultura va veure la necessitat 
de disposar a la ciutat d’un espai de referència per a 
l’obra de Miró. La col·lecció permanent inclou més de 
14.000 peces, entre pintures, escultures, ceràmiques, 
tèxtil i obra gràfica.

Un dia en família a la Fundació Miró
Arts escèniques i plàstiques

Joan Miró és un dels artistes més influents del segle xx. Una àmplia mostra 
permanent dels seus treballs permet conèixer tots els aspectes d’un procés vital  
i artístic que l’havia de conduir a la formació d’un estil d’innegable singularitat.  
Si la visita es fa el diumenge en família, la Fundació programa tallers, visites i 
espectacles infantils, que permeten arrodonir el dia. Si, a més, teniu el carnet 
FamiliMiró obtindreu descomptes. 

Preu de l’oferta

De novembre a abril, 
els diumenges al matí. 
Entrada a tallers. 
Horaris i reserves a 
través del web.

4-6 €

Interior de la Fundació Joan Miró © Fundació Joan Miró – Pere Pratdesaba

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

El pis de la Fundació Setba © Setba

Fundació Setba
Espai de cultura

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 934 813 696
info@fundaciosetba.org
www.fundaciosetba.org

Fundació Setba
Espai cultural polivalent situat en un edifici del segle xix 
de la plaça Reial de Barcelona, la Fundació Setba 
acull exposicions i activitats diverses per a particulars 
i empreses. El pis, el mateix en què van residir artistes 
com Ocaña i Lluís Llach, conserva els mosaics i les 
motllures de guix originals. Setba dóna veu tant a 
artistes reconeguts com a creadors emergents. 
La Fundació ha inaugurat recentment la sala 
d’exposicions, Espai Miró, situada a l’Eixample. 

Memòria històrica de la plaça Reial
Polivalència al cor de Barcelona

La Fundació Setba treballa amb la cultura com a vehicle per aconseguir els seus 
objectius d’integració social, suport a artistes emergents i sostenibilitat. A través 
de diversos projectes pretén recuperar la memòria històrica de la plaça Reial i, per 
extensió, del barri que l’acull. Col·labora amb moltes entitats i elabora projectes  
per a tots els col·lectius que ho necessiten, des d’infants fins a gent gran, 
passant per persones que conviuen amb malalties mentals, dones que han patit 
maltractaments o persones amb discapacitat física o intel·lectual.

Preu de l’oferta

De setembre a juliol. 
Preu d’entrada a les 
exposicions.

 

2 €  

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Exposició a la Fundació Suñol © Aina de Gispert

Fundació Suñol
Art contemporani

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 934 961 032
info@fundaciosunol.org 
www.fundaciosunol.org

Fundació Suñol
La Fundació Suñol és una entitat privada sense ànim 
de lucre que exposa la col·lecció de Josep Suñol, 
formada per més d’un miler d’obres d’art, en diferents 
seqüències i formats, alhora que impulsa un projecte 
per a la difusió i la producció artística d’avantguarda 
amb ajuts a generacions de joves artistes. Consulteu 
el web de la Fundació per conèixer les activitats en 
curs.
 

Fundació Suñol
Col·lecció privada d’art contemporani 

La Fundació Suñol us convida a conèixer una de les col·leccions privades d’art 
contemporani més importants del país. La Fundació ofereix una visió única dels 
artistes més representatius dels últims cinquanta anys a través d’exposicions 
individuals o col·lectives que es mostren continuadament en els més de 1.000 m² 
d’espais expositius. 

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Consulteu descomptes. 
De dilluns a divendres, 
d’11 a 14 i de 16 a 20 h.  
Dissabtes, de 16 a 20 h.

5 € 

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Els referents de Gaudí, en un centre interactiu © Gaudí Experiència

Gaudí Experiència
Espai interactiu i tecnològic

25 de desembre i 6 de 
gener, tancat. Hivern, 
de 10 a 18 h; de març 
a octubre, de 10 a  
19 h. Consulteu preus 
entrada reduïda.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus, italià, 
japonès, xinès

+34 932 854 440
info@gaudiexperiencia.com
www.gaudiexperiencia.com

Gaudí Experiència
Gaudí Experiència, nou espai expositiu audiovisual 
a l’entorn de la figura d’Antoni Gaudí, proposa un 
viatge per l’univers creatiu de l’arquitecte de manera 
interactiva i amb sistema 4D. L’audiovisual ha estat 
creat amb tecnologia d’última generació, butaques 
amb moviment i efectes d’aire i aigua. Gaudí 
Experiència ofereix visites individuals i especials per  
a grups, oferta per a escoles i lloguer d’espais.

Gaudí, amb uns altres ulls
Una experiència sensorial

Gaudí Experiència és el primer espai que dóna accés a la vida i l’obra d’Antoni Gaudí 
d’una manera interactiva i amb tecnologia 4D: amb una pantalla Scope, so envoltant 
7.1, estereoscòpia activa, butaques amb moviment i efectes especials i sonors, 
aquest espai situat al peu del parc Güell ens fa viatjar a través de la imaginació 
del genial arquitecte per descobrir què hi ha darrere del seu innovador llenguatge 
artístic. Una experiència didàctica i sensorial.

9 €    

Barcelona

Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Sala d’audicions del Gran Teatre del Liceu © A. Bofill

Gran Teatre del Liceu
El temple de l’òpera

Llengües
Català, castellà, 
anglès, alemany, 
francès, italià, rus, 
japonès, xinès

+34 934 859 914
visites@liceubarcelona.cat 
www.liceubarcelona.cat

Gran Teatre del Liceu
Inaugurat el 1847, el Gran Teatre del Liceu és un dels 
teatres d’òpera més grans del món i un dels símbols 
de la ciutat de Barcelona. El Liceu va assumir des del 
primer dia la funció de centre cultural i artístic, amb un 
programa d’òpera, dansa i concerts de primer ordre. 
A més a més de les visites guiades, el coliseu ofereix 
els seus espais per a l’organització de qualsevol tipus 
d’esdeveniment. 

Liceu: òpera, art i història
Visita guiada als tresors del Liceu

La visita guiada al Liceu és un recorregut únic i fascinant pels més de 160 anys 
d’història del teatre. Pensada per a qualsevol tipus de públic, no només és una visita 
als espais més emblemàtics del teatre, també ho és a la seva història que, plena 
d’anècdotes, l’han convertit en testimoni d’excepció de la vida artística, social i 
política de Barcelona. Inclou la visita al club privat del Cercle del Liceu, que preserva 
joies artístiques d’incalculable valor del Modernisme català.  

Preu de l’oferta

Visites: setembre-juliol, 
a partir de les 9.30 h. 
Visites guiades:  
14 €. Consulteu preus. 
Audioguies disponibles.

A partir de 

6 €    

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Terrassa i vistes de l’Hotel Duquesa de Cardona © Hotel Duquesa de Cardona

Hotel Duquesa de Cardona ****
Un palau amb vistes al mar

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus

+34 932 689 090
comercial@hduquesadecardona.com 
www.hduquesadecardona.com 
HB-147

Hotel Duquesa de Cardona ****
Un antic palauet del segle xix allotja l’Hotel Duquesa  
de Cardona, un hotel boutique encisador situat davant 
del Port Vell de Barcelona i a pocs minuts de la Rambla 
i el barri Gòtic. Té quaranta habitacions exclusives 
d’estil avantguardista, una terrassa magnífica i una 
piscina-solari d’espectaculars vistes al port.

Història, cultura i lleure
Un encantador hotel boutique en ple barri Gòtic

L’Hotel Duquesa de Cardona **** és un establiment ideal per a totes aquelles 
persones interessades en el passat històric de la ciutat. L’hotel no només brinda 
als seus clients un emplaçament excepcional, al bell mig del barri Gòtic, sinó que 
ofereix l’oportunitat d’allotjar-se en un palauet del segle xix, construït sobre un casal 
del segle xvi propietat de la família Cardona i que va allotjar la cort reial durant les 
seves visites a Barcelona. Els clients, en arribar, seran rebuts amb una copa de cava.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Dues nits amb 
esmorzar bufet. 
Consulteu la 
disponibilitat  
d’habitacions.

430 €

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Herbolari situat a la plaça Reial © Icono Serveis

Tot l’any. De dilluns 
a dissabte, en horari 
laborable. Inclou servei 
de guia.

Icono Serveis
Explorar Barcelona

Català, castellà, 
anglès, francès, 
italià, portuguès, 
rus, xinès, japonès

 +34 934 101 405
info@iconoserveis.com
www.iconoserveis.com

Icono Serveis
Amb una llarga experiència en el sector, Icono Serveis 
organitza visites exclusives per conèixer Barcelona 
amb uns altres ulls: rutes artístiques, recorreguts 
culturals, itineraris temàtics fets a mida de les 
necessitats de cada client... L’alt nivell professional 
i humà del seu equip és garantia de la qualitat dels 
serveis de l’empresa, membre de l’Agència Catalana 
de Turisme, de Turisme de Barcelona i Barcelona 
Convention Bureau.

Comerços centenaris
La història no oficial 

No hi ha res com perdre’s per carrerons i indrets poc turístics per conèixer la història 
real i quotidiana de les ciutats. Icono Serveis ha dissenyat una ruta pels comerços 
centenaris del Gòtic i el Born, dos dels barris turísticament més atractius de 
Barcelona. L’itinerari ens permetrà visitar els establiments i, fins i tot, conversar amb 
els seus propietaris, per conèixer de primera mà l’evolució dels costums i del 
comerç de la Ciutat Comtal.

A partir de 

240 €     

Barcelona

Barcelona
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

L’Auditori 
Classicisme i modernitat

D’octubre a juny. 
Consulteu el preu de 
l’espectacle que us 
interessi i el programa 
d’activitats anual.

Català, castellà, 
anglès

+34 932 479 300
taquilles@auditori.cat
www.auditori.cat

L’Auditori
Dissenyat per l’arquitecte Rafael Moneo, l’Auditori 
és un edifici modern de 42.000 m² que disposa de 
quatre sales (de 150 a 2.200 localitats) amb una 
acústica excepcional. L’equipament programa més 
de 450 concerts de tots els estils musicals i és la seu 
de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya i de la Banda Municipal. També acull el 
Museu de la Música de Barcelona.

El centre de la música de Barcelona
La casa de l’OBC

L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) ofereix els 
divendres, dissabtes i diumenges, d’octubre a juny, la millor temporada amb 
concerts i artistes destacats del panorama internacional. Grans obres (Integral de 
piano de Beethoven, Simfonia del Nou Món, El Senyor del Anells —amb la projecció 
de la pel·lícula—, Vuitena de Dvorák...), grans compositors (Beethoven, Mahler, 
Strauss, Txaikovski...) i grans directors i solistes (Krivine, Buchbinder, Sarah Chang, 
Hilary Hann, Masaaki Suzuki, entre d’altres), amb una gran orquestra simfònica.

A partir de 

10 €  

Sala 1 Pau Casals © Ros Ribas

Barcelona

Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Terrat de la Pedrera. Vista general © Arxiu de la Fundació Catalunya – La Pedrera

La Pedrera
La culminació de l’obra de Gaudí

Llengües
Català, castellà, anglès, 
francès, alemany, italià, 
portuguès, rus, xinès, 
japonès

+34 902 202 138 
reserves@lapedrera.com
www.lapedrera.com

La Pedrera

La Casa Milà, coneguda popularment com la Pedrera, 
és un edifici singular construït entre el 1906 i el 1912 per 
l’arquitecte Antoni Gaudí i declarat Patrimoni Mundial 
de la UNESCO l’any 1984. Actualment, l’edifici allotja un 
important centre cultural de referència a la ciutat pel 
conjunt d’activitats que organitza i pels diferents espais 
museístics i d’ús públic que conté. 

La Pedrera, el millor Gaudí
La visita imprescindible per entendre l’arquitecte

La Casa Milà, coneguda popularment com la Pedrera pel seu aspecte exterior, és la 
darrera obra civil de l’arquitecte modernista Antoni Gaudí i una de les més innovadores. 
La visita a la Pedrera és la porta d’entrada per conèixer l’obra del genial arquitecte. 
L’edifici és una excel·lent mostra de l’arquitectura gaudiniana, amb espais ondulants, 
suggerents i màgics com les golfes o el terrat. A més, acull l’única exposició dedicada a 
la vida i l’obra de Gaudí. La Pedrera és també un important centre cultural, que ofereix 
un ampli ventall d’activitats i visites que permeten conèixer l’edifici de formes singulars.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
El preu inclou 
audioguia.  
Consulteu ofertes 
especials.

20, 50 €     

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Atri del MACBA © Rafael Vargas, 2010

Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
Referent artístic internacional

Llengües
Català, castellà, 
anglès

+34 934 120 810
comunicacio@macba.cat
www.macba.cat

Museu d’Art Contemporani  
de Barcelona (MACBA)
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA) està considerat internacionalment com 
un model en art contemporani. La seva col·lecció 
traça un recorregut pels principals referents artístics 
de l’actualitat. Amb voluntat d’innovació i vocació 
educativa, el MACBA genera, a més, reflexions  
i debats crítics sobre l’art i la cultura en general. 

MACBA, un museu innovador 
El millor art contemporani internacional

El museu que ha convertit Barcelona en capital i referent internacional de l’art 
contemporani aspira a integrar públics cada vegada més amplis, gràcies a un 
programa d’exposicions dinàmic, ric i divers, que dialoga amb la societat d’avui.  
Amb aquest objectiu, el MACBA ofereix un descompte del 20% en l’entrada general 
al museu, presentant aquesta pàgina impresa. Promoció vàlida per a totes les sales 
i exposicions del recinte. L’entrada té validesa durant un mes i permet accedir a les 
exposicions, a les activitats del programa MACBA es viu i a les visites guiades.

Preu de l’oferta

Tot l’any. Presenta 
aquesta pàgina 
impresa per gaudir del 
descompte del 20%. 
L’entrada té validesa 
durant un mes.

8 €    

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Barcelona

Barcelona

Àmbit d’exposició permanent Les Arrels © MHC (Pepo Segura)

Museu d’Història de Catalunya (MHC) 
La memòria d’un país

Tot l’any. 
Consulteu preus 
reduïts, gratuïtat i 
condicions especials 
per a grups.

Català, castellà, anglès, 
francès, alemany, rus, 
italià, portuguès, gallec, 
basc, grec, occità, xinès, 
japonès, holandès, àrab

+34 932 254 700 
mhc.cultura@gencat.cat
www.mhcat.cat

Museu d’Història de Catalunya 
La seu del museu —l’edifici històric dels Magatzems 
Generals de Comerç— data de 1881 i és l’únic 
exponent del Modernisme industrial conservat de 
l’antic port de Barcelona. Des de la terrassa, on 
s’organitzen activitats i esdeveniments socials, es 
gaudeix d’unes vistes singulars sobre el Port Vell 
i la ciutat. Els visitants del Museu poden gaudir 
d’exposicions temporals i diversos serveis.

Vine a fer un viatge per la història 
De la prehistòria fins al present 

L’exposició s’organitza com un viatge per la història de Catalunya, des dels primers 
poblaments humans fins als nostres dies. L’MHC combina peces originals de totes 
les èpoques, reconstruccions, escenografies i elements interactius i didàctics, que 
es posen al servei d’un relat cronològic i, alhora, entenedor i rigorós. Construïda des 
d’una perspectiva d’història total, l’exposició situa en primer pla la història de la vida 
quotidiana de totes les persones.
 

4 ,5 €
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Tobogan a l’exposició permanent del miba © miba

Museu d’Idees i Invents de Barcelona 
Un museu únic al món

Llengües
Català, castellà, 
anglès

+34 933 327 930
hola@mibamuseum.com
www.mibamuseum.com

Museu d’Idees i Invents de Barcelona 
El Museu d’Idees i Invents de Barcelona (miba) no 
s’assembla a cap altre museu del món. Únic per 
les seves característiques, el miba va néixer amb la 
voluntat d’estimular la creativitat i activar la capacitat 
emprenedora dels visitants a través de la seva  
col·lecció d’invents. Una visita al miba convida  
a inspirar-se, a imaginar nous artilugis i objectes,  
i a passar una bona estona en família.

No tot està inventat
Visita guiada al miba

Tant bon punt hi entrem, un periscopi ens convida a fer una ullada a l’increïble món 
que ens espera a l’interior del Museu d’Idees i Invents de Barcelona. Un tobogan 
és el camí d’accés a la planta inferior, una invitació a llançar-se al terreny imaginatiu, 
desconegut i estimulant dels invents. La mostra d’objectes originals i revolucionaris 
ens sorprendrà, fins i tot, en les àrees no expositives, i converteix tot el museu en 
una zona d’inspiració i bon humor. 

Preu de l’oferta

Fins al 31  
de desembre. 
Infants de 5 a 12 anys: 
6 €.

8 €    

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

MEAM. Concert de lírica a la Sala Noble © A. Bofill

Museu Europeu d’Art Modern (MEAM)
Art figuratiu contemporani al cor del barri del Born

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus

+34 933 195 693
info@meam.es
www.meam.es

Museu Europeu d’Art Modern 
(MEAM)
El Museu Europeu d’Art Modern exposa el millor art 
figuratiu contemporani al palau Gomis de Barcelona. 
Pertany a la Fundació de les Arts i els Artistes, la 
finalitat de la qual és la promoció i la difusió de l’art 
figuratiu dels segles xx i xxi. La pretensió del museu 
és trobar un nou llenguatge contemporani que no 
renegui de la tradició sinó que la prengui com a impuls 
per a un salt endavant.

Visita al museu i concert musical
Dues facetes culturals en una mateixa experiència

El MEAM ofereix l’oportunitat de viure una experiència cultural singular cada dissabte  
a la tarda que es compon de dues parts. En primer lloc, una passejada entre les  
330 obres d’art figuratiu de la col·lecció Art contemporani, segle xxi, exposades 
a la seu del Museu, l’històric palau Gomis, del segle xviii. En segon lloc, a les 18 h, 
un concert de música lírica o clàssica en viu amb servei de te i berenar. Juntes, 
conformen una combinació elegant de cultura neoclàssica i art contemporani.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Consulteu tarifes 
especials per a grups.

19 €

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Tàndem © Imatge MAS — Façana principal del Palau Nacional, seu del museu © Museu Nacional d´Art de Catalunya, Barcelona, 2014 – Marta Mérida

Tot l’any, excepte l’1  
de gener, l’1 de maig  
i el 25 de desembre. 
Consulteu tarifes 
reduïdes i gratuïtes.

Museu Nacional d’Art de Catalunya 
Palau Nacional de Montjuïc

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

+34 936 220 375 (reserves)
grups@museunacional.cat
www.museunacional.cat

Museu Nacional d’Art de Catalunya 
El museu acull la millor col·lecció de pintura mural 
romànica del món que, juntament amb l’esplendor 
del gòtic, configuren una presentació única. I l’art 
modern català parla a través de referents artístics i 
moments històrics, com ara el Modernisme de Gaudí, 
les avantguardes o la Guerra Civil. L’edifici del Palau 
Nacional construït per a l’Exposició Internacional de 
1929 i les vistes sobre Barcelona i la Font Màgica de 
Montjuïc donen a la visita un component excepcional.

Un recorregut fascinant per l’art
Romànic i Modernisme, únics al món

Descobrir els tresors i la simbologia de l’art medieval, reconèixer els artistes 
europeus del Renaixement i el Barroc, contextualitzar l’art modern a través de la 
singularitat del Modernisme, recórrer la història del Palau Nacional i gaudir de les 
vistes que ofereix sobre la ciutat són només algunes de les experiències que ens 
proporciona la visita al Museu Nacional d’Art de Catalunya, un passeig per l’art en 
l’entorn privilegiat de Montjuïc.
 

12 € 

Barcelona

Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Sala de concerts del Palau de la Música Catalana © Antoni Bofill

Palau de la Música Catalana
Símbol de la Barcelona modernista

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
rus (altres idiomes 
a consultar)

+34 932 957 256
rrodriguez@palaumusica.cat
www.palaumusica.cat

Palau de la Música Catalana
Construït per Lluís Domènech i Montaner com a seu 
de l’Orfeó Català, el Palau de la Música Catalana és 
una de les joies modernistes més singulars del món, 
símbol del patrimoni arquitectònic i musical català. 
L’estructura central metàl·lica recoberta de vidre es 
conjuga amb la llum per convertir l’edifici en una caixa 
de música màgica, l’única sala de concerts modernista 
patrimoni de la UNESCO.

Descobrir el Palau de la Música
Arquitectura i cant coral

Més enllà dels concerts que trobem en la seva programació, el Palau de la Música 
Catalana és un meravellós exemple del Modernisme que convida a somiar. La visita 
exclusiva al recinte —d’una hora aproximadament i adaptada a les necessitats de 
cada client— descobreix els tresors artístics i arquitectònics que el converteixen 
en un temple musical únic, i la possibilitat d’assistir a un assaig de l’Orfeó Català, 
emblema del cant coral a Catalunya. La visita pot incloure una copa o un còctel de 
benvinguda.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Preu per a grups  
de 50 persones. 
Consulteu la disponi-
bilitat de places, el 
calendari i cost afegit.

1.020 €    

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Vistes del parc del Tibidabo — L’avió, una atracció emblemàtica del Tibidabo © Parc d’Atraccions Tibidabo

Parc d’Atraccions Tibidabo
Un referent de lleure de la ciutat de Barcelona

Llengües
Català, castellà, 
anglès

+34 932 117 942
comercial@tibidabo.cat
www.tibidabo.cat

Parc d’Atraccions Tibidabo
El parc del Tibidabo és un indret emblemàtic de la 
ciutat de Barcelona pensat per a nens, joves i grans. 
És dels més antics del món, però es troba en evolució 
constant. S’hi pot aprendre la seva història, gaudir de 
les atraccions més emblemàtiques i de les d’última 
generació, i sentir un cúmul d’emocions. Tot plegat, 
amb la ciutat de Barcelona com a espectadora 
d’excepció.

Un dia al parc d’atraccions
Emocions a flor de pell per a totes les edats

Al Tibidabo descobrireu més de 25 atraccions per a totes les edats, espectacles  
de primera línia i animació itinerant. La ruta d’un dia per aquest parc de lleure permet 
conèixer l’encís d’un espai centenari, a més de gaudir de tots els jocs. Els visitants 
tenen a disposició seva diversos serveis que miren de fer l’estada més còmoda, 
com ara centres de restauració amb vistes sobre la ciutat de Barcelona, d’altres 
amb menjadors interiors i, també, zones de pícnic.

Preu de l’oferta

Gener i febrer, tancat. 
Consulteu horaris 
d’obertura i entrades 
reduïdes per a infants.

      Consulteu preus

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Poble Espanyol
Un museu heretat de l’Exposició Internacional de 1929

Tot l’any. 
Infants menors  
de 12 anys: 7 €. 
Consulteu tarifes 
reduïdes i activitats 
familiars.

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

+34 935 086 300
info@poble-espanyol.com
www.poble-espanyol.com

Poble Espanyol
Un dels llegats que va deixar l’Exposició Internacional 
de l’any 1929 a Barcelona és el Poble Espanyol, un 
recinte d’interès arquitectònic i cultural a l’aire lliure que 
reprodueix 117 edificis d’arreu d’Espanya. Les activitats 
de lleure que s’hi programen (tallers i espectacles 
els diumenges, el Festival de Titelles de Barcelona, 
la Mostra de Pessebres Vivents…) i el fet de ser 
un destacat centre d’artesania i de compres l’han 
convertit en el quart lloc més visitat de la ciutat.

Visita al Poble Espanyol
Arquitectura, gastronomia, art i oci

Situat a pocs metres de les fonts de Montjuïc, el Poble Espanyol és un dels 
majors atractius de Barcelona pel conjunt únic que ofereix: una peculiar síntesi de 
l’arquitectura i la cultura espanyoles, una valuosa col·lecció d’art contemporani  
(el Museu Fran Daurel acull més de 300 obres de figures clau de l’art contemporani 
com Dalí, Miró o Picasso), més de trenta tallers d’artesania que funcionen de 
manera regular, botigues i restaurants en un entorn agradable. El recinte ha estrenat 
enguany una videoguia disponible en vuit idiomes.

12 €

Vistes del carrer Caballeros del Poble Espanyol de Barcelona © Poble Espanyol

Barcelona

Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Torre Agbar i Sagrada Família © Marga Tubau

On de Catalunya?

Barcelona

Barcelona

Visit Barcelona Bilbao
Viatges urbans per a persones amb inquietuds

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, italià, 
rus, xinès

+34 938 811 045
info@visitbarcelonabilbao.com
www.visitbarcelonabilbao.com
GC-1526

Visit Barcelona Bilbao
Empresa que ofereix experiències turístiques 
personalitzades a diverses ciutats a través d’estades 
exclusives. El concepte de viatge que impregna el seu 
plantejament va adreçat a persones cosmopolites, 
amants de caminar, de descobrir i d’explorar cada 
racó de la ciutat. Visit Barcelona Bilbao posa l’èmfasi 
en els edificis singulars, la cultura, l’evolució històrica  
i la gastronomia de cada lloc.

Barcelona, escapada urbana
Una escapada amb tots els detalls preparats

Visit Barcelona Bilbao ofereix una escapada de quatre dies i tres nits a Barcelona 
amb allotjament i esmorzar en un hotel boutique (categoria quatre estrelles 
superior), amb totes les comoditats i al centre de la ciutat. Durant l’estada  
gaudireu de dues visites personalitzades i privades amb un guia expert per conèixer 
el moviment modernista i les obres més rellevants de Gaudí, com la Pedrera (Casa 
Milà) i el parc Güell. A més, tindreu temps lliure per descobrir el barri Gòtic, la Rambla, 
el port, Montjuïc… i altres racons insòlits de la ciutat.

Preu de l’oferta

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

475 €
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Dofins del Zoo © Zoo de Barcelona

Zoo de Barcelona
Preservar la biodiversitat

Tot l’any. 
Entrada adult. 
Entrada per a infants 
de 3 a 12 anys: 
11,95 €.

Català, castellà, 
anglès

+34 902 457 545
zoobarcelona@bsmsa.cat
www.zoobarcelona.cat

Zoo de Barcelona
La conservació de la fauna silvestre del món és 
l’objectiu del Zoo de Barcelona, una peça clau  
en l’estratègia de la preservació de la biodiversitat 
impulsada per la ciutat. El zoo desenvolupa accions 
en els camps de l’educació i de l’entreteniment per 
sensibilitzar el públic del respecte a les espècies i 
als ecosistemes, en coordinació amb altres zoos, 
institucions i centres universitaris i científics. 

Visita al Zoo de Barcelona
Una expedició pel regne animal

Amb més de 120 anys d’història, el Zoo de Barcelona és la llar de 7.500 animals de 
més de 400 espècies diferents: grans mamífers, felins, rèptils, aus tropicals, goril·les, 
dofins... Situat al parc de la Ciutadella, el recinte ha renovat recentment les seves 
instal·lacions —el terrari, el parc infantil, l’espai de dragons de Komodo i el dormitori 
d’elefants, entre d’altres— per convertir la visita en una expedició emocionant pel 
regne animal.

19 , 90 €  

Barcelona

Barcelona
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Paisatges Barcelona
Paisatges Barcelona és, en molts sentits, el cor de Catalunya. Formada 
per l’Anoia, el Bages i Osona, s’ubica al bell mig del territori i conserva 
una forta identitat a l’ombra del massís de Montserrat, centre espiritual 
de referència. El passat industrial i agrícola d’aquest territori hi ha deixat 
una empremta que es manifesta mitjantçant nombroses propostes 
turístiques, presents de cap a cap d’una xarxa de ciutats mitjanes 
estructurades al voltant d’Igualada, Manresa i Vic. Vine, hi trobaràs un 
bagatge cultural que et sorprendrà gratament!

Basílica de Santa Maria de la Seu  Interior de la mina de sal. 
Cardona

Monestir de Sant Benet de Bages. Món Sant Benet  Pont medieval sobre el riu Llobregat  

Osona

Bages

Anoia

Barcelona

◀
Parc Natural de la Muntanya  
de Montserrat

▶
Monestir de Montserrat
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Castell de Cardona © Domingo Nogués

Barcelona

Barcelona és molt més 
Diputació de Barcelona

www.barcelonaesmoltmes.cat

Barcelona

Paisatges 
Barcelona

Costa 
Barcelona

Pirineus

Més de mil anys d’història
Una cultura de pedres històriques

Un recorregut per Paisatges Barcelona ens permet descobrir l’ampli patrimoni 
històric i arquitectònic de la zona i les empremtes que ha deixat el pas del temps 
materialitzades en forma de viles antigues, castells de l’edat mitjana, torres de guaita,  
esglésies, monestirs i fàbriques tèxtils transformades en museus monogràfics 
i edificis modernistes, que permeten gaudir del paisatge, dels pobles que s’hi 
amaguen i de festes i tradicions, algunes d’elles nascudes de la saviesa popular. 
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Vistes espectaculars de la muntanya des del cremallera de Montserrat © Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Transport públic modern, segur i sostenible

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
rus

+34 902 312 020
comercial@cremallerademontserrat.cat
www.cremallerademontserrat.cat

Ferrocarrils de la Generalitat  
de Catalunya
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
gestiona les línies ferroviàries de Barcelona-Vallès, 
Llobregat-Anoia i Lleida-la Pobla, a més de cremalleres 
com el de Montserrat o el de la Vall de Núria, funiculars 
i les estacions d’esquí de la Molina, Vall de Núria, Espot, 
Port Ainé i Vallter 2000. Líder mundial en accessibilitat, 
FGC contribueix a la millora de la mobilitat a Catalunya.

Cremallera de Montserrat 
Montserrat, portes endins

Envoltat per l’espectacular silueta de la muntanya, el trajecte del cremallera de 
Montserrat és tota una atracció per si mateix. Aquesta oferta de Ferrocarrils  
de la Generalitat de Catalunya, però, va molt més enllà: l’audiovisual Montserrat 
portes endins ens ajuda a conèixer l’essència de la muntanya més emblemàtica  
de Catalunya, i els funiculars de la Santa Cova i de Sant Joan, a viatjar a l’ànima del 
parc natural per gaudir de tots els seus encants. 

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Consulteu abonaments 
i tarifes reduïdes. 
El preu pot variar 
durant l’any.

17, 80 €

On de Catalunya?

Barcelona

Paisatges 
Barcelona  

Monistrol de 
Montserrat
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Danses tradicionals i espectacle a Cantonigròs © fmc – A. Bofill

Barcelona

Cantonigròs

Paisatges 
Barcelona

Festival Internacional de Música de Cantonigròs
Cant coral i danses del món

Del 16 al 19 de juliol. 
Consulteu el cartell 
amb els diferents 
espectacles.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus, 
xinès

+34 932 326 444
fimc@fimc.es
www.fimc.es

Festival Internacional de Música  
de Cantonigròs
L’any del seu 33è aniversari, el Festival Internacional de 
Música de Cantonigròs tindrà per escenari la capital 
d’Osona, Vic, seu dels concerts i competicions de 
música coral i danses populars que el proper juliol 
convocaran grups d’arreu del món. Únic de les seves 
característiques a Catalunya i a l’Estat espanyol, el 
festival va rebre la Creu de Sant Jordi per fomentar 
l’intercanvi cultural i la projecció de Catalunya a l’exterior.

Cantonigròs a Vic
Música i dansa per a quatre dies d’estiu

Durant quatre jornades, del 16 al 19 de juliol, la ciutat de Vic acollirà una nova edició 
del Festival Internacional de Música de Cantonigròs, una cita amb la música i la dansa 
folklòrica que ha situat Osona en el mapa dels festivals del món. El certamen, que 
enguany compleix 33 anys, dóna l’oportunitat de conèixer i gaudir d’una gran varietat 
de música coral —amb compositors dels cinc continents— i de danses populars, així 
com d’altres productes culturals i visites a museus i a mercats tradicionals.

A partir de 

13 €  
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Fundació Cardona Històrica
Gestió d’un valuós patrimoni històric

Inclou les visites als 
tres centres. Visites 
adaptades a diferents 
públics (consulteu el 
web). Hi ha l’opció de 
lloguer d’espais.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 938 692 475
informacio@cardonaturisme.cat
www.cardonaturisme.cat 

Fundació Cardona Històrica
La Fundació Cardona Històrica gestiona els tres 
centres turístics i culturals de Cardona: el conjunt 
monumental del castell, el Centre Cardona Medieval 
amb les visites guiades al nucli antic, i el Parc Cultural 
de la Muntanya de Sal, un singular patrimoni natural i 
cultural únic en el món, que fan de la vila una important 
destinació cultural.

Descobriu el patrimoni de Cardona
Els senyors de la Muntanya de Sal

El Parc Cultural de la Muntanya de Sal us proposa una visita històrica a Cardona: 
entrar a l’interior de la muntanya de sal, la més espectacular d’Europa, i visitar el 
castell que va ser residència del llinatge més ric de Catalunya, els Cardona. Es tracta 
d’una fortalesa amb més de 1.000 anys d’història que avui s’ha restaurat per complet. 
També podeu visitar el centre medieval i apreciar la gran bellesa dels paratges naturals 
que envolten la vila. Visita Cardona i descobreix qui eren els senyors de la sal! 

18 €

Interior de la Muntanya de Sal © FCH

Barcelona

Cardona

Paisatges 
Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Cafeteria de l’Hotel Bremon © Hotel Bremon

Hotel Bremon ***
Confort i hospitalitat

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 938 684 902
info@hotelbremon.com
www.hotelbremon.com
HCC-4221

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 al record. 
Les propietàries, les germanes Guals, antigues 
alumnes de l’escola, han estat les responsables de la 
impecable transformació de l’escola en l’actual hotel. 
Una remodelació en la qual, sense renunciar a res, 
han aconseguit una harmoniosa convivència entre la 
màgia de l’ahir i la comoditat de l’avui.

Una estada cultural
Una oferta per descobrir Cardona

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 amb una oferta familiar d’una nit
d’allotjament i esmorzar. Dinou confortables habitacions que conserven l’encant del
seu passat. Una oferta que podreu complementar amb les activitats de la zona, les
visites culturals guiades al castell, a la Muntanya de Sal o al centre històric, entre
d’altres.

Preu de l’oferta

Inclou nit d’allotjament 
i esmorzar per a una o 
dues persones adultes 
en una habitació 
superior. 

135 €    

On de Catalunya?

Barcelona

Cardona

Paisatges 
Barcelona  
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Vista del monestir de Sant Benet. © Marc Sixto

Món Sant Benet
Un monestir medieval com mai heu vist

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 938 759 401
info@monstbenet.com
www.monstbenet.com

Món Sant Benet
Món Sant Benet és un projecte cultural, turístic i de 
lleure de gran singularitat. El componen el monestir 
medieval de Sant Benet de Bages i la innovadora 
Fundació Alícia, un centre de recerca tecnològica 
en cuina. Món Sant Benet fusiona la història i la 
gastronomia d’alta qualitat en un entorn natural 
incomparable, al cor de la Catalunya central.

Descobriu Món Sant Benet
Història i gastronomia en un món únic

Món Sant Benet és un conjunt monumental d’arrel medieval, una antiga casa 
modernista que encara respira ambient artístic, un espai d’oci i lleure per a famílies i 
grups, una àrea natural que busca l’equilibri amb l’entorn… Món Sant Benet ofereix 
visites al monestir innovadores i sorprenents, activitats a la Fundació Alícia i tot 
tipus de propostes culturals, a més de disposar de l’Hotel Món ****, un centre de 
congressos i convencions, i tres restaurants, un dels quals guardonat amb una 
estrella Michelin.

Preu de l’oferta

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

A partir de 

7 ,50 €    

On de Catalunya?

Barcelona

Sant Fruitós 
de Bages

Paisatges 
Barcelona  
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Vistes de Montserrat © Montserrat

Montserrat
Un museu a l’aire lliure

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

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus

+34 938 777 701
reserves@larsa-montserrat.com
www.montserratvisita.com
HCC-356

Montserrat
Montserrat és una muntanya única al món que acull 
un monestir benedictí amb prop de mil anys d’història 
i el santuari de la Mare de Déu de Montserrat. A més 
dels actes de culte que tenen lloc diàriament, en el seu 
conjunt és un museu a l’aire lliure. El santuari i l’entorn 
estan replets d’elements que juntament amb el Museu 
de Montserrat conformen el patrimoni històric, artístic, 
cultural i natural de Montserrat.

Estada singular a Montserrat
Natura, cultura i espiritualitat

Montserrat convida a gaudir d’un dia d’art i cultura a la muntanya més emblemàtica 
de Catalunya. La promoció inclou una nit a l’Hotel Abat Cisneros per a dues perso-
nes en règim de mitja pensió i dos talonaris Montserrat Visita: entrada al Museu 
de Montserrat i a l’Espai Audiovisual Montserrat portes endins; una audioguia per 
recórrer els itineraris del Museu a l’Aire Lliure; un dinar a La Cafeteria i una degustació 
de licors típics; els bitllets del cremallera o l’aeri i descomptes en els funiculars.

160      , 30 €

Barcelona

Montserrat

Paisatges 
Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Seu del museu en una torre antiga — Tecnologia i aplicacions © Museu del Coure

Museu del Coure
Pàgines d’història industrial

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 938 595 637
info@museudelcoure.com             
www.museudelcoure.com

Museu del Coure
El Museu del Coure, únic a Europa, està emplaçat  
a les Masies de Voltregà (Osona), en una antiga torre 
d’inicis del segle xx situada dins les instal·lacions 
industrials de La Farga Group, companyia fundada  
el 1808 com una petita foneria per a la producció  
de planxes de coure per folrar la part submergida  
dels vaixells de fusta. Actualment, formen part del 
hòlding quatre empreses i ha creat la Fundació  
La Farga.

Visita guiada pel museu
El coneixement del coure

Estructurat en quatre àrees temàtiques que il·lustren els orígens de la metal·lúrgia o 
les aplicacions del coure en la tecnologia, l’itinerari ens explica, de manera didàctica 
i amena, tot allò que hem de saber sobre un metall de gran rellevància per a la 
humanitat. El recorregut acaba a la passarel·la aèria que travessa la fàbrica La Farga 
Lacambra, i que ens permet presenciar el procés de transformació del coure.

Preu de l’oferta

Tot l’any. Inclou entrada 
al museu i a la fàbrica. 
Consulteu preus per a 
grups i descomptes al 
web.

A partir de 

6 €    

On de Catalunya?

Barcelona

Les Masies 
de Voltregà

Paisatges 
Barcelona  
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Exterior del Museu Episcopal de Vic © Museu Episcopal de Vic

Museu Episcopal de Vic
Art medieval català

Tot l’any. 
Consulteu preus per a 
grups i tarifes reduïdes.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 938 869 360
informacio@museuepiscopalvic.com
www.museuepiscopalvic.com

Museu Episcopal de Vic
El Museu Episcopal de Vic (MEV) és un museu d’art 
medieval, dipositari d’una magnífica col·lecció d’obres 
mestres del romànic i el gòtic catalans. Les peces 
d’orfebreria, teixit, forja, vidre i ceràmica ofereixen una 
completa visió de la història de l’art litúrgic i de les arts 
decoratives a Catalunya. Pel valor excepcional del seu 
fons —més de 29.000 peces—, el MEV fou declarat 
Museu d’Interès Nacional per la Generalitat.

Visió romànica
Un viatge al segle xi

El Museu Episcopal de Vic proposa una visita guiada exclusiva per a grups reduïts 
que farà retrocedir els visitants mil anys en la història. L’espai Oliba —centre 
d’interpretació amb guies multimèdia que ens traslladen als temps del romànic, 
el feudalisme i el vassallatge— és el punt de partida d’un recorregut que inclou un 
tast de la col·lecció romànica del Museu i la contemplació de la ciutat de Vic a vista 
d’ocell, des del campanar romànic més alt de Catalunya. 

8, 50 €      

Barcelona

Vic

Paisatges 
Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

On de Catalunya?

Barcelona

Manresa

Carrer del Balç, Manresa © JG Esdeveniments - A. Pinzolas

Descobrir el Bages
Oficina de Turisme de Manresa

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 938 721 466
carrerdelbalc@ajmanresa.cat
www.manresaturisme.cat

Oficina de Turisme de Manresa
L’Oficina de Turisme de Manresa porta a terme una 
política activa de captació de visitants i de difusió de 
Manresa a l’exterior. La Catalunya medieval, la barroca 
i la modernista conflueixen als carrers i monuments de la 
capital del Bages i la converteixen en un pol de turisme 
històric i cultural. L’atenció a l’oficina és personalitzada 
i s’ofereix en quatre idiomes: català, castellà, anglès i 
francès.

Manresa, ciutat reial
Les passes de Pere III el Cerimoniós

Forjador de les principals institucions de l’estat català, el rei Pere III el Cerimoniós 
va concedir un centenar de privilegis a la ciutat de Manresa, la qual va visitar tres 
vegades. Per aquest motiu, la capital del Bages exemplifica, com cap altra de la 
Catalunya interior, el creixement i l’excel·lència de la societat catalana medieval. 
Recórrer les esglésies, hospitals i ponts de la ciutat, així com la Sèquia, impressionant 
canal d’irrigació, implica capbussar-se de ple en la història de Catalunya.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Dilluns tancat. 
Consulteu les fires i 
esdeveniments que es 
fan puntualment.

5 €5 €

Paisatges 
Barcelona  
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Centre històric de la ciutat de Vic © Oficina de Turisme de Vic

Conèixer la capital d’Osona
Oficina de Turisme de Vic

Tot l’any. 
Descomptes especials 
del 25%. 

Català +34 938 862 091  
turisme@vic.cat
www.victurisme.cat

Oficina de Turisme de Vic
Pol d’atracció turística, lloc de trobada, de recerca, 
de gaudi, de visionament i de tast dels atractius de 
la ciutat, l’Oficina de Turisme de Vic és un punt actiu i 
dinàmic que, més enllà d’informar el ciutadà i visitant, 
genera i crea activitat de coneixement de la capital 
d’Osona. La ciutat també està especialitzada en 
el comerç de proximitat; el paquet turístic inclou la 
possibilitat d’anar comprant durant el passeig.

Mercat, fuet i música
Tot un dia a la ciutat de Vic 

L’Oficina de Turisme de Vic ofereix passar tot un dia a la ciutat (preferentment un 
dissabte) amb diverses activitats programades. Es començarà per un passeig pel 
mercat mil·lenari, i es participarà en el procés d’elaboració d’un fuet per endur-se’l a 
casa. Després d’un dinar amb productes de la terra, es visitarà el centre històric i el 
Museu Episcopal, un dels més importants del món en art romànic i gòtic. Per acabar, 
es podrà escoltar música en directe dalt del campanar romànic més alt del país.

25 €    

Barcelona

Vic

Paisatges 
Barcelona
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Costa Barcelona
Les comarques de Costa Barcelona guarden un munt de sorpreses: 
amaguen racons d’una gran exuberància natural, propostes 
gastronòmiques irresistibles, joies culturals i equipaments de tota 
mena. De Malgrat de Mar a Cubelles, la franja costanera té un ampli 
espectre de platges familiars. L’interior, en canvi, és una cruïlla de camins 
dipositària d’antigues tradicions. Us proposem que visiteu aquesta zona 
de Catalunya, completament imbrincada en la dinàmica metropolitana,  
i que gaudiu de la diversitat de formes en què s’expressa la seva cultura.

Parc Arqueològic Mines de Gavà  Monestir de Sant Miquel del Fai

Vallès 
Occidental

Baix 
Llobregat

Alt Penedès

Garraf

Vallès 
Oriental

Maresme

Barcelona

◀
Sitges. Vista nocturna de la platja

▶
Detall del terrat del Museu de la Ciència i 

de la Tècnica de Catalunya. Terrassa
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Tot un món cultural per descobrir
L’ahir, l’avui i el demà

A Costa Barcelona descobriràs un important patrimoni monumental que arrenca 
des del neolític fins al segle xxi. Antics nuclis ibers i romans, mostres d’arquitectura 
medieval i un ric patrimoni industrial que té la màxima representació en el 
Modernisme i l’empremta que va deixar en les nombroses cases i palauets 
construïts. Una important xarxa de museus de tot tipus, i un territori ple de tradicions, 
festes majors i concerts al llarg de tot l’any: carnavals, catifes de flors, processons  

marineres, castells, festivals, música i concerts en escenaris únics... 

Cripta de la Colònia Güell (A. Gaudí), a Santa Coloma  
de Cervelló © Diputació de Barcelona/Gonzalo Sanguinetti

Barcelona

Barcelona és molt més 
Diputació de Barcelona

www.barcelonaesmoltmes.cat

Barcelona

Paisatges 
Barcelona

Costa 
Barcelona

Pirineus
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Referent turístic i cultural
Agència de Promoció Turisme de Sitges

Tot l’any. 
Consulteu les diferents 
activitats que se 
succeeixen durant 
l’any. 

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 938 944 251
info@sitgestur.cat
www.sitgestur.cat

Agència de Promoció Turisme  
de Sitges
L’ens responsable de la promoció turística de Sitges 
té per objectiu principal afavorir el posicionament 
exterior de la vila en el mercat nacional i internacional. 
Turisme de Sitges disposa d’una Oficina d’Informació 
Turística que assessora sobre platges, rutes 
culturals, allotjament, restauració, comerç, festes i 
esdeveniments d’aquesta atractiva localitat del Garraf. 

Sitges, una destinació fascinant 
Modernitat i tradició a la vora de la mar

Sitges, vila mediterrània i cosmopolita, ha captivat des de sempre grans artistes 
i visitants inquiets, atrets pel seu poderós atractiu cultural. Un llegat extraordinari 
reflectit als carrers i edificis del municipi que, juntament amb els museus, la 
gastronomia i l’ampli calendari d’activitats artístiques i festives de la vila, fa de Sitges 
la destinació perfecta per gaudir de la cultura a la vora de la Mediterrània. Creativitat, 
talent i innovació, sense renunciar a les arrels com a antic poble de pescadors.

Vista aèria de Sitges © Turisme de Sitges

Barcelona

Costa 
Barcelona

Sitges

Gratuït
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Casa Bacardí Sitges
L’origen d’una gran marca

Llengües
Català, castellà, 
anglès

+34 938 948 151
info@casabacardi.es
www.casabacardi.es

Casa Bacardí Sitges
Situat a l’històric Mercat Vell de Sitges, edifici 
modernista construït per Gaietà Buigas, la Casa 
Bacardí neix amb l’objectiu de convertir-se en un 
centre de visites internacional, l’equivalent europeu del 
Museo Bacardí de Puerto Rico. El centre atresora el 
llegat de la família Bacardí, una valuosa documentació 
que ens permet conèixer de primera mà 150 anys 
d’història de Sitges a Cuba.

Visita a la Casa Bacardí
Sitges, «americanos» i Rom Superior 

El Brand Ambassador ens guiarà a través de 150 anys de la història de Sitges i dels 
Bacardí, fills de la vila, un viatge amb rumb al Carib que va donar fruit en l’elaboració 
del Rom Bacardí Superior, marca de prestigi arreu del món. El trajecte acabarà al 
Lounge Bar, on els millors mestres coctelers ens ensenyaran a preparar els Còctels 
Originals Bacardí que, tot seguit, podrem degustar a la terrassa exterior. 

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Divendres, dissabtes  
i diumenges. 
Consulteu les tarifes 
vigents, poden variar.

8  €  

Façana exterior de la Casa Bacardí de Sitges © Casa Bacardí

On de Catalunya?

Barcelona

Costa 
Barcelona

Sitges
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Vista general del parc © Catalunya en miniatura

Barcelona
Torrelles de 
Llobregat Costa 

Barcelona

Catalunya en miniatura
Un país de butxaca

Tot l’any. Des del 
web es pot accedir a 
ofertes, descomptes i 
promocions.

Català, castellà, 
anglès, rus

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

Catalunya en miniatura
Circuit de maquetes dels monuments i edificis més 
representatius de Catalunya fetes a escala 1:25. 
Parc temàtic creat el 1983 i declarat d’interès turístic 
nacional. Des del 2008 les instal·lacions també 
inclouen circuits d’aventura als arbres per a totes les 
edats (Bosc Animat). La visita pot complementar-se 
amb un viatge en trenet. El parc disposa de pàrquing i 
zona de pícnic gratuïts.

Viatge gegant per Catalunya
Un tomb pel bo i millor de l’arquitectura catalana

Per conèixer Catalunya des d’un punt de vista diferent, el parc proposa un passeig a 
l’aire lliure entre les 150 maquetes d’edificis que s’hi exposen de manera permanent. 
Entre les recreacions més conegudes hi ha el pont medieval de Besalú, la Sagrada 
Família de Barcelona, el castell de Cardona, el monestir de Montserrat, l’aqüeducte 
romà de Tarragona, la Seu Vella de Lleida o el far de Calella. Monuments a escala 
reduïda que us traslladaran a tots els racons del país en un tres i no res.

 13, 50 €
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Caves Freixenet
Líders en vins escumosos

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus

+34 938 917 096
enoturisme@freixenet.es
www.freixenet.es

Caves Freixenet
Des de fa molts anys, les portes de les Caves 
Freixenet estan obertes al públic perquè tothom 
pugui endinsar-se en el màgic món de les bombolles. 
Mitjançant itineraris i activitats, el visitant pot conèixer 
de ben a prop el procés d’elaboració del cava, així 
com rebre consells pràctics de compra, conservació 
i consum d’aquest producte. Hi ha visites tots els dies 
de la setmana.

Un circuit per les Caves Freixenet
La cultura del cava

Al cor del Penedès, les Caves Freixenet obren les seves portes al públic més divers 
—del familiar al professional, escoles o grups privats— per introduir-lo en la tradició  
i la cultura del cava. Els circuits inclouen les explicacions d’un guia expert i s’adapten 
al perfil de cada visitant, una oferta personalitzada que culmina sempre, sense 
excepció, amb dues copes de cava.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Consulteu amb 
antelació la 
disponibilitat de places.

8 €     

Façana de les Caves Freixenet a Sant Sadurní d’Anoia © Freixenet, S.A.

On de Catalunya?

Sant Sadurní 
d’Anoia Costa 

Barcelona

Barcelona
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Rellotge de sol a l’Illa Raspall © Ajuntament de la Garriga

Xarxa d’itineraris culturals 
Centre de Visitants de la Garriga

Tot l’any. 
Consulteu condicions 
de les entrades 
reduïdes.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
italià

+34 610 477 823
info@visitalagarriga.cat
www.visitalagarriga.cat

Centre de Visitants de la Garriga
L’Ajuntament de la Garriga treballa per promocionar 
el ric patrimoni arquitectònic i termal del municipi 
per mitjà d’una xarxa d’itineraris i d’uns recursos 
museogràfics que cerquen la participació dels 
visitants. Senderisme, activitats ecoturístiques, 
descoberta d’espais rurals, visita a un refugi antiaeri... 
són algunes de les activitats que promociona l’oficina.

Modernisme i aigües termals 
La Garriga, vila termal i d’estiueig

Art i natura són elements que es conjuguen en l’arquitectura d’estiueig de finals del 
segle xix i del primer terç del xx, edificis eclèctics, modernistes i noucentistes que 
ens permeten endinsar-nos en el món burgès de fa cent anys. El rastre d’aquells 
pròspers estiuejants és ben visible en l’urbanisme de la Garriga, vila modernista que 
convida a conèixer el seu patrimoni arquitectònic i termal en circuits que recorren 
carrers, finques i centres d’aigües.

5 €   

Barcelona

Costa 
Barcelona

La Garriga
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Cripta Gaudí © Consorci Colònia Güell

Tot l’any. 
Entrada amb audioguia. 
11,50 € amb visita 
guiada.  
Consulteu descomptes.

Colònia Güell – Cripta Gaudí
El Modernisme arriba al món de la indústria

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

+34 936 305 807
coloniaguell@adleisure.com
www.gaudicoloniaguell.org 

Colònia Güell-Cripta Gaudí
Situat a Santa Coloma de Cervelló, la Colònia Güell és 
un dels barris industrials més avantguardistes del 
segle xix, condició per la qual és considerat Bé 
d’Interès Cultural. La construcció de la Cripta, 
encarregada per Eusebi Güell a Gaudí i declarada 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, va servir a 
l’artista per experimentar les innovacions estètiques  
i arquitectòniques de la seva obra posterior. 

Visita guiada a la Colònia
Itinerari per un complex industrial i espiritual

La ruta pel paisatge arquitectònic de la Colònia Güell consta de tres etapes.  
El recorregut s’inicia al Centre d’Interpretació i Exposició, eina fonamental per 
entendre l’abast d’aquest projecte. Continua amb un passeig que permet 
contemplar l’antiga fàbrica tèxtil, els habitatges dels obrers i altres edificis 
modernistes. Finalment, es visita la Cripta Gaudí, espai de culte on Antoni Gaudí  
va assajar les solucions formals que després aplicaria a la Sagrada Família.
 

9 €

Barcelona

Costa 
Barcelona

Santa Coloma 
de Cervelló
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Coves del Salnitre de Collbató © Consorci de Turisme del Baix Llobregat

Patrimoni cultural i natural al costat de Barcelona
Consorci de Turisme del Baix Llobregat

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 936 852 400 (ext. 552)
turisme@elbaixllobregat.cat
www.turismebaixllobregat.com

Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat
Creat per a la promoció turística del Baix Llobregat, 
el Consorci disposa d’un servei d’informació i 
assessorament de visites per a professionals i per 
al públic general. També s’encarrega de coordinar 
accions de foment per donar a conèixer els atractius 
del territori, com ara platges, camins i senders, 
espais naturals, rutes culturals, activitats, allotjament, 
restauració, festes i esdeveniments singulars.

Experiències culturals
Gaudí, coves i mines prehistòriques

Les propostes culturals abunden al Baix Llobregat: la Colònia Güell i la Cripta de 
Gaudí, el Parc Arqueològic Mines de Gavà, les termes romanes de Sant Boi, les 
coves del Salnitre de Collbató... Un territori que convida el visitant a fer un passeig 
per la història, des de l’època dels romans a la dels palaus del segle xix, a assaborir 
la gastronomia d’origen agrícola amb productes autòctons, i a gaudir de fires, festes 
i tradicions escèniques úniques, com el Pessebre Vivent de Corbera i la Passió 
d’Olesa i d’Esparreguera.

On de Catalunya?

Barcelona

Costa 
Barcelona

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Consulteu les diferents 
activitats que tenen lloc 
durant l’any.

Consulteu preus 
segons l’activitat
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Espai de culte de Sant Miquel del Fai © Espai Natural Sant Miquel del Fai

Espai Natural Sant Miquel del Fai
Culte en un entorn sorprenent

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 938 658 008
raquel@santmiqueldelfai.cat
www.santmiqueldelfai.cat
 

Espai Natural Sant Miquel del Fai
Ubicat sobre la Vall del Tenes, Sant Miquel del Fai  
és un dels centres turístics més antics del país.  
El monestir, l’església de Sant Miquel, construïda al 
segle x, l’ermita de Sant Martí, del segle ix, les coves 
i l’enorme salt d’aigua del riu Tenes són els atractius 
d’aquest conjunt, completat per un petit museu  
i una sala d’audiovisuals.

Sant Miquel del Fai
Mil anys d’història

Espai de culte des d’antic, Sant Miquel del Fai va ser redescobert al segle xix pels 
escriptors romàntics, que van immortalitzar la història i llegenda d’aquest singular 
paradís natural, les seves coves, rierols i salts d’aigua. L’espai ofereix visites 
didàctiques o concertades per a grups i entreteniments per a la mainada, entre 
moltes altres activitats. El conjunt arquitectònic de Sant Miquel del Fai és una de  
les construccions més representatives i ben conservades del gòtic català.

Preu de l’oferta

Del 20 de gener al  
12 de desembre. 
Entrades reduïdes  
per a infants, jubilats  
i pensionistes.

8 €    

On de Catalunya?

Barcelona

Costa 
Barcelona

Sant Miquel 
del Fai
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Façana de la Fundació Palau © Josep Sampera Arimon

Fundació Palau. Picasso a Caldes d’Estrac
Cent anys de col·leccionisme

Tot l’any. 
Consulteu la 
disponibilitat de places.

Català, castellà+34 937 913 593
fundaciopalau@fundaciopalau.cat
www.fundaciopalau.cat

Fundació Palau. Picasso a Caldes 
d’Estrac
Poeta, dramaturg i escriptor, Josep Palau i Fabre 
fou un dels noms més destacats de les lletres 
catalanes del segle xx, i una de les màximes autoritats 
internacionals en l’obra de Picasso. Els quadres, 
dibuixos i gravats picassians de la col·lecció de Palau 
i Fabre s’exhibeixen de manera permanent a la 
Fundació Palau, a Caldes d’Estrac, juntament amb les 
obres de grans artistes catalans del segle xx.

Visita i ruta literària 
Caldes d’Estrac, perla de poetes

La Fundació Palau ens descobreix la valuosa col·lecció d’art de Josep Palau i Fabre, 
biògraf de Picasso, poeta i escriptor relacionat amb les avantguardes artístiques del 
segle xx. Un recorregut a través de les obres exposades de Picasso, Miró, Tàpies  
i Perejaume o Barceló que es completa amb una ruta literària per Caldes d’Estrac, 
tot recitant poemes de Verdaguer, Maragall i del mateix Palau i Fabre, autors genials 
vinculats a la vila termal.

100 €

Caldes 
d’Estrac

Costa 
Barcelona

Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Entrada de l’hotel — Creació d’una obra d’art a l’Hotel del Arte © Hotel Estela

On de Catalunya?

Barcelona

Sitges Costa 
Barcelona

Hotel Estela Barcelona – Hotel del Arte ****
L’art com a tret distintiu 

Llengües
Català, castellà, 
anglès

+34 938 114 545
reservas@hotelestela.com
www.hotelestela.com

Hotel Estela Barcelona – Hotel del Arte ****
Edifici d’estil mediterrani situat al port esportiu 
d’Aiguadolç, a Sitges, Hotel Estela Barcelona-Hotel 
del Arte exposa al restaurant, vestíbul i passadissos 
obres d’art contemporani, pintures i escultures de 
reputats artistes que poden adquirir-se al mateix hotel. 
L’establiment disposa de 64 habitacions, la majoria 
de les quals amb vistes a la cala i al port esportiu, més 
quatre sales privades per a reunions i celebracions.

Taller de pintura
Aprendre amb els mestres

Després de rebre-us amb una copa de cava, l’Hotel del Arte **** us convidarà a 
gaudir de les exposicions d’art que allotja, en una visita guiada per un professional  
de l’art que brinda les explicacions artístiques necessàries per apreciar millor les 
obres exposades. Tot seguit, pintareu un llenç expressionista, juntament amb 
un pintor de renom. Aquesta proposta artística s’adreça a grups de més de cinc 
persones.

Preu de l’oferta

Preu per persona  
(IVA inclòs). Tot 
l’any. Consulteu 
la disponibilitat 
d’habitacions.

55 €
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Març-abril. Entrada 
general. Consulteu 
descomptes. 
Espectacle subtitulat en 
anglès i castellà.

A partir de

20 €

Barcelona

Crucifixió — Entrada triomfal a Jerusalem, dues escenes emblemàtiques de la Passió d’Olesa de Montserrat © La Passió

La Passió d’Olesa de Montserrat
Tradició i modernitat

Català+34 937 781 009
info@lapassio.cat 
www.lapassio.cat 

La Passió d’Olesa de Montserrat
La Creu de Sant Jordi, concedida per la seva 
contribució al foment de la cultura i la identitat 
catalanes, avala la gestió del Consell Directiu de 
La Passió, constituït el 1940. L’entital fou declarada 
d’utilitat pública pel Ministeri d’Interior, una 
condecoració que distingeix l’esforç participatiu 
de les més de mil persones que any rere any prenen 
part en l’espectacle. 

La Passió
Un gran espectacle teatral

El rècord mundial obtingut en reunir 729 actors dalt de l’escenari confirma que,  
a Olesa, La Passió és molt més que una representació de la vida, mort i resurrecció 
de Jesús: és un gran espectacle teatral, fruit de l’esforç d’un poble que s’hi aboca  
de ple. La qualitat i modernitat de la posada en escena, els efectes visuals,  
un disseny tècnic a l’alçada dels millors teatres són els principals atributs d’un 
muntatge que cada any sorprèn milers d’espectadors.

Olesa de 
Montserrat

Paisatges 
Barcelona
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Façana del monestir de Sant Cugat © Ajuntament de Sant Cugat – Mané Espinosa

Monestir de Sant Cugat
Una joia del romànic català

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 935 896 366
educaciomuseu@santcugat.cat
www.turisme.santcugat.cat

Monestir de Sant Cugat
Construït entre els segles ix i xv, el conjunt monàstic 
consta, actualment, de l’església i d’un magnífic 
claustre a l’entorn del qual s’obren la sala capitular i 
les antigues dependències monàstiques. El conjunt 
conserva gran part dels murs i les torres, aixecades 
entre el 1380 i el 1383. El monestir de Sant Cugat 
va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la 
Generalitat.

Del campanar al claustre
Visita guiada de dues hores

La millor manera d’iniciar la visita al monestir de Sant Cugat és pujar al campanar, un 
espai inèdit des d’on gaudireu d’unes vistes esplèndides de Collserola. Tot seguit, 
entrareu a la majestuosa església per conèixer el pas del romànic al gòtic i accedireu 
al museu, on hi ha el claustre romànic, l’element més destacable del conjunt 
per l’estructura i qualitat decorativa dels capitells. La sala capitular i les antigues 
dependències monàstiques són ara centre d’interpretació dels monestirs medievals.

On de Catalunya?

Barcelona

Costa 
Barcelona

Sant Cugat 
del vallès

Preu de l’oferta

8 €  

Visites català i castellà. 
Infants menors de 
7 anys, entrada 
gratuïta, dins del dies 
programats. En anglès i 
francès, 110 €.
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Vista des del terrat del Museu, de nit © Mnactec

Tot l’any. 
Entrada al Museu. 
Consulteu tarifes 
reduïdes, gratuïtat  
i preus del taller.

Barcelona

Costa 
Barcelona

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
Industrialització i tecnologia

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 937 368 966
info.mnactec@gencat.cat
www.mnactec.cat

Museu de la Ciència i de la Tècnica  
de Catalunya (mNACTEC)
El Vapor Aymerich, Amat i Jover, emblemàtic edifici  
del Modernisme català, és l’actual seu del Museu  
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya  
(mNACTEC), dedicat a fomentar la divulgació de 
l’evolució tecnològica i la industrialització de Catalunya. 
El museu articula 26 centres museístics i patrimonials 
distribuïts per tot el territori: és l’anomenat Sistema 
Territorial del mNACTEC.  

Objectes científics i tecnològics
Instruments per a una revolució 

Arquitectura modernista, Evolució tecnològica, Ciència i Industrialització: són les 
quatre àrees temàtiques que vertebren el Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya, una superfície de 22.000 m² que, des de fa més de trenta anys, dóna 
a conèixer l’origen i desenvolupament de la indústria catalana. Cada àrea, a més, 
integra exposicions que ens fan viatjar del neolític a la revolució industrial, conèixer 
el procés tèxtil de la llana o les diferents fonts d’energia emprades a la indústria.

4, 50 €

Terrassa
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Parc Arqueològic Mines de Gavà
Unes mines de 6.000 anys d’antiguitat

Llengües
Català, castellà, 
anglès

+34 932 639 650
parcarqueologic@gava.cat
www.patrimonigava.cat

Parc Arqueològic Mines de Gavà
Centre d’interpretació de les mines en galeria més 
antigues d’Europa, dedicades a l’extracció de la 
variscita. L’exposició és per a tots els públics i ha rebut 
diversos reconeixements internacionals. Durant la 
visita es poden contemplar les estructures mineres 
originals i viure l’experiència d’endinsar-se a l’interior de 
les mines a través d’un complex recorregut mitjançant 
sistemes audiovisuals.

Visita a les Mines de Gavà 
Un viatge a les entranyes de la Terra

El Parc Arqueològic Mines de Gavà us proposa recular en el temps i endinsar-vos en 
el centre d’interpretació de les mines en galeria més antigues d’Europa, que tenen 
6.000 anys d’antiguitat. Durant la visita d’aquest jaciment, dedicat originàriament a 
l’extracció de la variscita, podreu investigar les troballes que s’hi han fet al llarg dels 
segles, recórrer l’interior de la rèplica d’una mina i, mitjançant elements audiovisuals, 
conèixer l’entorn social i natural dels seus pobladors.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Consulteu tarifes 
reduïdes amb l’entitat.

7, 50 €

On de Catalunya?

Barcelona

Costa 
Barcelona

Gavà

Mina reproduïda. Parc Arqueològic Mines de Gavà © J. Casanova/Museu de Gavà



102

LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Masia Freixa, punt imprescindible de Terrassa © Badia Casanova

Barcelona

Costa 
Barcelona

Promoció i cultura 
Terrassa Turisme – Ajuntament de Terrassa

Mínim dues persones.
Consulteu altres ofertes 
més econòmiques.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 937 397 019
turisme@terrassa.cat
www.visitaterrassa.cat

Terrassa Turisme – Ajuntament  
de Terrassa
Terrassa Turisme articula la promoció turística de la 
localitat vallesana a l’entorn de tres eixos: el conjunt 
de la seu d’Ègara i el patrimoni medieval; el patrimoni 
industrial amb la masia Freixa i el Museu de la Ciència 
i de la Tècnica de Catalunya, i Terrassa Gastronòmica. 
També treballa en la creació d’activitats al voltant del 
turisme de negoci i de natura.

Autèntics sabors del Modernisme
Terrassa, experiència cultural i gastronòmica

Gaudiu d’un viatge a través del Modernisme més sorprenent i descobriu de primera 
mà uns edificis únics, de gran bellesa arquitectònica i plens de característiques 
d’aquest corrent artístic: fàbriques, magatzems, xemeneies, edificis de serveis i una 
autèntica joia, la masia Freixa. En finalitzar la visita, podeu conèixer la gastronomia 
de la zona i degustar els autèntics sabors terrassencs i vallesans. Aprofiteu l’oferta 
preparada per Terrassa Turisme: visita guiada d’una hora i 30 minuts + dinar 
gastronòmic en un dels establiments adherits a Terrassa Gastronòmica.

55  €    

Terrassa
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Safareig termal de la Portalera (s. xix) © Arxiu Thermalia – Jordi Serra

Preservar el patrimoni termal
Thermalia. Museu i oficina de turisme

Llengües
Català, castellà +34 938 654 140

thermalia@caldesdemontbui.cat
www.visiteucaldes.cat

Thermalia. Museu i oficina de turisme
El museu Thermalia és un centre a l’entorn de la 
cultura termal de Caldes de Montbui. L’edifici, del  
segle xiv, acull la principal mostra pública de l’escultor 
i pintor Manolo Hugué, juntament amb ceràmiques, 
litografies i dibuixos de Pablo Picasso, i l’exposició 
«L’efervescència balneària». Entre altres serveis, 
ofereix visites guiades pel patrimoni termal de Caldes, 
tallers didàctics i botiga.

Caldes de Montbui, vila termal
Visita guiada pel circuit d’aigües termals

De la mà d’un guia especialitzat visitareu les termes romanes de finals del  
segle ii a. C., la font del Lleó, d’on brolla aigua termal a 74 ºC, el menjador modernista 
de l’antic balneari de Can Rius, el molí de l’Esclop i els safareigs termals de la 
Portalera, on encara avui s’hi renta roba. Un circuit complet a través del patrimoni 
termal de Caldes de Montbui que dissabtes al matí inclou també una parada a 
l’antiga farmàcia Codina, un establiment amb més de 200 anys d’història.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
El preu per a grups és 
de 2,10 € per persona.

A partir de 

2, 80 €  

On de Catalunya?

Barcelona

Costa 
Barcelona

Caldes 
de Montbui
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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 bona part del seu aspecte 
original, autènticament mediterrani. L’encís dels nuclis costaners és 
un pol d’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 culturals que us ofereix la Costa Brava!

Pont medieval de Besalú Dolmen de la cova d’en Daina  Embarcacions i Santa Maria al fons. CadaquésEscales i catedral de Girona 

Alt 
Empordà

Baix 
Empordà

Gironès

Selva

Pla de 
l’Estany

Girona

◀
Torre del Teatre-Museu Dalí
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Turisme cultural i identitat  
Patronat de Turisme Costa Brava Girona

www.costabrava.org
www.pirineugirona.org

Amb més de 2.000 anys d’història, la demarcació de Girona conserva l’empremta 
del seu passat iber, grecoromà, romànic, gòtic i modernista, un valuós patrimoni 
cultural visible als seus pobles. L’essència de Salvador Dalí i el Triangle Dalinià 
culminen una variada oferta museística formada per més de seixanta equipaments, 
i juntament amb festivals internacionals de música i festes declarades d’interès 
nacional, conformen una oferta única de cultura viva.

Monestir de Sant Pere de Rodes, el Port de la Selva
 © J. Renart – Arxiu d’Imatges PTCBG

Costa Brava i Pirineu de Girona 
Culturalment viva!

Pirineus Costa 
Brava
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Pont romànic de Besalú © Thinkstock — Micvé, banys jueus © Oficina de Turisme de Besalú

Preservar la història 
Ajuntament de Besalú – Turisme

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 591 240
turisme@besalu.cat
www.besalu.cat

Ajuntament de Besalú – Turisme
L’Oficina Municipal de Turisme de Besalú ofereix 
diàriament rutes guiades que s’endinsen en la vila 
medieval: el pont romànic, l’església de l’antic monestir 
de Sant Pere, la parròquia de Sant Vicenç, el call amb 
els seus edificis i carrerons... L’audiovisual sobre la 
història de Besalú completa un viatge en el temps  
que fa retrocedir el visitant mil anys.

Descobrir el món jueu de Besalú
El call, testimoni d’un poble, d’un temps

El call de Besalú, el barri on va viure la comunitat jueva a l’edat mitjana, és un 
entramat de carrerons estrets que evoquen costums i personatges d’altres temps. 
El micvé —el bany ritual que s’utilitzava per a la purificació— o la sinagoga són peces 
essencials d’un llegat amb un valor incalculable. Turisme de Besalú ens convida a 
reviure la història de la ciutat amb visites al centre històric i amb un audiovisual que 
reconstrueix un passat fascinant.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Consulteu les activitats 
i els esdeveniments 
especials.

2, 30 €

On de Catalunya?

Girona

Lleida

Costa 
Brava

Besalú
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Costa 
Brava

Girona

Protecció del patrimoni local
Ajuntament de Girona

Tot l’any, cada dia. 
Visites guiades amb 
reserva prèvia.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 413 989
info@rafaelmaso.org
www.rafaelmaso.org

Ajuntament de Girona
Amb una situació privilegiada, on l’aigua té un paper 
importantíssim pels seus quatre rius —Ter, Onyar, 
Galligants i Güell—, Girona és una ciutat marcada per 
la història. La capital del Gironès destaca pel seu Call 
jueu, un entramat de fascinants carrerons i patis, així 
com per una selecta programació d’activitats culturals 
tot l’any, com ara Girona Temps de Flors, Black Music 
Festival o Temporada Alta.

Passeig guiat al passat de Girona
El Call, la Casa Masó i els museus de la ciutat

Visitar el centre de Girona és fer un viatge al passat, envoltats d’uns carrers que 
respiren pau i tranquil·litat. Passegeu pel seu centre històric, pel Call —l’antic barri 
jueu— per l’entorn de la catedral, la basílica de Sant Feliu o la muralla medieval. 
Descobriu els edificis modernistes de Rafael Masó, entre ells la Casa Masó, casa natal 
de l’arquitecte, i sorpreneu-vos amb una visita als museus de la ciutat, el del Cinema, 
el d’Art o el d’Història de Girona, i no deixeu de contemplar les colorides cases de 
l’Onyar. Gaudiu també dels festivals i de les activitats culturals al llarg de tot l’any. 

Fins a 

5 €

Façana blanca de la Casa Masó sobre el riu Onyar, a Girona © Fundació Rafael Masó — Menjador noucentista de la Casa Masó, dissenyat per Rafael Masó © Fundació Rafael Masó – Jordi Puig

Costa 
Brava
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Costa, muntanya, història i cultura 
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Tot l’any.  
Consulteu les activitats 
i esdeveniments 
especials.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany

+34 972 820 051 
turisme@guixols.cat 
www.visitguixols.com

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols és una població de la Costa 
Brava envoltada d’un paisatge ple de contrastos. 
L’Ajuntament promou la descoberta d’un litoral 
format per cingles que es trenquen en petites cales 
i la coneixença d’espais naturals com les Gavarres o 
el massís de l’Ardenya. A més de l’oferta d’activitats 
vinculada al mar i la muntanya, la ciutat potencia una 
important oferta cultural que posa en relleu, sobretot, 
la música i l’art.

Visita guiada al monestir benedictí
Un conjunt arquitectònic bolcat al món cultural

L’Ajuntament ofereix visites guiades i teatralitzades al conjunt arquitectònic de 
l’abadia benedictina de la ciutat, un dels pocs exemples de monestir fortificat amb 
tres torres de defensa, dues de les quals es poden visitar. Durant tot l’any s’hi fan 
actuacions musicals, teatrals i d’arts escèniques, com el Festival Internacional de la 
Porta Ferrada, el més antic de Catalunya. El Palau de l’Abat acull una programació 
d’exposicions temporals amb fons de la col·lecció Carmen Thyssen.
 

Consulteu preus 

Espai Carmen Thyssen © Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

Girona

Costa 
Brava

Sant Feliu 
de Guíxols
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Panoràmica del castell de Peralada © Associació Cultural Castell de Peralada

Associació Cultural Castell de Peralada
El valor de l’alta cultura

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 538 125
emma.bello@grupperalada.com
www.festivalperalada.com

Associació Cultural Castell de Peralada
Presidida per Carme Mateu de Suqué, l’Associació 
Cultural Castell de Peralada organitza el festival que 
des de 1987 proposa un programa musical selecte  
i de qualitat. L’excel·lència defineix un festival que s’ha 
obert al teatre, la dansa i els espectacles familiars,  
i que concentra l’activitat de l’associació els mesos 
d’estiu. A l’hivern, l’Associació Cultural Castell de 
Peralada organitza conferències culturals, entre altres 
esdeveniments.

Festival Castell de Peralada
La cita de l’estiu amb l’excel·lència musical

Des de fa 28 anys, juliol i agost són sinònims de lírica, dansa i artistes internacionals 
en un entorn privilegiat. El Festival Internacional de Música Castell de Peralada 
ofereix una programació centrada en grans veus, concerts simfònics i de cambra, 
òperes, concerts de jazz i pop, i grans espectacles de teatre i dansa. Marc per a 
solistes i formacions de prestigi internacional, el festival és un dels esdeveniments 
culturals més importants de l’estiu a Catalunya.

Preu de l’oferta

De mitjan juliol a mitjan 
agost. 
Consulteu les dates  
i el programa.

A partir de 

20 €    

On de Catalunya?

Girona

Costa 
Brava

Peralada
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Castell de Sant Ferran a Figueres © Torner —  Casa modernista a Agullana © M. T. Genís

Tot l’any. 
Consulteu preus 
d’espais i museus. 

Girona

Costa 
Brava

Al servei de les persones i del territori 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 503 088
turisme@altemporda.org
www.altemporda.org

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Extensa i rica en contrastos, la comarca de l’Alt 
Empordà està conformada per 68 municipis de 
característiques i demandes diferents, a les quals  
el Consell Comarcal dóna atenció per garantir la 
cohesió social i la igualtat d’oportunitats al conjunt de 
la població. L’ens és una administració propera, amb 
una àmplia oferta de serveis que responen als reptes 
de la societat actual.

L’Alt Empordà
Riquesa paisatgística i cultural

Al nord de la Costa Brava, l’Alt Empordà és un territori ric en béns culturals i 
paisatgístics, amb 150 monuments megalítics, més d’un centenar d’esglésies 
romàniques, així com castells i fortificacions. El Museu Dalí de Figueres,  
la colònia grecoromana d’Empúries, la ciutadella de Roses o el castell de Sant 
Ferran són alguns dels atractius d’un paisatge cultural que també inclou excel·lents 
exemples d’arquitectura modernista.

Consulteu preus 
segons l’activitat
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Façana del MUME © MUME

Consorci del Museu Memorial de l’Exili 
Espai per a la reflexió i el record

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany

+34 972 556 533
info@museuexili.cat
www.museuexili.cat

Consorci del Museu Memorial  
de l’Exili (MUME)
Instal·lat a la Jonquera, el pas fronterer per on van 
fugir molts exiliats catalans després de la Guerra Civil 
de 1936-1939, el Museu Memorial de l’Exili (MUME) 
promou la recuperació de la història i la memòria dels 
exilis del nostre territori. El MUME vol ser un espai de 
reflexió on l’exemple i el record d’aquestes vivències 
serveixi d’aprenentatge a generacions futures.

Visitem el MUME 
Aprendre de la història

La visita comença amb una reflexió sobre l’exili per, tot seguit, explicar l’exili 
republicà de 1939. D’una banda, es fixa l’atenció en les seves causes i, d’una altra, 
s’aborda la complexitat del laberint en què van entrar milers de refugiats catalans en 
traspassar la frontera amb França. La veu dels testimonis, juntament amb l’exposició 
permanent del Museu, fan que la visita sigui una experiència de gran impacte 
emocional.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Consulteu entrades 
gratuïtes i tarifes 
reduïdes.

4 €     

On de Catalunya?

Girona

Lleida

Costa 
Brava

La Jonquera
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Cúpula del Teatre-Museu Dalí de Figueres — Casa-Museu Salvador Dalí, Portlligat © Imatges cedides per la Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres

Fundació Gala – Salvador Dalí
El llegat de l’artista, obert de bat a bat

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

+34 972 677 500
tmgrups@fundaciodali.org
www.salvador-dali.org

Fundació Gala – Salvador Dalí
Fundació que gestiona diverses col·leccions  
d’obres de Salvador Dalí. Es tracta d’un conjunt  
únic en amplitud i profunditat, format per més de 
4.000 objectes d’una gran varietat de tècniques, 
materials i suports de tots els períodes de la seva vida. 
També gestiona els tres museus de l’artista: el Teatre-
Museu Dalí de Figueres, el castell de Púbol i la casa  
de Portlligat, a més dels drets de Salvador Dalí.

El triangle dalinià
Els museus de Salvador Dalí a l’Empordà

La personalitat i l’obra de Dalí no es poden entendre sense conèixer els centres que 
conformen el triangle dalinià: Portlligat, Púbol i Figueres. Portlligat és l’essència, on 
Dalí crea i es transforma envoltat del paisatge empordanès, que exerceix una gran 
influència sobre l’artista. A Púbol s’hi descobreix un Dalí madur que ret homenatge a 
Gala, la seva musa. Finalment, al Teatre-Museu Dalí de Figueres, l’objecte surrealista 
més gran del món, hi ha l’escenografia, la mística i la provocació.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Entrada individual.   
Preu variable segons   
el centre.  
Consulteu horaris.

A partir de

8 € 

On de Catalunya?

Girona

Costa 
Brava

Púbol

Figueres Portlligat
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Girona

Costa 
Brava

Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries 
Un parc arqueològic de valor incalculable

Juny-setembre: cada 
diumenge (a les 12 h). 
Resta de l’any: darrer 
diumenge de mes (a les 
12 h). Visites a demanda 
(consulteu idiomes).

Català+34 972 775 976
reservesempuries@gencat.cat 
www.mac.cat/Seus/Empuries

Museu d’Arqueologia de Catalunya – 
Empúries
Porta d’entrada del món grecoromà a la península 
Ibèrica, és una de les seus del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya (MAC). Es tracta d’un parc arqueològic 
molt important: l’únic jaciment que presenta, en un 
mateix lloc, les restes d’una ciutat grega (Empòrion) i 
d’una ciutat romana (Emporiae). El museu monogràfic 
i les excavacions formen part del seu itinerari.

Un passeig al temps dels romans
Visita teatralitzada

Entre les nombroses activitats que el Museu d’Arqueologia de Catalunya organitza 
a la seu d’Empúries, n’hi ha una que ens convida a capbussar-nos en la història i 
retrocedir vint segles en el temps: un viatge a l’època en què els romans poblaven 
la localitat. Un dels antics habitants de l’Emporiae del segle i d. C., en Caius Aemilius 
o la Iulia Domitia, ens mostrarà com es vivia a la ciutat i com eren les cases, carrers, 
places, mercats i temples. Un apassionant passeig per la història per a tota la família.

4 €

Ciutat romana d’Empúries © Arxiu: Arqueoxarxa – J. Casanova

Empúries 
l’Escala
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Saló del Tron i Taula de la Creació (retaule de Santa Maria de Segueró) © Museu d’Art de Girona – Rafel Bosch

Museu d’Art de Girona
Pintura, orfebreria, escultura i vidre

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 203 834
museuart_girona.cultura@gencat.cat
www.museuart.com

Museu d’Art de Girona
Obert a l’antic Palau Episcopal, el Museu d’Art de 
Girona acull la col·lecció d’art més important del 
Bisbat i la província de Girona, amb peces que van 
del preromànic al segle xx. La visita al museu també 
permet observar la magnificència arquitectònica 
d’un palau que encara conserva espais singulars. El 
recorregut museístic inclou el Saló del Tron, la presó, 
la Capella del Bisbe i el Mirador, amb una de les millors 
panoràmiques de Girona des del Barri Vell.

Deu segles d’art a terres gironines 
Del preromànic fins al segle xx

Tot l’art al llarg de mil anys d’història al vostre abast. Un fragment de làpida 
paleocristiana procedent d’Empúries obre un recorregut històric que passa per 
les taules de vitraller —peça única que va servir per fer els vitralls de la catedral de 
Girona— o per retaules renaixentistes, i acaba a les portes del segle xx, amb obres 
de l’Escola d’Olot i de Santiago Rusiñol. L’entrada al Museu d’Art permet accedir  
a exposicions temporals.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Consulteu les diverses 
exposicions temporals 
que se succeeixen al 
llarg de l’any.

4 ,5 €    

On de Catalunya?

Costa 
Brava

Girona
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Torre Galatea - Teatre-Museu Dalí, a Figueres  © Ajuntament de Figueres – Olga Reixach

Punt d’informació cultural 
Oficina de Turisme – Ajuntament de Figueres

De principis de juliol a 
l’11 de setembre. 
Entrada al Museu Dalí 
inclosa, descomptes 
a la resta de museus i al 
castell de Sant Ferran.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 503 155
turisme@figueres.org
www.visitfigueres.cat

Oficina de Turisme de Figueres – 
Ajuntament de Figueres
Situada molt significativament a la plaça Gala-Salvador 
Dalí, l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Figueres 
desenvolupa activitats i visites guiades a l’entorn del 
seu fill més il·lustre. Els itineraris tenen lloc diàriament 
a l’estiu i prèvia reserva del guia a l’hivern. Poden ser 
individuals o per grups i transcorren pel centre de la 
ciutat, amb opció a enllaçar la visita amb l’entrada al 
Museu Dalí.

La Figueres de Dalí
A peu pel centre de la ciutat

No es pot parlar de surrealisme sense parlar de Dalí, com tampoc no es pot parlar 
de Dalí sense al·ludir a Figueres. Perquè la capital de l’Alt Empordà no sols va ser la 
ciutat on el genial pintor va néixer, viure i morir, sinó que també és dipositària del seu 
valuós llegat artístic. Figueres ens convida a fer una visita guiada pels seus escenaris 
dalinians, espais d’inspiració d’un artista universal.

20 €    

Girona

Costa 
Brava

Figueres
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Tossa de Mar, recinte emmurallat © Oficina de Turisme de Tossa – Jordi Farré

Les claus d’una vila emblemàtica 
Oficina de Turisme de Tossa de Mar

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, italià

+34 972 340 108
info@infotossa.com
www.infotossa.com

Oficina de Turisme de Tossa de Mar
El punt oficial d’informació turística de Tossa de Mar  
(la Selva) dóna assessorament sobre paisatge, 
platges, monuments, activitats d’esbarjo, festes i tots 
els serveis —allotjament, gastronomia, comerç, esport, 
rutes, activitats culturals i de lleure— per gaudir al 
màxim d’una estada a la localitat.

Tossa singular
Monuments a peu de platja

Antic poble de pescadors, Tossa de Mar i el seu litoral configuren un dels paisatges 
més emblemàtics de la Costa Brava. Aquesta gran bellesa natural es complementa 
amb un important patrimoni històric i artístic, en el qual destaquen el recinte medieval 
emmurallat de la Vila Vella —l’únic que es conserva en tota la costa catalana—, la 
Vil·la Romana dels Ametllers, el Museu Municipal i el Centre d’Interpretació dels Fars 
de la Mediterrània. Un bagatge cultural extraordinari.

On de Catalunya?

Girona

Costa 
Brava

Tossa de Mar

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Consulteu els horaris  
dels diferents 
equipaments i centres 
a visitar.

Consulteu preus 
segons l’activitat
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Façana de l’hotel de Sant Pere del Bosc © Hotel SPdB

Sant Pere del Bosc Hotel & Spa *****
Un espai per a la renovació

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

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus

+34 972 361 636
hotel@santperedelboschotel.com
www.santperedelboschotel.com
HG-2444

Sant Pere del Bosc Hotel & Spa *****
Amb dinou suites de disseny amb ànima pròpia,  
Sant Pere del Bosc Hotel & Spa ofereix més de 
cinquanta tractaments diferents, que juntament 
amb una detallada carta de serveis ayurvèdics el 
converteixen en el lloc ideal per renovar-se i relaxar-
se. L’estimulant gastronomia mediterrània del seu 
restaurant és també una invitació a deixar-se seduir 
per un món de sensacions.

Gaudir amb els cinc sentits
Relaxació en un entorn natural 

L’Hotel va néixer amb la voluntat de ser un lloc especial, íntim i confortable, i ho  
ha aconseguit. Sant Pere del Bosc Hotel & Spa ***** s’ha encomanat de la pau  
i discreció d’un entorn sobri, natural i tranquil, per oferir als clients una experiència 
que estimula els sentits. L’oferta per a dues persones inclou allotjament en habitació 
tipus Junior Suite, esmorzar a l’habitació, accés a la zona d’aigües de l’spa, 
massatge relaxant en parella (30 minuts) i sopar gastronòmic (celler no inclòs). 

390 €    

Girona

Costa 
Brava

Sant Pere 
del Bosc
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Basílica de Santa Maria © Manel Puig

Un municipi ple d’encant 
Turisme Castelló d’Empúries

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus

+34 972 156 233
turisme@castello.cat
www.castelloempuriabrava.com

Turisme Castelló d’Empúries
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 la història que representa 
per l’antiga capital del Comtat d’Empúries, Castelló 
d’Empúries, el call jueu i l’entorn natural dels aiguamolls 
de l’Empordà fan de la destinació un lloc per descobrir.

Visites guiades pel municipi
La millor manera de conèixer la seva història

La vila de Castelló d’Empúries va ser durant més de 400 anys la capital del Comtat 
d’Empúries. Construïda sobre cinc turons, apareix per sobre la plana empordanesa 
com un antic nucli fortificat a l’estil dels castrum medievals. La seva imponent basílica 
(xi al xviii) domina el promontori més alt de la vila i és coneguda com la catedral de 
l’Empordà per la seva magnitud i el seu estil gòtic català. Us proposem descobrir de 
la mà dels nostres guies locals, l’Ecomuseu-Farinera, la presó medieval o el tresor de 
la catedral, entre d’altres espais. 

On de Catalunya?

Girona

Costa 
Brava

Castelló 
d’Empúries

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Consulteu amb les 
Oficines de Turisme.

A partir de 

2 €  
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Costa Daurada
La Costa Daurada integra realitats tan diverses com les vinyes del Priorat, 
el patrimoni romà de l’antiga Tarraco, les plantacions de calçots de l’Alt 
Camp, les platges de sorra fina del Baix Penedès, l’herència medieval 
de Montblanc, els camps de golf del litoral i, com a referents turístics, 
les ciutats de Tarragona i Reus. Una zona coneguda mundialment per la 
bellesa del seu entorn i pel clima benigne de què gaudeix tot l’any. No us 
cansareu mai de descobrir el bo i millor de la Costa Daurada de tantes 
possibilitats culturals com ofereix, paraula de Cèsar!

Vinyes i una masia al municipi de Montblanc Camí del Grau de Barrots, a la serra de Montsant Aqüeducte romà de les Ferreres  

Conca  
de Barberà

Alt Camp

Baix 
Penedès

Tarragonès

Baix Camp

Priorat

Tarragona

◀
Claustre del Reial Monestir de Santa 
Maria de Poblet
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Monestir de Poblet, Ruta del Cister

Costa Daurada 
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 

www.costadaurada.info

Rere les petjades d’antigues civilitzacions 
Patrimoni universal

Al llarg de la història, les grans civilitzacions de la Mediterrània han deixat la seva 
empremta a la Costa Daurada. D’entre l’àmplia oferta cultural del territori, destaca 
el patrimoni romà de Tarragona i el cistercenc de Poblet, tots dos Patrimoni Mundial 
de la UNESCO, així com el llegat modernista de Reus. Bressol també del fenomen 
casteller, declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO,  
la Costa Daurada és una destinació turística i cultural excepcional.

Tarragona

Costa 
Daurada
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Tel.:
E-mail:
Web:  

Claustre de la Catedral Basílica de Tarragona © Catedral Basílica de Tarragona

Tarragona

Costa 
Daurada

Catedral Basílica de Tarragona
2.000 anys d’història

Tot l’any.  
De dilluns a dissabte.
Visita guiada, 15 €; 
Audioguia i guia, 2 €. 
Consulteu descomptes 
per a nens i jubilats.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 977 226 935
catedraltarragona@dna.es
www.catedraldetarragona.com

Catedral Basílica de Tarragona
La Catedral Basílica, Metropolitana i Primada de les 
Espanyes està dedicada a Santa Tecla i s’aixeca al 
capdamunt de l’acròpoli o turó de la ciutat antiga.  
La construcció es va iniciar l’any 1171 i es va consagrar 
el 4 de juliol de 1331. Els seus fonaments s’emplacen 
sobre les restes d’una antiga construcció romana 
de grans dimensions, el temple d’August, iniciada el 
segon quart del segle I d. C.

Catedral de Tarragona
Una visita al museu diocesà i al claustre

Visita un monument únic i majestuós, un dels llocs i béns patrimonials més emble-
màtics de la ciutat de Tarragona; en unes hores recorrereu 2.000 anys d’història. Es 
tracta d’una visita que us permet gaudir, conèixer, reflexionar, aprendre i molt més, i 
és idònia per a totes les edats. La visita completa inclou el recorregut turisticocultural 
per la catedral, el museu diocesà i el claustre; també es pot accedir, en grups guiats, 
al campanar, per gaudir d’unes vistes magnífiques, i al tèmenos, restes del recinte 
romà que precedia la construcció de la catedral. Disposa de servei d’audioguia.

5 €

Llengües Contacte

On de Catalunya? Preu de l’oferta
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Tapís original i puzle i façana del Centre Miró © Centre Miró

Centre Miró de Mont-roig del Camp
Interpretant Miró

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus

+34 977 837 337
info@centremiro.com
www.centremiro.com

Centre Miró de Mont-roig del Camp
Centre d’interpretació de la relació entre Joan Miró i 
Mont-roig, on el pintor va fer llargues estades, exposa 
22 reproduccions de quadres del 1914 al 1923 i el 
tapís El llangardaix de les plomes d’or. Al centre, situat 
a l’església vella del poble, s’hi projecten també els 
documentals D’un roig encès: Miró i Mont-roig i Mont-
roig: tornaveu mironià, tots dos de Martí Rom.

Itineraris mironians
Ruta per l’univers d’un gran pintor

La visita al Centre Miró no sols ens convida a submergir-nos en l’obra que Joan Miró 
va crear a Mont-roig de Camp, sinó també a encaixar les peces d’un trencaclosques 
gegant que reprodueix el tapís El llangardaix de les plomes d’or. Tot seguit, empren-
drem l’itinerari 3MR: Mirar, Miró, Mont-roig, una ruta per nou indrets del municipi on 
Miró va pintar alguns dels seus quadres realistes de la primera època. Un tríptic amb 
detall dels indrets i quadres ens ajudarà a orientar-nos en el recorregut.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
De dimecres a 
dissabte. Diumenge, 
només matins.

3 €    

On de Catalunya?

Tarragona

Costa 
Daurada

Mont-roig 
del Camp
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Aquatonic a Montbrió © Termes Montbrió — Sala de projeccions © Centre Gaudí

Del 6 de març al  
31 d’octubre.

Hotel Termes Montbrió ****
Un balneari únic

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany

+34 977 814 000
hoteltermes@RocBlancHotels.com
www.termesmontbrio.com
HT-719

Hotel Termes Montbrió ****
L’Hotel Termes Montbrió és l’únic balneari de la Costa 
Daurada amb un spa termal modern i un jardí botànic 
de quatre hectàrees d’extensió. L’hotel, a més, ofereix 
un ampli ventall d’opcions lúdiques i culturals: la ruta 
del vi del Priorat, el parc temàtic Port Aventura, les 
platges de la Costa Daurada, el Parc Natural del Delta 
de l’Ebre, la vida nocturna de Salou o el patrimoni 
monumental de Tarragona en són només algunes.

Escapada Gaudí
Descans i cultura

Considerat un dels millors Resort & Spa d’Europa, amb seixanta cabines de tracta-
ments i una vintena de programes de bellesa i fitnes, l’Hotel Termes Montbrió **** 
ofereix un paquet que uneix descans i cultura. La promoció inclou dues nits d’hotel 
(allotjament i esmorzar), una entrada a l’espai termolúdic Aquatonic —més de  
1.000 m² d’aigües termals amb jets d’hidromassatge, cascades laminars i grutes 
amb banys grecoromans— i una entrada al Gaudí Centre Reus.

A partir de 

135 €     

Tarragona

Costa 
Daurada

Montbrió 
del Camp
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Claustre gòtic del monestir de Santes Creus © La Ruta del Cister

Tarragona

Lleida

Costa 
Daurada

Terres 
de Lleida

La Ruta del Cister
Patrimoni històric de Catalunya

Consulteu diferents 
activitats i tarifes 
reduïdes.

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 de ric patrimoni artístic i cultural en les 
quals es troben els monestirs cistercencs de Santes 
Creus, Poblet i Vallbona de les Monges. La marca, 
però, va més enllà dels monestirs per descobrir al 
viatger unes comarques de riquesa paisatgística  
i tradicions pròpies.   

Els monestirs cistercencs
Una visita contemplativa

Monumentalitat i sobrietat defineixen els monestirs de La Ruta del Cister, tres dels 
conjunts monàstics més importants de tot Europa. Podeu visitar Santes Creus, 
Poblet i Vallbona adquirint una única entrada que inclou un circuit amb guia a 
Vallbona, i la visita lliure a Poblet i a Santes Creus, on es projecta El món del Cister, 
documental que dóna una visió completa i fascinant de l’orde del Cister i el seu llegat 
en aquest monestir.

12 €    



127

Castell de la Santa Creu, a Calafell © Joan Capdevila

Descobrir i reviure la història 
Patronat Municipal de Turisme de Calafell

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

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

Patronat Municipal de Turisme  
de Calafell
El Patronat de Turisme és l’ens que gestiona i 
coordina Calafell com a destinació turística. Entre 
d’altres serveis, ofereix informació pràctica del 
municipi —allotjament, restauració, visites al patrimoni, 
gastronomia, activitats i festes, sortides guiades de 
marxa nòrdica, rutes de BTT—, a més d’organitzar 
actes i esdeveniments. 

Un viatge al passat
Calafell, gresol de civilitzacions

Calafell ens convida a emprendre un viatge al passat: la ciutadella ibèrica ens retorna 
al temps dels ibers a través de la seva reconstrucció, un espai únic per reviure la 
història d’aquests avantpassats nostres; l’antiga vil·la romana del Vilarenc deixa 
l’empremta dels romans al nostre poble, mentre que el castell de la Santa Creu 
i l’església de Sant Miquel de Segur ens transporten a l’edat mitjana. També és 
parada obligada el Museu Casa Barral, una de les últimes botigues de pescadors 
que queden a la platja i residència d’estiueig de l’editor Carlos Barral.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Tancat dilluns i dies 
assenyalats. 
Entrada conjunta per 
a tres equipaments. 
Consulteu altres preus.

6 €

On de Catalunya?

Tarragona

Costa 
Daurada

Calafell
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Nens a la platja — Actuació castellera al Vendrell © Patronat Municipal de Turisme del Vendrell

Destí familiar i cultural
Patronat Municipal de Turisme del Vendrell

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus, 
holandès

+34 977 680 010
turisme@elvendrell.net
www.elvendrellturistic.com

Patronat Municipal de Turisme  
del Vendrell 
El Vendrell reuneix un gran patrimoni històric i cultural 
que permet desenvolupar-hi turisme de tipus familiar, 
termal, cultural, gastronòmic, de platja, esportiu o de 
descans. Gaudeix d’una completa oferta museística, 
en què destaquen el Museu Deu Font i la Vil·la Casals-
Museu Pau Casals. Un altre valor afegit és la seva 
intensa activitat musical, amb un ampli ventall de 
concerts i audicions durant tot l’any.

Masia Blanca... un mar per descobrir
L’exploració del fons marí

Una proposta per obrir els ulls a la biodiversitat que ofereix la reserva marina 
de la Masia Blanca. Els guies de la reserva desperten l’esperit d’aventura dels 
partici-pants i els acompanyen durant tota l’activitat, a més de recordar-los que, 
com a convidats d’aquest món submarí, cal que el tractin amb cura i respecte. 
Primerament es visita una exposició divulgativa a l’aula aquàtica, i després es 
practica immersió lleugera, a través de la qual es gaudeix d’una vista calidoscòpica 
de flora i fauna.

Preu de l’oferta

Juliol i agost. Consulteu 
la disponibilitat de 
places. Aprofiteu la 
visita per descobrir la 
Vil·la Casals-Museu 
Pau Casals.

20 € 

On de Catalunya?

Tarragona
Costa 

Daurada

El Vendrell
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Façana exterior del Gaudí Centre Reus — La Casa Navàs © PMTCR

Tot l’any. 
Dissabtes no festius, 
excepte del 15 de juliol 
al 15 de setembre. 
Consulteu descomptes.

Visita a la capital del Baix Camp 
Reus Promoció

Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, rus

+34 977 010 670 
infoturisme@reus.cat
www.reuspromocio.cat

Reus Promoció
Reus Promoció és l’ens gestor del Gaudí Centre Reus, 
centre d’interpretació sobre la vida i l’obra d’Antoni 
Gaudí dissenyat amb les últimes tecnologies, on es 
pot experimentar amb maquetes tàctils i interactives 
i gaudir de l’espectacle multipantalla de 360º. Reus 
Promoció s’encarrega també de les visites al patrimoni 
històric de la ciutat, tant per a visitants individuals com 
per a grups organitzats.

Reus modernista
La pista dels grans arquitectes

Reus atresora un dels conjunts d’edificis modernistes més importants d’Europa. És  
per això que ha traçat un itinerari, la Ruta del Modernisme, que permet conèixer les 
façanes modernistes més captivadores de la ciutat. Es tracta de 27 edificis, entre els 
quals convé destacar els projectats per Lluís Domènech i Montaner, la Casa Navàs i 
l’Institut Pere Mata. La ruta Gaudí ens descobreix els indrets relacionats amb la vida de 
Gaudí a Reus, la seva ciutat natal, i ajuda a valorar, encara més, la seva genialitat.

Visites turístiques 

19 €     

Tarragona

Costa 
Daurada

Reus
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Terres de l’Ebre
Situades a l’extrem sud del Principat, les Terres de l’Ebre —declarades 
Reserva de la Biosfera per la UNESCO l’any 2013— tenen una identitat 
clarament relacionada amb el curs del riu que els dóna nom i amb 
el delta de la seva desembocadura, una de les zones humides 
més importants de la Mediterrània occidental. L’Ebre, com a eix de 
comunicació, uneix les dues ribes i la gent que les habita; i és que, com 
a àrea de frontera que són, s’han beneficiat d’un intens intercanvi humà 
al llarg dels segles. Descobrir les Terres de l’Ebre us fascinarà!

Vista de Tortosa amb el riu Ebre  Nucli antic de Miravet, al costat del riu Ebre  Pont penjant sobre el riu Ebre, a Amposta  

Ribera
d’Ebre

Terra Alta

Baix Ebre

Montsià

◀
Montsià, riu Ebre amb els arrossars al fons 

Tarragona
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Horta de Sant Joan 
 © Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

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

www.terresdelebre.travel

Passat i futur a les Terres de l’Ebre
Un territori on la història és cabdal

Resseguir els passos que voregen el riu Ebre, descobrir els vestigis d’època ibera  
o els conjunts d’art rupestre, contemplar les fortificacions construïdes pels templers  
o conèixer espais on es desenvoluparen episodis tràgics de la Guerra Civil Espanyola 
us desvetllaran la història de les Terres de l’Ebre. I tot adobat amb una bona dosi de  
tradicions. Museus, festes de recreació històrica o rutes per espais decisius en la 
història us permetran gaudir d’aquest territori.

Tarragona

Terres 
de l’Ebre
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Visita guiada al poblat ibèric d’Alcanar © Arxiu fotogràfic OMT.

Un viatge al passat de fa 2.500 anys 
Ajuntament d’Alcanar

Tot l’any. 
Consulteu la 
disponibilitat. 
Entrada reduïda per  
a infants.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 977 737 639
turisme@alcanar.cat
www.alcanar.cat

Ajuntament d’Alcanar
A l’extrem sud de Catalunya, l’Ajuntament d’Alcanar 
s’encarrega de promoure el municipi com a destinació 
turística. L’oferta d’Alcanar es basa en el clima, les 
platges, la gastronomia, la cultura, el patrimoni, la 
dàrsena esportiva, les festes i tradicions, i la xarxa de 
senders. Els 12 km de costa fan que el mar sempre 
estigui present en les activitats del municipi, tant a 
Alcanar com a les Cases d’Alcanar i a Alcanar Platja.

Alcanar i el llegat iber
Cap de setmana de cultura i oci familiar

L’Ajuntament d’Alcanar proposa un cap de setmana cultural i de lleure per descobrir 
com vivien els nostres avantpassats, els ilercavons. L’oferta, pensada per al públic 
familiar, inclou una visita al Parc Arqueològic de la Moleta del Remei. Aquest parc 
està format pel poblat ibèric —monument historicoartístic des del 1979— i el Centre 
d’Interpretació de la Cultura dels Ibers, el Museu Casa O’Connor, que acull més de  
160 peces originals d’entre els segles vii i ii a. C. 

A partir de 

3 €

Tarragona

Alcanar

Terres 
de l’Ebre

On de Catalunya? Preu de l’oferta

ContacteLlengües
Tel.:
E-mail:
Web:  
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Preu de l’oferta

Tel.:
E-mail:
Web:  

Contacte Llengües

Lo Roget © Ajuntament d’Ascó

Cultura a la riba de l’Ebre 
Ajuntament d’Ascó 

12 € (Ascó-Miravet).  
De Setmana Santa  
a final d’octubre. 
Consulteu les tarifes 
reduïdes i la disponi-
bilitat de places.

Català, castellà, 
anglès, francès, 
rus

+34 977 406 583
turisme@asco.cat
www.ascoturisme.com

Ajuntament d’Ascó
El llaüt Lo Roget és una atracció turística i cultural que, 
amb els seus recorreguts fluvials, ha atret fins a aquest 
municipi de la Ribera d’Ebre nombrosos visitants. 
Des de l’Oficina de Turisme es realitzen també rutes 
guiades a la vila closa, l’Ascó emmurallat que, amb 
els seus carrers tortuosos i estrets, evoca el passat 
morisc de la vila.

Navegar en Lo Roget 
D’Ascó a Móra d’Ebre i a Miravet 

Batejat amb el nom d’un bandoler morisc, Lo Roget és una rèplica fidel dels antics 
llaüts que solcaven les aigües de l’Ebre per traslladar mercaderies de port a port. 
L’embarcació forma part encara del paisatge del riu; avui dia, però, com a atracció 
cultural i recreativa: amb capacitat per a 53 passatgers i equipat amb guies d’àudio 
en diversos idiomes. De dimarts a divendres, Lo Roget fa dos trajectes diaris entre 
Ascó i Móra d’Ebre, i el cap de setmana, també fins a Miravet. Els recorreguts ens 
mostren les singularitats de l’ofici dels llaüters.

9   € (Ascó-Móra)

On de Catalunya?

Tarragona

Terres 
de l’Ebre

Ascó
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Preu de l’oferta

El plaer de descobrir Tortosa 
Tortosa Turisme – Ajuntament de Tortosa

Tot l’any. 
Consulteu els 
descomptes per a les 
diverses activitats.

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

+34 977 449 648
info@tortosaturisme.cat
www.tortosaturisme.cat

Tortosa Turisme – Ajuntament  
de Tortosa
Tortosa Turisme, àrea de l’Ajuntament de Tortosa 
encarregada de la informació i la promoció turístiques, 
ofereix a través de la seva Oficina i altres punts 
d’atenció, informació turística de la ciutat, el municipi 
i les Terres de l’Ebre en diversos idiomes, assistència 
turística personalitzada i venda de targetes turístiques 
(Tortosa Card) i tiquets, entre d’altres productes.

Tortosa Card
Tortosa, al millor preu

La Tortosa Card permet gaudir de l’oferta cultural de Tortosa, la Ciutat de les Tres 
Cultures, i obtenir tot d’avantatges en serveis i compres. El Museu de Tortosa i el 
d’Escultures de Santiago de Santiago, la catedral, els reials col·legis i els centres 
d’interpretació del Renaixement i de la Setmana Santa són gratuïts amb la Tortosa 
Card, a la vegada que restaurants, pastisseries, artesania, taxis, visites guiades i 
activitats a cavall apliquen descomptes atractius.

7 € 

Tel.:
E-mail:
Web:  

ContacteLlengües

Tarragona

Tortosa Terres 
de l’Ebre

On de Catalunya?

Reials Col·legis de Tortosa © Ajuntament de Tortosa – Boluña Imatge
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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 al 
voltant 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. Camps i cultius configuren un paisatge 
de pobles i ciutats agrícoles i doten els seus habitants d’una forta 
personalitat. Aboqueu-vos al patrimoni cultural de les Terres de Lleida, 
us sorprendrà!

Parc Astronòmic del Montsec, a Àger Seu Vella de Lleida

▶
Falles del Pont de Suert

Pintures rupestres del Cogul

Noguera

Segarra

UrgellPla 
d’Urgell

Garrigues

Segrià

Lleida

◀
Castell de Montcortès de Segarra
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Lleida
Monestir de Vallbona de les Monges © Laurent Sansen

www.aralleida.cat

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

Història, cultura i tradicions 
Descobrir Lleida

Viviu de prop les tradicions i llegendes més populars, participeu en festes d’arrels 
ancestrals i exploreu el Patrimoni Mundial de la Vall de Boí i de l’art rupestre del 
Cogul, tot un patrimoni artístic de valor universal. Deixeu-vos sorprendre per 
l’extensa i variada mostra d’art i arquitectura. Molts atractius us esperen als Pirineus  
i les Terres de Lleida, un territori ple de racons per descobrir.

Terres 
de Lleida

Pirineus

Val d’Aran
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web: 

Castell de Montsonís © Castells de Lleida

Castells de Lleida
Gestió i disseny d’oferta cultural

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 973 400 265
info@castellsdelleida.com
www.castellsdelleida.com 
GC-1434

Castells de Lleida
Castells de Lleida, SL és una empresa especialitzada 
en el disseny i gestió d’oferta cultural lleidatana. Ofereix 
serveis en diferents àrees d’activitat vinculades al 
turisme de cultura —visites a castells, tast de vins—  
i treballa per proporcionar a l’usuari l’allotjament més 
adient per dur a terme aquestes activitats: cases de 
turisme rural, apartaments, hotels, fondes, etc.

Escapada medieval
Un viatge al passat

La població medieval de Montsonís, a la Noguera, és el punt de partida d’un viatge 
al passat que comença al castell de Montsonís, magnífica fortalesa que conserva 
l’esplendor de temps passats. Inclou un tast de vins amb DO Costers del Segre, 
l’allotjament en una casa rural, en habitació doble amb bany i règim de mitja pensió, 
sopar i esmorzar a les caves de La Botiga de Montsonís. Ideal per iniciar-se en 
l’enoturisme i la cata de vins. Un cap de setmana de descans, cultura, lleure i 
gastronomia.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Règim de mitja pensió, 
inclou sopar i esmorzar. 
Amb reserva prèvia.

64, 90 €    

On de Catalunya?

Lleida

Terres 
de Lleida
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Planetari i cel del Montsec © Jordi Bas

Lleida

Terres 
de Lleida

Centre d’Observació de l’Univers
El parc astronòmic de Catalunya

Consulteu caps de 
setmana i festius.  
Reserva prèvia per  
a grups.  
Entrada nocturna, 10 €.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 973 455 246, + 34 973 053 022
info@parcastronomic.cat
www.parcastronomic.cat

Centre d’Observació de l’Univers
El Centre d’Observació de l’Univers (COU) del Parc 
Astronòmic Montsec (Àger) és un gran multiespai 
lúdic, centre de referència de la docència i divulgació 
de l’astronomia i la geologia a Catalunya. El COU vol 
acostar el visitant al món de la ciència i descobrir-li el 
cel i l’entorn del Montsec, certificat i reconegut per la 
Fundació Starlight i avalat per la UNESCO com un dels 
millors del món per a l’observació astronòmica.

Un planetari únic al món
Astronomia i medi natural

De nit o de dia, l’activitat divulgativa del Centre d’Observació de l’Univers no s’atura. 
L’exposició permanent d’astronomia i medi natural del Montsec, el planetari 
multimèdia —l’Ull del Montsec— i el Parc de Telescolopis són les tres estacions  
d’un trajecte de dues hores a través de la geologia i de l’astronomia, de la Terra i del 
firmament. Un viatge estel·lar que ens revela els secrets dels astres i planetes.

Entrada diürna 

7, 50 €
Àger
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Claustre del Monestir de les Avellanes © Monestir de les Avellanes

Hostatgeria Monestir de les Avellanes ***
Hospitalitat en un conjunt històric

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web: 

+34 973 438 006
avellanes@maristes.org
www.monestirdelesavellanes.com 
Transglobal G.C. 40

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, al congost de 
Mont-Rebei i de Camarasa, rutes per observar ocells, 
pesca, cellers, BTT, senderisme, caiacs, hípica  
i parapent. 

Explorar els astres 
Iniciació a l’astronomia

L’observació de l’espai és un dels atractius d’un paquet que, a més d’introduir-nos 
en el fascinant món de l’astronomia, ens obsequia amb sensacions gastronòmiques. 
La visita guiada al Parc Astronòmic Montsec inclou l’exposició d’astronomia i medi 
rural de la serralada del Montsec, el Parc de Telescopis i el planetari multimèdia l’Ull 
del Montsec. Un viatge per l’univers que fa parada al Monestir de les Avellanes, que 
visitarem abans de gaudir d’un sopar al seu restaurant, El Claustre.

Preu de l’oferta

Tot l’any, excepte al 
mes de febrer i els 
festius de Nadal  
i Setmana Santa.

164 €    

On de Catalunya?

Lleida

Terres 
de Lleida

Balaguer
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Preu de l’oferta

Lleida

Terres 
de Lleida

Turó de la Seu Vella de Lleida © Lauren Gardeny

Una marca de qualitat
Turisme de Lleida

Tot l’any. 
Consulteu disponibilitat 
de les habitacions.

Català, castellà,
anglès, francès

+34 649 093 582
info@valentigestio.com
www.turismedelleida.com 

Turisme de Lleida
Turisme de Lleida, organisme municipal encarregat 
de l’impuls i l’aplicació de les polítiques turístiques 
a la ciutat, té per objectiu incidir sobre l’oferta, la 
promoció i la comercialització de la marca Lleida. El 
patrimoni, la gastronomia, la cultura i la natura són els 
eixos dels productes turístics lleidatans: propostes 
enogastronòmiques, city breaks, paisatges, etc.

Caminant per Lleida
Una ciutat de cultura i tradicions

Lleida ens convida a passejar pels seus carrers plens de tradició i cultura. La 
majestuositat dels murs de la Seu Vella, el Castell del Rei i els tresors del Museu 
de Lleida són només alguns dels atractius de la capital, que podem conèixer millor 
gràcies a un programa de cap de setmana que inclou dues nits en un hotel de 
quatre estrelles (allotjament i esmorzar), visites guiades al conjunt monumental del 
Turó de la Seu Vella i al castell de Gardeny, entrada al Museu de Lleida i dinar amb 
productes de la zona.

A partir de 

 126 €

Tel.:
E-mail:
Web: 

Llengües Contacte
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Pirineus
Les muntanyes que formen els Pirineus són un entorn natural  
privilegiat des d’on es pot observar Catalunya des de les altures.  
Les valls, per contra, amaguen un patrimoni humà sorprenent, fruit  
de la perseverança d’uns homes i unes dones que van bastir una  
forma de vida intrínsecament vinculada a l’orografia. Els Pirineus és  
avui un territori dinàmic amb moltes propostes i activitats per dur a  
terme. En el terreny cultural, us soprendrà el patrimoni romànic de  
la vall de Boí. Atreviu-vos a descobrir-lo!

Núria, vista del llac i el santuari  Festa dels Raiers a la Pobla de Segur  Catedral de  
la Seu d’Urgell

Pantocràtor de l’església romànica 
de Sant Climent de Taüll

Pallars 
Sobirà

Pallars 
Jussà

Alt Urgell

Cerdanya

Solsonès

Berguedà

Ripollès

Garrotxa

Alta 
Ribagorça

Lleida

Barcelona

Girona

◀
Vall, muntanyes i poble a la Cerdanya 
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Vídeo-mapatge que reprodueix les pintures de l’absis major, Sant Climent de Taüll © Centre del Romànic de la Vall de Boí

On de Catalunya?

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

L’apogeu del romànic a Catalunya
Centre del Romànic de la Vall de Boí

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 973 696 715
info@centreromanic.com
www.centreromanic.com

Centre del Romànic de la Vall de Boí
El Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí és 
l’entitat encarregada de gestionar el conjunt, declarat 
Patrimoni Mundial per la UNESCO, format per les 
esglésies de Sant Climent de Taüll, Santa Maria de 
Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill la Vall, Sant 
Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Sant Quirc de 
Durro, l’Assumpció de Cóll i Santa Maria de Cardet.

 

El millor romànic en un entorn únic
Visites al cor de la Vall de Boí

La visita a les esglésies de la Vall de Boí permet descobrir un dels millors conjunts 
romànics de tot Europa. Els audiovisuals, les escenografies i els recursos didàctics 
del Centre del Romànic faciliten el primer contacte amb aquest ric patrimoni històric 
i cultural. El vídeo-mapatge de Sant Climent de Taüll, amb la reproducció virtual de 
les pintures murals de l’absis major, trasllada els visitants a l’ambient que es respirava 
originàriament en una església romànica del segle xii.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Tiquet individual. 
El preu varia segons 
l’església visitada.

A partir de 

2 € 
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Destinació de natura i cultura
Consell Comarcal del Pallars Jussà

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 973 653 470
epicentre@pallarsjussa.cat
www.pallarsjussa.net/epicentre

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 x 4— i cultural —museus, castells 
de frontera, arquitectura civil i religiosa, etc.

Epicentre, immersió al Pallars
Conegueu el patrimoni cultural i natural

L’Epicentre és el punt neuràlgic de la informació turística del Pallars Jussà i l’espai 
on s’expliquen els valors del seu patrimoni cultural i natural. Ofereix una experiència 
atractiva d’oci cultural, ja que mostra els atractius de la comarca mitjançant 
audiovisuals, pantalles interactives i una sala 3D. Els continguts s’estructuren en sis 
àmbits, tres dels quals són dedicats a la natura: dinosaures i geologia, sons de la nit 
i espais naturals; i els altres tres a la societat i cultura pallaresa: pas de les cultures, 
llegendes i històries de gent del Pallars.

Preu de l’oferta

Tot l’any.

3 €

On de Catalunya?

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Sala 3D i Epicentre © Consell Comarcal del Pallars Jussà
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LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Castell de Gósol al Camí dels Bons Homes © Óscar Rodbag – Arxiu del CR-CBH

Tot l’any. 
Possibilitat de 
contractar paquets a 
les empreses de Guies 
adherides al CR-CBH. 

Consell Regulador del Camí dels Bons Homes
Promoció d’un itinerari transpirinenc

Català, castellà, 
anglès, francès

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

Consell Regulador del Camí  
dels Bons Homes 
El Consell Regulador del Camí dels Bons Homes és 
l’entitat que promociona aquesta ruta de senderisme 
i en coordina tots els serveis, com ara punts d’infor-
mació, allotjaments, restaurants, empreses de 
guies, centres eqüestres o taxis. També garanteix el 
manteniment dels camins i la senyalització, així com la 
coordinació amb les entitats franceses implicades.

Seguint els passos dels càtars
Senderisme sense fronteres

El Camí dels Bons Homes, GR-107, és una meravellosa experiència de senderisme 
que creua els Pirineus des del santuari de Queralt, a Catalunya, fins al castell de 
Montsegur, a França. Es pot recórrer a peu, a cavall o amb bicicleta de muntanya, 
seguint els passos dels càtars i descobrint el patrimoni cultural i històric d’aquesta 
zona de muntanya. Al llarg de l’itinerari, trobareu serveis —allotjaments, restauració, 
guies— que faran més especial el trajecte per aquesta ruta medieval.

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Consulteu preus 
segons l’activitat
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Dinamització sostenible del territori
Consorci Ripollès Desenvolupament

Tot l’any. Més 
Informació i reserves  
de paquets que 
inclouen visites, àpats  
i descomptes. 

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 972 704 556
reserves@terradecomtes.cat
www.terradecomtes.cat

Consorci Ripollès Desenvolupament
Entitat local de promoció econòmica i turística del 
Ripollès que dinamitza el territori de manera sostenible. 
A la comarca del Ripollès podem contemplar una de 
les concentracions més grans d’art romànic d’Europa: 
98 monuments, repartits en els dinou municipis de la 
comarca, entre els quals destaquen petites esglésies 
com Sant Víctor de Dòrria a la vall de Ribes o l’església 
de Sant Cristòfol de Beget a la vall de Camprodon.

Terra de comtes i abats
Viatge als orígens de Catalunya

Descobriu el patrimoni natural i cultural del Ripollès, terra de grans monestirs i 
personatges llegendaris. Ho podeu fer visitant el monestir de Ripoll, conjunt monàstic 
del segle ix, del qual destaca la seva la portalada del segle xii; el monestir de Sant 
Joan de les Abadesses, i el Palau de l’Abadia. També podeu conèixer els escenaris 
i les llegendes del Comte Arnau a través del Centre d’Interpretació del Mite del 
Comte Arnau a Sant Joan de les Abadesses i del castell de Mataplana, acompanyat 
d’una visita al centre d’interpretació Montgrony Any 0 al santurari de Montgrony.

Consulteu el web 

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Monestir de Santa Maria de Ripoll, segle ix © Consorci Ripollès Desenvolupament
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Interior de la Casa Gassia a la Vall d’Àneu © Ecomuseu

Ecomuseu de les valls d’Àneu
Un nou concepte de museu

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 973 626 336
reserves@ecomuseu.com
www.ecomuseu.com

Ecomuseu de les valls d’Àneu
L’Ecomuseu ajuda a conèixer la realitat natural i cultural 
del territori aneuenc i les transformacions de les 
darreres dècades. Aporta informació completa sobre 
el passat i el present de la zona, alhora que afavoreix 
la reflexió sobre el futur. A diferència dels museus 
tradicionals, l’Ecomuseu no es reclou en un edifici, sinó 
que s’escampa territori enllà per explicar la vida a les 
valls i pobles que el conformen. 

La vida domèstica a Àneu al segle xix
Benvinguts a Casa Gassia

Una casa del segle xviii, aixecada al centre del barri vell d’Esterri d’Àneu, és la porta 
d’entrada a una experiència que ens mostra com vivien els nostres besavis, quan a 
les cases no hi havia llum ni aigua corrent. Casa Gassia és una casa agroramadera 
representativa d’una època en què la base de l’economia local era la pagesia i la cria 
de bestiar. Les unitats d’exposició ajuden a entendre la vida domèstica en un temps 
no gaire llunyà, però molt diferent del nostre.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Consulteu els horaris 
amb l’entitat.

3 €    

On de Catalunya?

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Esterri 
d’Àneu
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Una comarca de ric patrimoni 
Oficina de Turisme del Berguedà

Tot l’any. 
En funció del Multitiquet 
escollit.

Català, castellà, 
anglès, francès

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

Oficina de Turisme del Berguedà
El Berguedà disposa d’un ampli ventall d’oferta cultural 
en què destaca el romànic i el patrimoni industrial, 
explicat en museus tan singulars com el del Ciment 
de Castellar de n’Hug o el de les Mines de Cercs. El 
patrimoni immaterial està representat per la Patum de 
Berga, Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat, o 
per la Fia-faia de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola, festa 
d’interès nacional.

Multitiquets Berguedà
Cultura per a totes les butxaques

L’extensa oferta turística de la comarca del Berguedà és més accessible gràcies 
a una iniciativa que permet gaudir de la cultura al millor preu. Són els Multitiquets 
Berguedà, deu paquets que permeten comprar conjuntament propostes de turisme 
cultural, agrupades temàticament: El Berguedà industrial; Un petit tren, un gran 
viatge; Sota terra; Fil i carbó; Espais fotogràfics; Anticrisi; Berguedà animal; Berguedà 
tèxtil (espais Olor de Colònia); Berguedà medieval i Artistes genials.

Fins a 

23, 50 €

Absis de l’església de Sant Quirze de Pedret © Rafael López Monné
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

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

Un món de natura i cultura
Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+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 s’hi  
pot practicar el golf, l’hípica, la pesca, l’alpinisme, 
l’escalada o les raquetes.

Senderisme a la Cerdanya
Una xarxa extensa de camins a 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 a BTT, a cavall i a peu. Destaca una vasta xarxa de camins 
transversals, entre els quals hi ha el camí de Sant Jaume, i rutes temàtiques, com el 
Camí dels Bons Homes. A més, existeixen diversos camins orientats de nord a sud 
que permeten anar descobrint racons de la comarca i espais naturals de gran bellesa.

On de Catalunya?

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Preu de l’oferta

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

Consulteu preus 
segons l’activitat
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Sant Climent de Taüll © Patronat de la Vall de Boí

Un conjunt romànic patrimoni mundial
Patronat de la Vall de Boí

Tot l’any (excepte el 
mes de novembre). 
Visita tres esglésies 
Patrimoni de la 
Humanitat.

Català, castellà, 
anglès, francès

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

Patronat de la Vall de Boí
Amb seu a Barruera, l’Oficina de Turisme de la Vall de 
Boí presenta una àmplia oferta cultural, de natura i 
activitats a l’entorn del conjunt romànic Patrimoni de la 
Humanitat; del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, amb més de 50 km de camins per 
fer senderisme; de l’estació d’esquí de Boi Taüll; de les 
aigües de Caldes de Boí, i de les tradicionals baixades 
de falles, com alguns dels atractius de la zona.

 

El romànic de la Vall de Boí
Patrimoni de la Humanitat

El conjunt romànic de la Vall de Boí, Patrimoni de la Humanitat, és excepcional  
per la concentració en un espai tan reduït d’un nombre elevat d’esglésies 
romàniques: són les de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí,  
Santa Eulàlia d’Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera, l’Assumpció de Cóll, Santa Maria  
de Cardet i la Nativitat i Sant Quirc de Durro, exemples admirables d’un estil amb  
mil anys d’història. El Centre del Romànic hi ofereix visites guiades tot l’any. 

A partir de 

7 €  

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Ultramarins Salàs © Jordi V. Pou

PIRINEU eMOCIÓ
Turisme responsable

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès, 
alemany, italià

+34 973 681 518
info@pirineuemocio.com
www.pirineuemocio.cat
GC-1152

PIRINEU eMOCIÓ
Amb una experiència de més de 25 anys en el 
sector, PIRINEU eMOCIÓ dissenya i ofereix productes 
turístics basats en criteris de sostenibilitat i turisme 
responsable. L’empresa realça el valor de la cultura, 
les tradicions i la gastronomia dels Pirineus, en acostar 
als visitants l’autenticitat i la bellesa del territori i oferir 
assessorament sobre els espais de natura i les 
activitats que hi poden realitzar. 

Pallars nostàlgic
L’encís irressistible del Pallars Jussà

En un cap de setmana podeu descobrir el Pallars Jussà més autèntic a través dels 
antics oficis i costums. Un viatge a bord del Tren dels Llacs, que us portarà de Lleida 
al molí de l’oli (Casa Mauri) i al Museu dels Raiers, a la Pobla de Segur. Les visites a les 
botigues-museu de Salàs de Pallars, l’estany de Montcortès, el congost de Collegats 
i els salins de Gerri de la Sal s’inclouen en un programa que es completa amb dos 
dinars típics pallaresos i una nit en règim d’allotjament i mitja pensió en una casa rural.

Preu de l’oferta

Tot l’any. 
Consulteu la   
disponibilitat en ponts, 
festius i Setmana Santa. 
Entrada reduïda per a 
infants.

164 €

On de Catalunya?

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
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Llengües Contacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Solsona © Solsona Turisme

Conèixer Solsona i el seu patrimoni 
Solsona Turisme

Tot l’any. 
Consulteu preus per a 
grups i tarifes reduïdes.

Català, castellà, 
anglès, francès

+34 973 482 310
solsonaturisme@ajsolsona.cat
www.solsonaturisme.com

Solsona Turisme

Entitat municipal de promoció turística que proposa 
activitats culturals i lúdiques relacionades amb el 
patrimoni, la natura i la tradició. Amb un centre 
històric monumental, capital de comarca i seu de 
bisbat, Solsona és ideal per fer una estada tranquil·la 
i relaxada i, alhora, gaudir de la natura i de la riquesa 
cultural d’una ciutat amb més de mil anys d’història.

Solsona, una ciutat monumental
Descobreix el seu encant de la mà d’un guia local

Passejant per Solsona us endinsareu en una ciutat plena d’història i de tradicions 
arrelades que es respiren per tots els racons del nucli antic, en una població de 
gegants i bestiari folklòric, de tradició ganivetera i artesania alimentària. Capital 
d’una comarca rural per descobrir mentre vagaregeu pels seus carrerons d’origen 
medieval. Us proposem conèixer-la amb una visita guiada qualsevol cap de setmana 
(a partir de les 11 h). Visitareu el pou de gel, la catedral, el Quarto dels Gegants,  
i fareu un recorregut pels punts més destacats del centre històric.

7, 5 € 

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Solsona
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Val d’Aran
Si hi ha cap territori a Catalunya amb elements diferencials que el facin 
únic a tot el país és, sens dubte, la Val d’Aran. Una comarca d’arrel 
occitana situada al vessant nord dels Pirineus, 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 patrimoni natural i cultural molt ampli i diversificat que no trobareu 
enlloc més de Catalunya. Veniu a conèixer la cultura d’aquest indret tan 
peculiar dels Pirineus catalans!

Església de Sant Pèir ad 
Víncula (s. xviii) 

Vall d’Aiguamòg  Esquiadors a l’estació de Vaquèira-Beret Església de Vielha

Val d’Aran

Lleida

◀
Artiga de Lin

▶
Església de Sant Andreu de Salardú
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Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:  

Església d’Unha © TvA

On de Catalunya?

Lleida

Val d’Aran

Un país per descobrir
Val d’Aran – Torisme

Llengües
Català, castellà, 
anglès, francès

+34 973 640 087
reservas@nautviajes.com
www.nautviajes.com
GCMD-177

Val d’Aran – Torisme
La situació privilegiada de la Val d’Aran ha fet 
conservar pràcticament intacte el seu extraordinari 
patrimoni lingüístic, artístic i cultural, cosa que ha donat 
lloc a una herència plenament integrada en la natura. 
Els itineraris per la comarca revelen una gran riquesa 
històrica i artística que destaca pel seu particular art 
romànic i gòtic, únics al món.

Explorar el patrimoni aranès
Natura monumental

Gaudiu d’un cap de setmana a la Val d’Aran amb visites a un típic poble aranès  
i a un dels ports de muntanya més bells de la comarca. La proposta inclou 
allotjament en habitació doble i esmorzar en un hotel/aparthotel de tres-quatre 
estrelles, excursió en taxi a la Vall de Varradòs-Sauth deth Pish i sortida a Vilamòs 
per conèixer l’Ecomuseu çò de Joanchiquet. Inclou la visita a l’església de Vilamós,  
i es recomanen les esglésies de Bossòst i Salardú o el Museu de la Val d’Aran.

Preu de l’oferta

De maig a octubre. 
Preu per persona en 
habitació doble.

A partir de 

106 € 
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Promoure l’artesania contemporània
Centre d’Artesania Catalunya

Empremtes de Catalunya és una marca 
registrada d’artesania que identifica 
i distingeix productes artesans de 
Catalunya, els quals, mitjançant una 
mirada d’identitat i de contemporaneïtat, 
transmeten els valors del país per mitjà 
d’elements vinculats a l’art, la cultura i la 
història. La distinció dels productes amb 
una marca artesana catalana permet, 
tant als catalans com als milions de 
turistes anuals, endur-se una imatge 
real i garantida del nostre territori i 
gaudir-ne. El Centre té, a més de la 
Botiga d’Empremtes, un espai expositiu 
permanent i d’entrada lliure.

Entitats associades

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Tot seguit trobareu informació sobre les entitats associades que aporten 
coneixements o altres valors al Turisme Cultural.

Centre d’Artesania Catalunya © CCAM

Barcelona

Barcelona

ccam.cat
empremtesdecatalunya.cat

http://www.ccam.cat
http://www.empremtesdecatalunya.cat
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Estratègies per al sector turístic
Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT – UB

Amb validesa a tot Europa, el Màster 
en Innovació en la Gestió Turística 
CETT-UB analitza el turisme des 
de la seva perspectiva territorial i 
cultural: la gestió de les destinacions 
urbanes i del patrimoni cultural, natural 
i gastronòmic és matèria d’estudi en 
aquest curs que ofereix dos itineraris 
—un de professional, amb pràctiques 
en empreses i institucions, i un de 
recerca, pas previ al doctorat— centrats 
en el sector hoteler, un dels que ha 
experimentat més creixement els últims 
anys.

Camins de muntanya, búnquers, camps 
d’aviació, refugis antiaeris, espais de 
repressió i museus integren una xarxa de 
setanta espais de memòria, un patrimoni 
col·lectiu que ret homenatge als catalans 
i catalanes que van lluitar en defensa de 
la llibertat. Alhora fomenta la divulgació 
i la reflexió històrica, entre els anys 1931 
i 1980, sobre la Segona República, la 
Guerra Civil Espanyola, el franquisme i la 
recuperació democràtica. En el web del 
Memorial Democràtic de la Generalitat 
de Catalunya trobem informació en 
quatre idiomes sobre els espais que es 
poden visitar i les modalitats d’accés.

Espais de memòria: testimonis de lluita i llibertat 
Memorial Democràtic

Centre de recursos © CETT

Barcelona

www.cett.cat

Barcelona

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Memorial de l’exili al coll dels Belitres, 
Portbou © Memorial Democràtic

Tot Catalunya

www.memorialdemocratic 
.gencat.cat/espais

http://www.memorialdemocratic.gencat.cat/espais
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Laboratori de Patrimoni i Turisme Cultural 
Programa d’R+D de la UB

La Universitat de Barcelona impulsa 
des de l’any 2000 un programa de 
turisme cultural i gastronòmic centrat 
en la recerca aplicada, la formació 
especialitzada i la realització d’estudis, 
assessorament, assistència tècnica, 
study-tours i viatges de benchmarking. 
Col·labora amb nombroses institucions 
internacionals i participa activament en 
diverses xarxes de recerca en turisme i 
desenvolupament.

Innovació en l’àmbit del turisme 
Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya

El PCT de Turisme i Oci de la Universitat 
Rovira i Virgili és una entitat de 
recerca en l’àmbit del turisme i l’oci 
especialitzada en les àrees de sistemes 
d’informació, intel·ligència de mercats, 
producte, desenvolupament tecnològic, 
projectes estratègics i transferència. 
Situat al Campus Vila-seca, ofereix 
espais per a empreses especialitzades 
en tecnologia i innovació en turisme i oci, 
i forma part del Campus d’Excel·lència 
Internacional Catalunya Sud.

www.pct-turisme.catEl PCT de Turisme i Oci a Vila-seca  
© PCTTP

Taller de cuina catalana.  
Projecte CHARTS – Interreg IVC  
© Jordi Tresserras

Barcelona

Barcelona

www.ub.edu/cultural

Tot Catalunya

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida
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Formació universitària per a professionals del turisme 
Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi

La Facultat de Turisme i Direcció Hotelera 
Sant Ignasi, centre de la Universitat 
Ramon Llull, ofereix un grau universitari en 
Gestió Turística i Hotelera que combina el 
desenvolupament de les competències 
en gestió i direcció d’empreses amb el de 
les competències relacionades amb 
l’hospitalitat. També imparteix màsters i 
postgraus en Innovative Hospitality 
Management, Direcció Hotelera i Gestió 
del Turisme de Negocis i Esdeveniments. 
Els programes de formació continuada 
incideixen en l’adaptació dels 
professionals a les demandes d’un sector 
en constant canvi.

Formació i recerca turística 
Universitat de Girona – Facultat de Turisme – INSETUR

La Facultat de Turisme de la Universitat 
de Girona imparteix  tres màsters oficials 
en turisme: EMTM-Màster Erasmus, 
Turisme Cultural, i Direcció i Planificació 
del Turisme. Ofereix estudis de Doctorat  
i Doctorat Industrial en Turisme.
Al territori, fa transferència a través de 
l’INSETUR i col·labora en diverses xarxes 
i organismes nacionals i internacionals.
Vint-i-cinc anys d’experiència en 
formació i gestió turística.

Edifici principal del HTSI  
© HTSI –Turisme Sant Ignasi

Barcelona

Barcelona

www.tsi.url.edu

Claustre de la facultat  
© Universitat de Girona

Costa Brava

Girona

www.udg.edu/ft
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Barcelona

Barcelona

Edifici Media-TIC, UOC © F. X. Medina

L’alimentació com a fet social i cultural
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

www.uoc.edu

El departament de sistemes alimentaris, 
cultura i societat de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) s’ocupa 
de la docència, la investigació i l’anàlisi 
de l’alimentació com a fet social i 
cultural, i molt especialment en la 
seva relació amb els territoris locals. 
El turisme gastronòmic, el turisme 
del vi i el desenvolupament local són 
tres dels principals eixos de recerca 
desenvolupats fins al moment.
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