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Mercat de Santa Caterina, remodelat
per l’arquitecte Enric Miralles

Catalunya és gastronomia
Catalunya ofereix una història mil·lenària, un clima
suau i mediterrani i un entorn natural que conjuga
la bellesa dels paisatges de muntanya amb la llum
intensa de les platges. Catalunya té una tradició
culinària que canvia, com el paisatge, en les zones
costaneres i a l’interior, al nord i al sud, i ens ofereix
un ventall molt ampli de possibilitats per delectar el
paladar. El gust del secà, del mar o de l’alta muntanya
es combinen per crear experiències úniques i
singulars, tradicionals i d’avantguarda.
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Calçots i salsa romesco, un producte que es consumeix a l’hivern

Turisme gastronòmic: un plaer per als sentits
Endinsar-se en el turisme gastronòmic de
Catalunya és assaborir l’essència d’una
cuina que recull en els seus plats la tradició
d’una història, una geografia i una cultura
pròpia que té les arrels en temps
immemorials.
L’oferta gastronòmica catalana posa a l’abast dels sentits
un reguitzell d’opcions per satisfer tots els paladars. Treure
el cap per les parades dels mercats; tastar productes fets
amb qualitat; conversar amb els protagonistes de la cuina;
conèixer les interioritats dels cellers o rebre formació culinària de primera mà són propostes que esperen a tothom
que vulgui gaudir del turisme gastronòmic de Catalunya.

A mesura que avancen els mesos en el calendari, l’oferta
gastronòmica es va transformant per posar sobre la taula la
rica varietat de productes i activitats que són els protagonistes en cadascuna de les estacions. A la tardor, les mil cares
dels bolets llueixen en restaurants i fires. A l’hivern, el relleu
l’agafen les centenàries calçotades i també les xatonades.
Amb l’arribada de la primavera, l’esclat de la fruita dolça, com
les maduixes o les cireres, comparteixen lloances amb festes
com l’Aplec del Cargol. I a l’estiu, criden l’atenció festes del
segar i el batre, el tast d’embotits i els àpats vora el mar.
Al llarg de l’any, són nombrosos els esdeveniments que fan
de Catalunya un aparador actiu en la promoció gastronòmica.
Un d’ells és el Saló Alimentària, a Barcelona, punt de trobada
internacional per a professionals i concebut com un àgora per
al diàleg i el coneixement i on poder detectar tendències.
La fira Barcelona Degusta ofereix a tothom la possibilitat de

Els restaurants catalans acumulen aquest any 63 estrelles
Michelin, tres més que el 2014
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degustar, comprar i aprendre tot el relacionat amb l’alimentació,
la cuina i la gastronomia; mentre que la fira Mercat de
Mercats promociona el producte fresc i la cuina de mercat.
El Fòrum Gastronòmic, que aquest 2015 se celebra el
novembre a Girona, destaca per la innovació amb degustacions, maridatges, presentacions de producte, diàlegs entre
gastrònoms i cuiners i sessions temàtiques amb experts. És el
primer congrés de gastronomia català i acull, des del 1999, la
fira més gran en un congrés de cuina. Per als amants del cava,
una cita que cal tenir en compte és el Cava Tast, la mostra de

caves i gastronomia que se celebra a Sant Sadurní d’Anoia
cada octubre i que enguany arribarà a la 19a edició.
Conèixer el turisme gastronòmic de Catalunya es completa
gaudint d’una oferta específica en l’enoturisme, que permet
passejar entre vinyes i viure la quietud dels cellers tot coneixent vins i caves amb denominacions d’origen pròpies.

Catalunya disposa d’un patrimoni culinari viu
i ric que cal conèixer, estimar i preservar

La cuina a Catalunya: una herència constant
La cuina catalana s’ha enriquit al llarg de la
seva història gràcies a diferents cultures i
civilitzacions. Dels grecs i els romans vam
heretar l’oli, el blat i el vi.

El llegat dels àrabs ens va deixar noves tècniques agrícoles i l’arribada de productes tan presents als nostres plats
com l’arròs, el sucre i l’albergínia. La joia del nostre passat
medieval és el llibre del Sent Soví, el receptari més antic
redactat en català, mentre que del descobriment d’Amèrica en sobresurt, amb llum pròpia, el tomàquet. En els
últims anys, la creativitat, la innovació i la qualitat de cuiners catalans de prestigi ens ha permès mantenir el marcat
caràcter mediterrani de la nostra cuina i posicionar-la
com una de les més prestigioses internacionalment.

Conill amb castanyes i bolets
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Un inventari de receptes de cuina catalana
Catalunya disposa des del 2001 del projecte
Marca Cuina Catalana, una iniciativa
promoguda per l’Institut Català de la Cuina
i la Fundació Viure el Mediterrani.
Aquesta marca té l’objectiu de garantir la continuïtat de la cuina
catalana potenciant els productes alimentaris catalans i els
restaurants per mitjà d’un segell de qualitat. Fruit d’aquesta
col·laboració d’estudi, reflexió i promoció de la cuina catalana,
va sorgir —el novembre del 2006, en una primera edició, i el
maig del 2011, en una segona— el Corpus del patrimoni
culinari català, un inventari que recull 1.136 receptes tradicionals de la gastronomia catalana. A data d’avui, 170 restaurants
d’arreu del territori ofereixen algunes d’aquestes receptes
per al gaudi dels comensals. Els impulsors de la Marca Cuina
Catalana tenen en marxa una campanya perquè la Unesco
reconegui la cuina catalana com a patrimoni immaterial de
la humanitat. Tothom ha de saber que disposem d’un patrimoni culinari viu i ric que cal conèixer, estimar i preservar.
I és que la cuina catalana té uns trets característics que la fan
única al món. A l’àmplia gamma de productes sorgits d’una
gran varietat paisatgística, cal afegir-hi la feina constant de fa
anys en la recerca d’una producció de qualitat que està
avalada per distintius com la denominació d’origen protegida
(DOP), la indicació geogràfica protegida (IGP) i la Marca Q de
qualitat.

Des de l’estiu del 2003, la gastronomia catalana comparteix i
participa de l’ideari de l’organització internacional Slow Food.
Aquest moviment, fundat el 1986, vetlla per la cuina de qualitat,
per la diversitat de receptes i sabors, pel respecte al ritme de
les estacions meteorològiques i per la cura del medi ambient.
Alguns dels restaurants catalans incorporen en els plats de
les cartes el logotip «KM 0» com a indicador que aquell plat
s’ha cuinat amb productes locals, comarcals o territorials.
I aquesta aposta pel plaer del menjar bo, just i net forma part
de l’ADN dels col·lectius de cuina implantats per tot Catalunya.
Són unes agrupacions de restaurants, de productors locals i
d’altres establiments gastronòmics de caràcter eminentment
local que promouen una gastronomia basada en una cuina
del territori, de proximitat i qualitat. Escampats per tota la
geografia catalana trobareu un munt de restauradors agrupats
en una vintena de col·lectius. En l’àmbit de la recerca aplicada
a la gastronomia d’excel·lència destaca la Fundació Alícia,
a Sant Fruitós de Bages. Aquesta fundació, ubicada en
l’emblemàtic espai del Món Sant Benet, té també la implicació
de Ferran Adrià, un dels xefs catalans més internacionals.
I és que Catalunya gaudeix d’un privilegi: tenir en els seus
fogons cuiners de ressò internacional, com Carme Ruscalleda
o Joan Roca, per esmentarar-ne alguns.

Hotels Gastronòmics: ambient familiar i productes
de proximitat
Sota el segell d’Hotel Gastronòmic trobareu establiments de
petit format que tenen com a principal atractiu una oferta gastronòmica de proximitat i un tracte proper i familiar. Allotjaments
confortables i de qualitat amb una gastronomia que tracta de
conservar la personalitat, la identitat i els productes del territori.

La proposta gastronòmica d’aquests hotels té
una gran representació de plats de cuina catalana
elaborats amb productes de la terra i productes amb denominacions d’origen protegides i indicacions geogràfiques
protegides. Catalunya compta ja amb més d’una trentena d’Hotels Gastronòmics (www.catalunya.com).
El restaurant Portal de Mar de l’hotel Es Portal, a Pals
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Tast de vins a l’aula de la Vinya i el Vi

Enoturisme: dotze visions de Catalunya
El conreu de la vinya a Catalunya té una
tradició llarga. Va arribar a la Mediterrània
gràcies a les civilitzacions grega i romana.
Per tant, la cultura, el paisatge i la tradició
del vi formen part, des de fa molts segles,
de la història de Catalunya.
Practicar l’enoturisme a Catalunya és sinònim de descobrir
i gaudir del vi, del territori, de la cultura i de la gastronomia
autòctona de les zones que configuren les onze denominacions d’origen Vi i les que formen l’única denominació
d’origen Cava. Catalunya aixopluga prop de 600 cellers de
diverses mides i produccions, segons dades de l’INCAVI. Apostar per fer enoturisme, permet sentir a cau d’orella les històries
dels cellers de petites empreses familiars i dels grans exportadors catalans. Alguns dels cellers s’allotgen en castells
medievals i d’altres ho fan en edificacions modernistes. N’hi ha
molts que ofereixen visites guiades i activitats complementàries,
com ara tasts de vins, cursos, formació o festes. Una ocasió
excel·lent per copsar d’una sola vegada la dimensió vitivinícola
de Catalunya és la Mostra de Vins i Caves que des de fa
34 anys se celebra a Barcelona coincidint amb la verema.

Les denominacions d’origen Vi reconegudes a Catalunya són
Alella —la més petita de totes, però de les més antigues i
peculiars—, Catalunya —on s’afavoreix l’experimentació i
l’oferta de vins elaborats amb una gran diversitat de varietats de raïm—, Conca de Barberà —d’una tradició vinícola
molt antiga i que incorpora vins negres de gran qualitat—,
Costers del Segre —que aposta fermament per l’aplicació
de tecnologia avançada i per la innovació—, Empordà —ha
apostat per una reconversió varietal i també per una millora
de les tècniques de conreu—, Montsant —la DO més jove
de Catalunya, però que ha sabut guanyar-se en poc temps el
reconeixement internacional—, Penedès —de sempre, una
regió vinícola notable en tecnologia, amb enòlegs, professionals i cellers en constant renovació—, Pla de Bages —una
DO de dimensions reduïdes i amb molta qualitat—, Priorat
—l’única denominació d’origen qualificada de Catalunya i una
de les més prestigioses—, Tarragona —la degana de les DO
catalanes i coneguda per la seva producció de vins licorosos—,
i Terra Alta —marcada per l’esperit cooperativista i amb afany
de modernització—. Pel que fa a la DO Cava, les vinyes de
Catalunya apleguen el 95% de la producció estatal i té en Sant
Sadurní d’Anoia, Alt Penedès, la capital neuràlgica del cava.

L’oferta enoturística de Catalunya és única
tant per la varietat com per la qualitat
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Sant Climent Sescebes. Celler

Costa Barcelona. Ciclistes entre vinyes ▶

Tasteu els vins i marideu-ho amb l’excel·lent oferta
gastronòmica que ofereix el territori

Rutes enoturístiques
De rutes per viure intensament l’enoturisme n’hi ha moltes i
aquí us mostrem les que no us hauríeu de perdre durant la vostra estada a Catalunya. A la Ruta del Vi de Lleida proposen
assaborir el sabor del paisatge en un passeig per la gastronomia, la cultura i la geografia lleidatanes. Un viatge enològic en
què els vins tradicionals o de nova creació dibuixen un paisatge
on el passat, el present i el futur s’encavalquen. Podeu gaudir
d’aquesta ruta visitant una vintena de cellers, diversos restaurants, més d’una desena d’allotjaments i tres enoteques, entre
molts altres atractius. La ruta disposa d’oficines de turisme.
El Penedès ens presenta infinitat d’experiències que tenen
el vi i el cava com a protagonistes, i a més ofereix l’avantatge de ser a prop de Barcelona i del mar. Des d’Enoturisme
Penedès us encoratgen a seguir l’aroma d’una terra per
descobrir els racons, la vida rural, el paisatge, la gent,
les tradicions i la gastronomia d’un territori ple de sabors
Vinyes a la província de Barcelona
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i sensacions inoblidable, a través d’una ruta enològica
amb més de cent vuitanta establiments adherits, entre els
quals trobareu el VINSEUM (Museu de les Cultures del Vi
de Catalunya) i el Centre d’Interpretació del Cava.
La Ruta de cellers de la comarca del Priorat s’estructura a l’entorn de més d’una quarantena de cellers de
les DO Montsant i DOQ Priorat. En aquest petit territori,
on s’abracen les dues denominacions, passareu d’una
a l’altra sense adornar-vos-en, podreu conèixer vins de
característiques molt diferents, contemplar vinyes grimpadores que s’enfilen coster amunt, paisatges singulars
que podreu recórrer a través dels Camins del Vi, així com
conèixer la nostra història al Castell del Vi de Falset.
La Ruta del Vi a l’Empordà permet passejar-se per les vinyes
i visitar una vintena de cellers de la zona. Algun d’aquests
cellers tenen fins i tot museu o centres d’interpretació.
Visiteu-los! Tasteu els vins i marideu-ho amb l’excel·lent oferta
gastronòmica que ofereix el territori.
Tast de vins a l’aula de la Vinya i el Vi

Com podeu llegir les ofertes
d’aquest catàleg?
Esquema d’ús
Nom de l’entitat
Hotel Mas Ses Vinyes ****
Calma, confort i bona cuina

Sopar gastronòmic i sessió de massatge al Mas Ses Vinyes

Segell distintiu d’Hotel Gastronòmic

© Mas Ses Vinyes

Gastronomia i relaxació

Títol de la proposta d’activitat

Una experiència per desconnectar de la rutina
El paquet que us presentem inclou un sopar gastronòmic amb aperitiu per a dues
persones, per assaborir el millor de la cuina mediterrània i empordanesa en un
ambient elegant i acollidor. Per descobrir tot l’encant de l’hotel, l’experiència es
completa amb una sessió de spa, on relaxar el cos i l’esperit, i un massatge d’una
hora. Aconsellem arrodonir la visita amb una nit d’allotjament en una de les àmplies
habitacions Confort per assegurar una total desconnexió de la rutina i revigoritzar
l’ànim amb garanties.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

210 €
Preu per a dues
persones.
Consultar disponibilitat
i tarifes de l’habitació
segons temporada.

Begur
Girona

Costa
Brava

84

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

Hotel Mas Ses Vinyes ****
Al cor de l’Empordà, en una zona residencial envoltada
de bosc mediterrani de pins i alzines, s’alça l’hotel
gastronòmic Ses Vinyes, un indret pensat per als qui
busquen tranquil·litat i descans. Combina la masia
principal amb diferents mòduls de construcció actual,
d’aire minimalista, al voltant de la piscina exterior, que
disposen d’una vintena d’habitacions, un restaurant de
cuina de proximitat amb tocs d’autor i l’spa.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

Descripció de l’activitat

Llengües
+34 972 30 15 70
info@massesvinyes.com
www.massesvinyes.com
HG-002396

Descripció de l’entitat

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

Català, castellà,
anglès, francès

Dades de contacte i més informació
Número d’inscripció al Registre de Turisme de Catalunya

Catalunya és gastronomia
Propostes

L’Agència Catalana de Turisme ha agrupat una bona part de les empreses,
entitats i organismes que ens ajuden a «tastar» Catalunya.
En aquest catàleg podreu conèixer les empreses i entitats que conformen
aquest ventall gastronòmic, des de restaurants, allotjaments de primer
nivell i establiments familiars de petit format, com els hotels gastronòmics,
fins a aules de cuina, passant per empreses de serveis, col·lectius de cuina
i altres agents turístics que ens ajuden a descobrir el territori i el paisatge
per mitjà d’experiències gastronòmiques. Us convidem a conèixer les
seves propostes en aquest apartat. Que vagi de gust...
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Tot Catalunya
Catalunya gaudeix d’una tradició gastronòmica reconeguda i, alhora, d’un
potencial d’innovació veritablement trencador. La combinació d’aquestes
dues facetes ha portat alguns dels seus establiments a formar part de la
flor i nata de la restauració internacional. Voltar pels diferents territoris que
formen Catalunya és descobrir múltiples propos-tes culinàries que van
des de les calçotades fins a les xatonades, passant pels cargols, els
embotits, els rossejats, els peixos o els vins. Acosteu-vos als fogons de la
gastronomia local catalana, i llepeu-vos els dits!

Val
d’Aran
Girona
Lleida
Barcelona
Tarragona

Pirineus
Costa
Brava
Paisatges
Barcelona
Terres
de Lleida

Costa
Barcelona
Barcelona

Costa
Daurada

Terres
de l’Ebre

◀
Setrill d’oli i olives

Jurat professional en el concurs de cuina
de la Fira de Sant Bartomeu

Plat de la nova cuina catalana

Vinyes a Sant Martí Sarroca
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Aborígens – Local Food Insiders
Passió per la cuina catalana

Tast de productes locals

© Aborígens

Viatgeu a les arrels de la cuina catalana
Experiències per assaborir Catalunya

Aborígens ofereix rutes, tastos, activitats singulars i estades gastronòmiques per
Barcelona i Catalunya per donar a conèixer la cuina local. Descobrir el territori, visitar
productors i artesans, sortir a pescar, cuinar amb xefs de renom, aprendre el
receptari tradicional i tastar els millors vins de terrer perquè, tant viatgers apassionats
com escoles de cuina, professionals de la restauració, periodistes, importadors i
cuiners d’arreu assaboreixin la cara més suculenta de la Catalunya gastronòmica.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

A partir de

90 €

Tot l’any.

Lleida

Girona

Tot Catalunya
Barcelona
Tarragona

Aborígens – Local Food Insiders
Aborígens promou un turisme gastronòmic de
proximitat, còmplice amb el territori i sensible amb els
productes locals. Amb Barcelona i Catalunya com a
escenaris principals, Aborígens s’allunya dels tòpics
i els circuits massius per idear projectes i fomentar
activitats exclusives que permeten aproximar-se
al patrimoni culinari amb un únic objectiu: viure
la gastronomia de manera desinhibida i sense
complexos.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:
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Llengües
+34 931 873 750
hola@aborigens.cat
www.aborigensbarcelona.com
GC-3726

Català, castellà,
anglès, portuguès
i rus

Agència de viatges Gourmand Breaks
Una aproximació d’alt nivell a la cuina del sud d’Europa

Classe de cuina personalitzada organitzada per Gourmet Tour of Spain

© Gourmand Breaks

Nou dies d’experiències
Lleure gastronòmic i actiu

Gourmand Breaks ofereix un viatge personalitzat de nou dies que inclou
allotjament en hotels de cinc estrelles, transport d’elit, serveis oferts per guies
seleccionats, visites a cellers de prestigi, classes de cuina personalitzades, àpats
amb atenció directa del xef en els millors restaurants, massatges relaxants, un
viatge en globus i una sortida en veler, entre altres. Una manera d’experimentar el
territori a mida per a cada client.

Agència de viatges Gourmand Breaks
Agència de viatges especialitzada en rutes de vins
i circuits culinaris i culturals d’alt nivell per Espanya,
Portugal i el sud-oest de França. Ofereixen paquets
individuals o grupals personalitzats, visites a cellers
acompanyats per experts, classes de cuina amb xefs
guardonats amb estrelles Michelin o mestres de cuina
tradicional, degustacions de pernils, formatges i olis,
visites culturals amb guies locals, entre altres activitats.

Llengües
Anglès, francès,
alemany, rus

On de Catalunya?

Preu de l’oferta
A partir de

3.500 €
Paisatges
Barcelona

Tarragona

Girona

Costa
Brava
Barcelona
Barcelona

Tot l’any.
Consulteu la
disponibilitat de places.

Costa
Daurada

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 972 219 640
ursula@gourmandbreaks.com
www.gourmandbreaks.com
GC-001627
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Catalunya Bus Turístic
Rutes per terres catalanes

Ruta Montserrat i la Colònia Güell de Gaudí amb el Catalunya Bus Turístic

© CBT

Catalunya al cent per cent
Descobrir els secrets de Catalunya

Conèixer els tresors culturals catalans és més fàcil amb el Catalunya Bus Turístic: la
ruta Montserrat i la Colònia Güell de Gaudí inclou la visita a la Colònia Güell, una copa
de cava, bitllet del Cremallera i visita a Montserrat; la Figueres de Dalí i Girona, una
visita guiada a Girona i entrada al Teatre-Museu Dalí i a Dalí Joies; i Vi i Cava, visites als
cellers Jean Leon i Torres, amb degustació de vins, i visita, aperitiu i degustació de
dues copes de cava a Freixenet. Ofereix també nombrosos descomptes a cada ruta.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

A partir de

64 €

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

Lleida

Girona

Tot Catalunya
Barcelona
Tarragona

Catalunya Bus Turístic
Catalunya Bus Turístic recorre tot Catalunya per tal de
descobrir-vos els secrets dels seus pobles, carenes i
valls. Montserrat, la Colònia Güell, 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. Als
trajectes tindreu les explicacions d’un guia en català,
castellà i anglès, i d’un servei d’àudioguia en deu
idiomes (5 €).

Contacte
+34 932 853 832
Tel.:
E-mail: info@catalunyabusturistic.com
Web: www.catalunyabusturistic.com
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Llengües
Català, castellà, anglès,
francès, alemany, italià,
portuguès, rus, xinès,
japonès

CIM Hotels (Gourmet i Sender Hotels)
Hotels amb encant

Els hotels CIM estan situats en entorns amb encant del terrioti català

© Jaume Leon

Experiències CIM

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

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

On de Catalunya?

A partir de
Girona
Lleida

Tot Catalunya
Barcelona
Tarragona

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany

Preu de l’oferta

60 €

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

Contacte
+34 973 438 232
Tel.:
E-mail: mkt@cimhotels.com
Web: www.cimhotels.com
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Ruta del xató
Activitats al voltant d’un àpat del tot genuí

Cala Balmins

© Agència Promoció Turisme de Sitges

Escapades al territori del xató

Propostes diversificades i d’un alt valor afegit
La Ruta del xató us proposa combinar la gastronomia amb diverses activitats que es
desenvolupen al territori. Us proposem, entre altres, passejar per les vinyes, visitar
cellers, descobrir els municipis costaners o els tres grans parcs naturals de la zona,
admirar el ric patrimoni artístic i arquitectònic, gaudir de la programació de festivals
musicals i participar de les festes i tradicions gaudint de la rica gastronomia del territori.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

Consulteu preus
segons l’activitat.
De novembre a abril.
Consulteu les diferents
activitats que se
succeeixen al llarg
de l’any.

Barcelona

Costa
Costa Barcelona
Daurada

Tarragona

Ruta del xató
La Ruta del xató és una proposta de turisme
gastronòmic que les comarques de l’Alt Penedès, el
Baix Penedès i el Garraf desenvolupen anualment al
voltant d’una de les seves receptes estrella: el xató.
Durant la temporada d’aquest àpat, de novembre a
abril, presenten diverses activitats relacionades amb
l’enoturisme, la cultura, el mar, els espais naturals, la
música i, naturalment, la gastronomia.

Contacte
Tel.:
+34 938 172 762
E-mail: info@rutadelxato.com
Web: www.rutadelxato.com
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Llengües
Català, castellà

Viemocions (Sapienstravel)
Enoturisme social, cultural i territorial

Vistes de Cadaqués

© Montserrat Guillamón Pradas

—

Paisatge de vinyes

© Àngel Garcia i Peti

Cultura i paisatges a través del vi
Conèixer la Catalunya vinícola

Viemocions us proposa un recorregut de cinc dies i quatre nits per descobrir la història
i la cultura enogastronòmica de Catalunya. La ruta permet conèixer obres de genis
universals com Gaudí, Casals o Dalí, a més de paisatges de gran bellesa a la Costa
Brava, la Costa Daurada, la Catalunya interior, el Priorat, Montserrat o Barcelona. Inclou
allotjament en hotels de cinc estrelles, gastronomia en restaurants amb estrelles
Michelin i la descoberta de vins de set denominacions d’origen diferents.

Viemocions (Sapienstravel)

On de Catalunya?

Agència de viatges especialitzada en enoturisme que
ofereix sensacions, experiències i emocions al voltant
de la cultura del vi català. Els experts de Viemocions
elaboren productes propis i fets a mida amb la qualitat
com a element principal. Ofereixen descobrir en
profunditat el territori, la cultura i, molt especialment,
les persones que conformen el paisatge tant geogràfic
com humà de Catalunya.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,

Costa
Brava

Paisatges
Barcelona

Girona

Preu de l’oferta

1.740 €
Tot l’any.

Lleida

Terres
de Lleida

Barcelona

Tarragona

Costa
Daurada

Barcelona
Costa
Barcelona

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 934 877 626
info@viemocions.com
www.viemocions.com
GC-002403
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Barcelona
Amb més d’un milió i mig d’habitants, Barcelona és una ciutat
cosmopolita i un referent de l’avantguarda a tot Europa. A la vegada,
conserva els seus propis trets d’identitat, basats en aspectes com
el modernisme, l’olimpisme, la cultura de la pau o el progrés social.
Barcelona ofereix un enorme ventall de propostes culinàries que us
faran enamorar de la gastronomia de la ciutat. Visiteu-los un per un i
descobriu el sabor d’una àrea urbana oberta a la Mediterrània i al món.

Barcelona

Barcelonès

◀
Barcelona. Mercat de la Boqueria

Cacau en pols i una batedora

Mercat de Santa Caterina, remodelat per l’arquitecte Enric Miralles

Embotits
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Una gamma àmplia i variada de restaurants
Turisme de Barcelona

Gamma de productes de Barcelona

© Turisme de Barcelona

Barcelona Walking Tours Gourmet
Circuit gastronòmic per la ciutat

Itinerari ple de sabor pels carrers del nucli antic per conèixer la cultura gastronòmica
de la ciutat. Durant aquest recorregut de dues hores de durada es descobreix la
història de Barcelona de la mà de guies professionals, i es visiten alguns
establiments emblemàtics de la gastronomia local, on es tasten diversos productes
de la cuina barcelonina. El preu de l’activitat inclou la degustació de tres tasts i
l’explicació s’ofereix en anglès d’acord amb els horaris preestablerts.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

22€
Tot l’any.
Divendres i dissabtes,
excepte festius.
Consulteu preus reduïts
per a infants.

Barcelona

Turisme de Barcelona
Ens públic de promoció de Barcelona que recull
l’oferta de restauració de la ciutat en el programa
Barcelona Gastronomia, amb una selecció de 170
restaurants membres. Aquest programa proposa una
àmplia gamma de possibilitats culinàries per descobrir i
gaudir la cuina local.

Barcelona

Contacte
Tel.:
+34 932 853 832
E-mail: info@barcelonaturisme.cat
Web: bcnshop.barcelonaturisme.cat
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Llengües
Anglès

ABaC Restaurant & Hotel *****
Allotjament i restauració de referència

Terrassa del restaurant

© ABaC Restaurant & Hotel – Marco Pastori

Escapada gurmet

Gastronomia, arquitectura i disseny
El paquet que us proposem inclou un detall gurmet de benvinguda, un esmorzar
gurmet a l’habitació o a la sala, una nit d’allotjament, un dinar o sopar al guardonat
restaurant ABaC (el celler no hi està inclòs) i l’accés al circuit de l’ABaC Spa, on
podreu gaudir de teràpies naturals que aconsegueixen la plena sinergia entre la pell,
el cos i la ment. Us oferim, a més, una visita a la cuina del restaurant i al seu celler
amb prop de mil referències diferents.

ABaC Restaurant & Hotel *****

On de Catalunya?

L’hotel ofereix quinze habitacions luxoses amb servei
personalitzat i disposa d’un spa completament
equipat. La gastronomia és l’eix fonamental del
projecte. El restaurant té una capacitat per a 56
comensals i va ser nominat millor restaurant
de Catalunya 2011 per l’Acadèmia Catalana de
Gastronomia. El dirigeix el prestigiós xef Jordi Cruz i
està guardonat amb dues estrelles Michelin.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany

Preu de l’oferta
A partir de

412 €
Barcelona

Fins al 28 de
desembre.

Barcelona

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 933 196 600
info@abacbarcelona.com
www.abacbarcelona.com
HB-004321
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Associació de Comerciants de la Boqueria
El producte fresc amb majúscules

Mercat de la Boqueria

© kilografik

Aprendre a cuinar

Cursos impartits per xefs i sommeliers
En els cursos de l’aula gastronòmica del mercat de la Boqueria es combina la teoria
i la pràctica. S’hi parla de la varietat i la procedència dels productes, de tècniques
de cocció, elaboració i conservació, de menús senzills o sofisticats, de tradició
i d’innovació culinària... Estan impartits tant per xefs i sommeliers de reconegut
prestigi professional com per joves creadors.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

A partir de

25 €

Tot l’any.
Consulteu els diferents
cursos.

Barcelona

Barcelona

Associació de Comerciants
de la Boqueria
L’aula gastronòmica del mercat de la Boqueria és un
centre d’informació sobre la gastronomia i la cuina
del producte fresc, del qual aquest mercat n’és el
màxim proveïdor. A l’aula hi assisteixen aficionats
i professionals de la cuina, artesans i empreses
elaboradores.

Contacte
+34 933 040 270
Tel.:
E-mail: imma@boqueria.info
Web: www.boqueria.info
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Barcelona Boutique Hotels ****
Allotjament amb rerefons gastronòmic i cultural

Activitats a l’Hotel Barcelona Catedral

© Hotel Barcelona Catedral

Experiències culinàries en equip
La ciutat des d’un altre punt de vista

Per què sopar només quan es pot fer un team building i gaudir d’una experiència
única? Els hotels del grup Barcelona Boutique Hotels us proposen gaudir en equip
no només de la degustació dels plats, sinó també de la seva elaboració. Activitats
especialment dissenyades pel departament de gastronomia d’Izaka, divertides i
enriquidores, com ara classes de cuina o sopars team building, dirigides a persones
amants de la gastronomia i sensibles a les varietats de la cuina local.

Barcelona Boutique Hotels ****

On de Catalunya?

El grup disposa dos hotels al centre de Barcelona
(Hotel Barcelona Catedral i Hotel Sixtytwo) i sis edificis
d’apartaments turístics. Cada establiment és únic, té el
seu propi caràcter per oferir una experiència única. La
companyia ofereix no només un allotjament de qualitat
al centre de la ciutat, sinó que proposa als seus hostes
experiències sensorials per conèixer Barcelona des
d’un altre punt de vista.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany

Preu de l’oferta
A partir de

50 €
Barcelona

Tot l’any.
Mínim dotze persones.

Barcelona

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 933 042 255
activities@izaka.com
www.izaka.com
HB-000776
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Barceloneta Cuina
Les arrels marineres d’un barri

Menjador de Can Solé, un dels restaurants del col·lectiu

© Can Solé

Màxima qualitat a la taula
Cuina d’arrel marinera

Basada en la cuina marinera, mediterrània i de mercat; l’oferta gastronòmica dels
restaurants del col·lectiu Barceloneta Cuina conserven els sabors d’un dels barris
més populars de Barcelona. Arrossos, fideuades, sarsueles, graellades, suquets,
calderetes de marisc, peix a la planxa o al forn... deixen constància de la seva
tradició marinera. Tots els ingredients, frescos del dia, són d’una qualitat màxima i les
cartes plasmen el compromís amb el peix de la platja de Barcelona.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

A partir de

45 €

Tot l’any.
Consulteu preus
segons els
establiments.

Barcelona

Barcelona

Barceloneta Cuina
L’amor per la gastronomia i la cultura culinària uneix
restaurants i professionals del col·lectiu Barceloneta
Cuina. L’associació recupera plats típics de la
Barceloneta, promou els productes de proximitat,
amb el mar de Barcelona com a referent, mitjançant
l’organització de jornades gastronòmiques i les cartes
dels restaurants que formen el col·lectiu: Ca la Nuri
Platja, Can Solé, El Nou Ramonet, Kaiku, La Mar
Salada, Lluçanès i Somorrostro.

Contacte
+34 932 215 012
Tel.:
E-mail: barcelonetacuina@gmail.com
Web: www.barcelonetacuina.cat
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus,
italià, japonès

Catalonia Gourmet
La marca dels productes selectes

Córner de Catalonia Gourmet per a punts d’exposició i venda de productes tant fixos com efímers

© Catalonia Gourmet

Córner d’Experiències Gourmet

Els millors productes de la gastronomia catalana
Tastar delicadeses, sorprendre’s amb suggeriments de maridatge o endur-se a casa
el millor producte gastronòmic per a un regal o per a una ocasió especial és possible
amb el Córner d’Experiències Gourmet. Aquesta proposta d’exposició i venda de
productes gurmet us permet fer un viatge gastronòmic i endinsar-vos, a més, en els
valors de la tradició, l’artesania, el territori, la qualitat i la innovació a la nostra terra.

Catalonia Gourmet

On de Catalunya?

Catalonia Gourmet és la marca que ha desenvolupat
el clúster Gourmet de Catalunya per promocionar
els productes catalans més selectes. El clúster està
format per més de trenta empreses que representen
el bo i millor dels productes gurmet de la nostra
terra —olis, salses i conserves, galetes, xocolates i
llaminadures, vins i caves, cerveses, productes de la
mar, formatges i cafès i tes, entre altres.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta
Consulteu preus

Barcelona

Barcelona

Tot l’any.
Consulteu la possibilitat
d’un pressupost
i disseny a mida.

Contacte
Tel.:
+34 625 281 200
E-mail: gerent@cataloniagourmet.cat
Web: www.cataloniagourmet.cat
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City Tours Barcelona
Petits plaers a la ciutat comtal

El recorregut per Barcelona inclou tast de tapes amb productes d’alta qualitat

© CTB Travels City Tours Barcelona

Circuit de tapes a Barcelona
Visita a restaurants, mercats i vinoteques

El circuit que us proposem per Barcelona combina la visita a alguns dels millors
mercats, botigues de vi i restaurants de tapes. És una excel·lent manera de visitar la
capital catalana i conèixer el centre i el Barri Gòtic, amb els seus millors restaurants
i llocs més emblemàtics. L’activitat s’organitza exclusivament per a grups privats de
vuit persones com a mínim. És especialment interessant per realitzar amb grups
d’amics, amb l’empresa o amb la família. Inclou tast de vins, tapes amb productes
d’alta qualitat i un guia privat.

Preu de l’oferta

On de Catalunya? City Tours Barcelona

A partir de

65 €

Tot l’any.
Barcelona

Barcelona

Agència de viatges ubicada a Barcelona, especialitzada
en circuits privats de vi i gastronomia a Catalunya,
visites a cellers al Priorat, Alella, Penedès, Montsant,
etc. També ofereix circuits culturals per Barcelona i
excursions als llocs més emblemàtics de Catalunya,
transport i reserva d’hotels per a grups privats de vuit
a dues-centes persones. També organitza circuits
personalitzats i a mida, principalment per a empreses.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:
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Llengües
+34 931252082
info@citytoursbarcelona.com
www.citytoursbarcelona.com
GC-002681

Català, castellà, anglès,
francès, alemany,
portuguès, danès,
holandès, suec, noruec

Cook & Taste
Cuina local per gaudir col·lectivament

Cuinar i gaudir, els principis de Cook & Taste

© Cook & Taste

Taller de cuina i visita al mercat
Del mercat a la cuina i de la cuina a taula

L’oferta permet compartir amb Cook & Taste la passió per la gastronomia cuinant
i menjant a la seva cuina. Primerament acompanyareu el cuiner a comprar a
l’emblemàtic mercat de la Boqueria, i després us reunireu al voltant dels fogons per
aprendre a cuinar alguns dels millors plats de la cuina local. Un cop enllestit, podreu
gaudir de l’àpat preparat amb tots els comensals.

Cook & Taste

On de Catalunya?

A Barcelona, Cook & Taste proposa tastar la riquesa
de la cuina mitjançant un costum molt mediterrani:
compartir relaxadament el menjar asseguts al voltant
de la taula. Teniu a disposició un equip jove i versàtil
que ofereix una proposta totalment personalitzada,
que va des d’un taller de cuina per a viatgers
encuriosits per la cuina local fins a esdeveniments
corporatius.

Llengües
Català, castellà,
anglès

Preu de l’oferta
A partir de

65 €
Barcelona

Barcelona

Tot l’any.
Consulteu la
disponibilitat de places.

Contacte
+34 933 021 320
Tel.:
E-mail: info@cookandtaste.net
Web: www.cookandtaste.net
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Derby Hotels Collection
Hotels d’ubicació cèntrica i amb oferta gastronòmica

Restaurant La Terraza del Claris

© Derby Hotels Collection

Stay & Food a l’Hotel Claris
Productes i serveis amb valor afegit

L’Hotel Claris 5* GL presenta una àmplia oferta gastronòmica amb una marcada
petjada mediterrània, tant en el disseny dels seus espais com en la composició
dels seus plats. Aquest paquet permet gaudir, entre altres avantatges, d’una nit
en habitació superior, esmorzar bufet per a dues persones, prioritat de reserva al
restaurant La Terraza del Claris, un tiquet diari per a dues persones amb un 20% de
descompte en la carta de qualsevol dels nostres restaurants a Barcelona, i un còctel
gratuït per a dues persones.

Preu de l’oferta

On de Catalunya? Derby Hotels Collection

A partir de

250 €
Fins al desembre.
Consulteu la
disponibilitat
d’habitacions.

Barcelona

Barcelona

Establiments pensats per a persones que aprecien
una nova forma de confort, amb espais interiors de tall
avantguardista o clàssic i emplaçats en localitzacions
cèntriques de les grans capitals europees, entre
les quals Barcelona. Aquests hotels destaquen per
una gastronomia d’alta qualitat en restaurants, bars i
terrasses d’estiu i perquè exposen part de la col·lecció
d’art de la Fundació Clos.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:
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Llengües
+34 934 876 262
claris@derbyhotels.com
www.hotelclaris.com
HB-003933

Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, italià

Food Wine Tours
Turisme orientat a viure la gastronomia

Degustació de tapes, vi i cava que s’inclouen al tour de Food Wine Tours

© Food Wine Tours

Escapada gurmet a Barcelona
Viatjar amb tots els sentits

Food Wine Tours ofereix un ampli ventall de recorreguts gastronòmics guiats per
Barcelona: tours de tapes, de vi, de xocolata i de dolços, per mercats… diaris i privats,
individuals o per a grups, per fer a peu o amb minibus. Experiències úniques per
conèixer Barcelona, la seva cultura i tradicions amb tots els sentits, i que permeten
integrar-se en la forma de fer i de pensar d’un poble molt arrelat a la seva història.

Food Wine Tours

On de Catalunya?

Empresa especialitzada en turisme gastronòmic
que organitza circuits i activitats lúdiques i formatives
al voltant de la gastronomia en diferents ciutats i
regions. Ofereix un servei altament personalitzable
per a viatgers individuals i grups, conscients que la
gastronomia és un dels aspectes més importants del
viatge i també de la cultura.

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

Preu de l’oferta
A partir de

30 €

Tot l’any.
Barcelona

Barcelona

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 933 171 909
reservations@foodwinetours.com
www.foodwinetours.com
GC1138
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Grup Gavina
Més de vuitanta anys d’experiència a la cuina

Terrassa de les Arcades

—

Tapas Club, un dels establiments del grup

© Grup Gavina

Tres formats de cuina mediterrània
Mirades diferents sobre un mateix concepte

El Grup Gavina proposa descobrir la cuina mediterrània per mitjà de tres formats
diferents de restaurants. A La Gavina, peix i marisc fresc amb un ampli assortiment
d’entrants freds i calents, acompanyats d’arrossos i peixos. A l’Arròs, arrossos
amb brous i sofregits cuinats a foc lent i servits individualment. I al Tapas Club,
l’experiència de la cuina de petites porcions al servei de les tapes de tota la vida. Una
oferta diversificada sota un mateix eix: els productes de primera qualitat.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

Consulteu preus
segons local.
Tot l’any.
Consulteu la
disponibilitat de taules.

Barcelona

Barcelona

Grup Gavina
Grup de restauració que inclou tres propostes
gastronòmiques en tres espais diferents de la
Barceloneta. Primer, La Gavina restaurant, ubicat a
l’antic Palau de Mar, de cuina marinera i mediterrània.
Segon, l’arrosseria Arròs, on se serveixen fins a 25
receptes diferents amb ingredients de primera qualitat.
I tercer, el Tapas Club, un establiment que reinventa i
millora les tapes més clàssiques.

Contacte
+34 691 256 133
Tel.:
E-mail: aredondo@grupgavina.es
Web: www.grupgavina.es
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus

La Llavor dels Orígens
L’ànima dels cellers tradicionals

Restaurant, bar i botiga de La Llavor dels Orígens

© La Llavor dels Orígens

Menú mar i muntanya
Cuina catalana assequible

La Llavor dels Orígens ofereix un 10% de descompte en el menú mar i muntanya,
elaborat amb productes de temporada, d’alta qualitat i ecològics. És una oportunitat
exquisida de descobrir diferents plats de la gastronomia catalana més emblemàtica
a un preu econòmic. El menú inclou una selecció de productes englobats en
diverses categories: l’hort, les sopes, els farcits, les carns, els peixos i les postres.
Els plats es cuinen a partir de receptes tradicionals recuperades o transmeses
generació rere generació.

La Llavor dels Orígens

On de Catalunya?

Un concepte d’establiment que combina restaurantbar, oferta de menjar per emportar-vos, botiga i
pastisseria amb productes de la gastronomia catalana.
S’hi procura recuperar la tradició dels antics cellers,
presents històricament en pobles i barris, en què
hi podeu comprar i menjar a preus populars.

19,90 €
Barcelona

Barcelona

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta

Tot l’any.
Consulteu la
disponibilitat de
taules.

Contacte
Tel.:
+34 932 136 031
E-mail: lallavordelsorigens@lallavordelsorigens.com
Web: www.lallavordelsorigens.com
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Restaurant La Font de Prades
Gastronomia catalana al Poble Espanyol de Montjuïc

Terrassa de La Font de Prades

© Restaurant La Font de Prades

Menú del dia al Poble Espanyol
Cuina tradicional integrada a l’entorn

L’oferta consta d’un menú del dia per dinar o sopar i d’una entrada al Poble
Espanyol. La carta del restaurant es basa en la cuina catalana, que s’acompanya
d’una selecció de vins de les DO Costers de Segre i Penedès, entre altres. Són
especialistes en arrossos, bacallans i carns a la brasa. A més, ofereix un assortiment
de tapes de la casa i torrades de pa de pagès amb embotit, com el fuet de Vic i amb
oli d’oliva extra verge.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

A partir de

19,90 €
Tot l’any.
Consulteu la
disponibilitat de
taules.

Barcelona

Barcelona

Restaurant La Font de Prades
Des de 1969 elabora plats característics del receptari
català acompanyats d’una àmplia carta de vins.
Disposa de menjadors i terrasses d’ambient rústic que
s’adapten a qualsevol esdeveniment. Les reserves
inclouen l’entrada al Poble Espanyol. El restaurant
és membre del programa de Turisme Barcelona
«Barcelona Gastronomia» i de la fundació Institut
Català de la Cuina.

Contacte
+34 934 267 519
Tel.:
E-mail: lafont@chias.cat
Web: www.lafontdeprades.cat

36

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
rus

Universitas
Servei d’àpats disponible els 365 dies de l’any

Varietat de canapés del catàleg

© Universitas Food

Serveis personalitzables
Àmplia oferta al vostre gust

Universitas proposa una gran varietat de serveis personalitzables fins a l’últim
detall perquè només us hàgiu de preocupar d’atendre els convidats i gaudir de la
celebració. L’empresa posa a disposició vostra el seu catàleg de serveis d’àpats,
que van des d’una copa de cava fins al sopar més sofisticat, passant per un
coffee break, un aperitiu o un brunch informal per fer tant a l’oficina com als seus
restaurants. Així doncs, vosaltres proposeu i l’equip d’Universitas ho fa realitat.

Universitas

On de Catalunya?

Empresa especialitzada en serveis d’àpats per a tota
mena d’esdeveniments socials, turisme empresarial
i actes per a grups grans. La seva oferta es basa en
una proposta culinària fresca i original amb productes
de primera qualitat que sorprèn els comensals.
Universitas innova contínuament i procura la màxima
flexibilitat en l’execució del servei perquè sigui tot un
èxit. També disposa d’espais propis.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta
Preu segons el servei
Tot l’any.
Obert tots els dies
de la setmana.

Barcelona

Barcelona

Contacte
Tel.:
+34 619 235 111
E-mail: carlos@universitas.cat
Web: www.universitas.cat
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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’aquesta contrada hi ha
deixat una empremta que es manifesta mitjançant propostes i activitats
turístiques de tota mena. Els seus productes gastronòmics també
gaudeixen d’un gran reconeixement i popularitat. Veniu a la Catalunya
Central, hi trobareu una cuina tradicional que us deixarà bocabadats!

Barcelona

Osona

Bages

Anoia

◀
Parc natural de la Muntanya
de Montserrat

Músic, unes postres típiques catalanes

Assortit d’embotits

Bolets

Melmelada de figues casolana
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Barcelona és molt més
Diputació de Barcelona

Els sabors de Paisatges Barcelona
De la tradició a la innovació

Productes exclusius avalats per distincions de qualitat, procedència i origen, com les
mongetes de Collsacabra, els cigronets de l’Anoia, la patata del bufet, la llonganissa i
els embotits de Vic, els formatges de Moià i Oló o el mató de Montserrat, que el visitant
trobarà als restaurants de la zona o als mercats setmanals que se celebren a diferents
localitats, juntament amb la dotzena de cellers de la DO Pla de Bages, i que presenten
una important oferta d’enoturisme i el sabor d’uns vins valorats
internacionalment.
Pirineu

Fundació Alícia – Món Sant Benet
© Manel Cuesta/Diputació de Barcelona

Paisatges
Barcelona
Barcelona

Barcelona
Costa
Barcelona

www.barcelonaesmoltmes.cat
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Amics de la Gastronomia del Montserrat
Cuina compromesa amb el paisatge i l’entorn

Un dels plats típics de la zona i tomàquets de Montserrat, varietat originària d’Olesa de Montserrat

© Amics de la Gastronomia de Montserrat

Menú de temporada
Els plaers de la taula

Els Amics de la Gastronomia del Montserrat, restauradors professionals que fan que el
seu ofici sigui un art, proposen un viatge gastronòmic per descobrir Montserrat. Una
taula exquisida que es fa realitat gràcies a l’orografia pròpia d’aquest territori, de
formes singulars, i el seu clima, amb productes autòctons de gran qualitat. Als
restaurants Hostal Abat Cisneros, Montserrat, La Barca, Braseria El Racó i Les
Guilleumes adapten la tradició a una presentació àgil, moderna i saborosa.

Amics de la Gastronomia
del Montserrat

On de Catalunya?

A l’entorn de la muntanya de Montserrat, l’associació
d’Amics de la Gastronomia promociona la cultura
culinària de la zona, basada en productes autòctons
com el mató, la mel, el tomàquet de Montserrat, els
cigrons de Vilamaric, les herbes de la muntanya de
Montserrat, l’oli de la varietat palomar, els licors
de Montserrat, les nous, el vi, el senglar, el bacallà, la
mongeta del ganxet, etc.

Llengües
Català, castellà

Preu de l’oferta
Consulteu preus en
cada establiment

Paisatges
Barcelona
Barcelona

Tot l’any.
El preu de menús i
cartes varia segons el
dia i l’establiment.

Contacte
Tel.:
+34 938 350 259
E-mail: info@gastronomiadelmontserrat.cat
Web: www.gastronomiadelmontserrat.cat
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Can Bonastre Wine Resort
Una oferta integral de gastronomia i descans

Vistes des de la terrassa de Can Bonastre Wine Resort

© Can Bonastre Wine Resort

Experiència Can Bonastre
Cap de setmana en un entorn vinater

Una experiència diferent entorn de la cultura del vi, la gastronomia i el benestar per
viure en un entorn natural. Inclou un detall de benvinguda, una estada d’una nit (de
divendres a diumenge), esmorzar amb vista sobre Montserrat, un sopar per a dues
persones amb els nostres vins, entrada a l’Acbua Spa, una visita amb degustació al
nostre celler, un berenar lleuger al saló, aparcament, Wi-Fi i minibar. Hi ha l’opció de
fer un late check-out diumenge a la tarda, segons disponibilitat.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

Resort de vi amb vista sobre la façana sud de la
muntanya de Montserrat. Situat en una masia del
segle xvi acuradament restaurada, ofereix un hotel
acollidor de dotze habitacions amb un spa de 400 m².
També inclou el Restaurant Tribia, de cuina regional,
i un celler amb vins reconeguts a escala nacional i
internacional que és l’ànima de Can Bonastre.

A partir de

250 €

Can Bonastre Wine Resort

Paisatges
Barcelona

Tot l’any.
Masquefa

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:
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Llengües
+34 937 728 767
comercial@canbonastre.com
www.canbonastre.com
HCC-004438

Català, castellà,
anglès

Caves Bohigas
A la masia de Can Macià

Casa Pairal de Can Macià

© Caves Bohigas - J. Casanovas

Gastronomia entre vinyes

Degustació de cava i showcooking de paella
L’activitat s’inicia amb una explicació del procés d’elaboració del cava i una visita a
les caves, situades a 10 m de profunditat i a una temperatura constant de 14 ºC. Tot
seguit fareu un tast especialitzat amb l’enòleg de la finca. A continuació, iniciareu
l’elaboració de la paella amb botifarra de Calaf. Entretant prendreu un pa amb
tomàquet amb anxoves de l’Escala, i mentre espereu que la paella reposi, fareu
un aperitiu amb pernil ibèric, secallona, escalivada i croquetes de carn d’olla, i per
postres, la tradicional crema catalana. Tot acompanyat amb vins Bohigas.

Caves Bohigas

On de Catalunya?

Can Macià, una de les finques més antigues de
Catalunya, acull una casa pairal del segle xiii, una
ermita i unes caves destinades a l’elaboració de caves
i vins des de 1929. Punt de trobada de la natura, la
cultura del vi i la gastronomia, la finca disposa d’espais
per celebrar-hi banquets, convencions i presentacions
de productes. Visita recomanable pels amants de
l’enoturisme i la gastronomia.

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

Paisatges
Barcelona

Òdena
Barcelona

Preu de l’oferta

120 €
Tot l’any.
Cal fer una reserva
prèvia.
Mínim quinze persones.

Contacte
Tel.:
+34 938 048 100
E-mail: enoturisme@bohigas.es
Web: www.bohigas.es
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Hostal Estrella		
L’encís de la muntanya

L’entorn de l’hostal convida al descans

© Hostal Estrella

Gastronomia i tradició a Rupit
Productes de la terra i paisatges de somni

Amb aquest paquet us animem a descobrir la Catalunya interior, tant des
d’una perspectiva gastronòmica com paisatgística. El preu correspon a una nit
d’allotjament en una habitació doble, esmorzar bufet, un sopar gastronòmic per
a dues persones amb productes de la terra i una excursió a un dels racons més
bonics i amagats del Collsacabra: el salt de Sallent. A més, inclou el regal d’una
motxilla de productes Km 0 per fer un mos mentre gaudiu de les meravelloses vistes
del Collsacabra.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

182 €
Preu per a dues
persones.

Paisatges
Barcelona

Rupit

Barcelona

Hostal Estrella
Situat a l’entorn privilegiat i únic de Rupit, ofereix un
servei proper i de qualitat per fer gaudir a tots els seus
visitants. És una casa típica de muntanya, tota de
pedra, i amb un ambient acollidor que convida al
descans i al relaxament. Disposa de vint-i-dues
habitacions amb totes les comoditats. El restaurant
ofereix una gastronomia tradicional catalana de gran
varietat i qualitat. Aquest establiment compta amb el
Segell d’Hotel Gastronòmic.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:
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Llengües
+34 938 522 005
hostalestrella@hostalestrella.com
www.hostalestrella.com
HCC-000574

Català, castellà,
anglès, francès

Mas Albereda ****				
Una masia del segle xiv restaurada

L’equip de Nandu Jubany està al capdavant de l’excel·lent cuina de l’hotel

© Mas Albereda

Explorar el sentit del gust

Cuina de temporada amb personalitat
Una coca de figues caramel·litzades i foie gras o un arròs sec de calamars amb brou
d’escamarlans són algunes de les delícies que us serviran amb el Menú Albereda,
un sopar degustació que varia segons els productes de cada temporada. De la mà
de l’equip del Nandu Jubany, la cuina de Mas Albereda fusiona tradició i innovació.
La proposta inclou una nit en habitació doble, una ampolla de cava Gran Reserva,
una caixa de bombons de Cacao Sampaka i l’esmorzar de la Plana de Vic, amb
embotits, formatges catalans i pastissos de la casa.

Mas Albereda ****

On de Catalunya?

Mas Albereda és un d’aquells espais on deixar volar la
imaginació i desconnectar de la rutina és fàcil. Un hotel
gastronòmic amb encant, situat a Sant Julià de
Vilatorta, entre els Pirineus i el Montseny, al cor de la
Plana de Vic, en una masia que amaga set segles
d’història entre els seus murs.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta

296 €
Paisatges
Barcelona

Sant Julià
de Vilatorta

Preu per a dues
persones.

Barcelona

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 938122852
info@masalbereda.com
www.masalbereda.com
HCC-004234
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Costa Barcelona
Les comarques de la costa de Barcelona amaguen racons d’una
gran exuberància natural, propostes gastronòmiques irresistibles
i joies culturals d’un valor artístic elevat. La franja costanera té un
ampli ventall de platges familiars. L’interior, en canvi, és una cruïlla de
camins dipositària de tradicions antigues. Us proposem que tasteu les
propostes culinàries que ofereix aquesta zona de Catalunya i que gaudiu
de la diversitat de formes en què s’expressa la seva gastronomia.

Barcelona

Vallès
Oriental
Maresme
Vallès
Occidental

Alt Penedès

Baix
Llobregat

Garraf

◀
Productes de l’hort i fruita del Parc Agrari
del Baix Llobregat

Ampolles de cava en refresc

▶
Ampolles de cava

Maduixes

Festa del Most
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Barcelona és molt més
Diputació de Barcelona

Costa Barcelona a la taula

Una cuina tradicional d’alta gastronomia, única
Al mar i a la muntanya hi ha una gran quantitat de productes a partir dels quals, des
de temps immemorials, s’ha elaborat una gastronomia excel·lent que avui és present
tant als restaurants reconeguts internacionalment, com a les fondes tradicionals. Les
propostes d’activitats gastronòmiques van des de fires i mercats fins a jornades i rutes
que combinen el paisatge amb la gastronomia. També podeu descobrir-hi els cellers i
caves més reconeguts de les DO Alella, Penedès i Cava.

Pirineu
Paisatges
Barcelona

Vinyes amb el massís de Montserrat al fons
© Diputació de Barcelona

Barcelona

Barcelona
Costa
Barcelona

www.barcelonaesmoltmes.cat

Referent turístic i cultural
Agència de Promoció Turisme de Sitges

Vista aèria de la vila de Sitges

© Turisme de Sitges

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
gas-tronomia i l’ampli calendari d’activitats artístiques i festives de la vila, fa de
Sitges la destinació perfecta per a 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.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

Consultar preus
al Club Best Sitges
Tot l’any.
Informació sobre les
promocions al web
www.bestsitges.cat.

Barcelona
Sitges

Costa
Barcelona

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.

Contacte
Tel.:
+34 938 944 251
E-mail: info@sitgestur.cat
Web: www.sitgestur.cat
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany

Associació d’Empresaris Turístics Montseny
Tot un massís per descobrir

Castanyes, un dels fruits típics del Montseny

© Associació d’Empresaris Turístics Montseny

Tasta el Montseny
Cuina arrelada al territori

Per gaudir plenament del Montseny no hi ha res millor que assaborir la seva cuina,
que va des de la més tradicional i casolana, basada en productes de muntanya, fins
a la d’avantguarda. La cuina del Montseny permet degustar productes diferents
cada època de l’any. També es poden fer activitats com el tast de vins o cerveses o
un taller de xocolata.

Associació d’Empresaris Turístics
Montseny

On de Catalunya?

L’associació us garanteix una estada acollidora i
respectuosa amb el medi per conèixer la riquesa
natural, cultural i humana d’aquesta reserva de la
biosfera. Allotjaments, restaurants, serveis de lleure
i d’activitats culturals, productors i artesans són
establiments associats que potencien els atractius
del Montseny i vetllen per un turisme sostenible i de
qualitat.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta

65 €
Barcelona

Costa
Barcelona

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

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 938 482 008
info@turisme-montseny.com
www.turisme-montseny.com
GC1446 Viatges Tocasons SL.
51

Bodegas Miguel Torres
Un celler arrelat al Penedès

El tren elèctric-solar que recorre les instal·lacions per fer les visites enoturístiques

© Jordi Elias

Maridatge de vins i formatges
El matís de les combinacions

Us oferim una visita lúdica i cultural al celler que permet descobrir l’apassionant
món del vi. La visita s’acompanya amb un maridatge de vins Torres amb diversos tipus
de formatges. L’activitat proposada s’orienta especialment a crear un joc amb els
sentits, es busca conèixer quines varietats combinen millor entre si per casar bé
dos productes tan rics en matisos com són el vi i el formatge. A través d’aquesta
experiència s’entén el maridatge com un art complex i molt personal.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

25 €
Tot l’any.
Consulteu la
disponibilitat de places.
Obligatori reserva
prèvia.

Barcelona
Vilafranca del
Penedès

Costa
Barcelona

Bodegas Miguel Torres
Fa més de tres segles els avantpassats de la família
Torres es van establir al Penedès. Des de llavors, el
cognom Torres està lligat al vi i representa l’esforç, la
dedicació i la passió per la vinya. Al 1992 s’inaugura el
centre de visites de Parcs del Penedès per transmetre
valors a l’entorn del vi, història familiar, ecologia, cultura
i gastronomia per mitjà de diferents experiències.

Contacte
Tel.:
+34 938 177 568
E-mail: reserves@torres.es
Web: www.clubtorres.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus,
xinès i japonès

Caves Codorniu
Saga familiar de viticultors

Interior de les Caves Codorniu

© Codorniu

Esmorzar Mediterrani amb cava
Productes arrelats a la nostra dieta

Codorniu us convida a gaudir, en un entorn únic com és el de les seves caves, de la
tan apreciada dieta mediterrània, en la qual predominen els aliments obtinguts dels
cultius tradicionals d’aquesta zona geogràfica banyada pel Mediterrani: el blat, l’oliver
i la vinya. La proposta de Codorniu és un Esmorzar Mediterrani, que consisteix en pa
amb tomàquet i oli d’oliva, cava Mediterrani de Codorniu, embotits i most per als nens.
Submergiu-vos en la història del cava, de la cultura i la gastronomia.

Caves Codorniu

On de Catalunya?

Codorniu és la història d’una família de viticultors que
es remunta al segle xvi i l’empresa familiar més antiga
d’Espanya amb més de quatre-cents cinquanta anys
d’història. L’any 1895 l’arquitecte modernista Josep
Puig i Cadafalch va ampliar la bodega, per encàrrec
de Manuel Raventós, el gran impulsor de Codorniu.
Des de 1976 són Monument Històric Artístic i un dels
exemples més impressionants d’arquitectura dedicat a
la producció i l’envelliment el cava.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany

Preu de l’oferta

14 €
Barcelona
Sant Sadurní
d’Anoia

Nens (8-17 anys): 9 €.
Cal reservar. Places
limitades.

Costa
Barcelona

Contacte
Tel.:
+34 938 913 342
E-mail: reservas@codorniu.com
Web: www.visitascodorniu.com

53

Caves Freixenet
El món del cava

Façana de les caves Freixenet

© Freixenet S.A.

Visita guiada a les caves Freixenet
Les caves, portes endins

A les caves Freixenet us oferim visites adaptades a diferents tipus de públic, ja siguin
grups professionals o grups privats. El contingut s’adapta a cada perfil de visitant.
Les visites són guiades, tenen una durada d’entre una hora i mitja i dues hores i
sempre acaben amb dues degustacions de cava.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

8€
Tot l’any.
Consulteu tarifes
i preus especials per
a grups.

Barcelona
Sant Sadurní
d’Anoia

Costa
Barcelona

Caves Freixenet
Des de fa molts anys, les portes de les caves Freixenet
estan obertes al públic. Mitjançant visites i activitats
podeu conèixer de ben a prop el procés d’elaboració
del cava i rebre consells pràctics de compra,
conservació i consum d’aquest producte. Les visites,
que es porten a terme cada dia de la setmana i en
diversos idiomes, s’ofereixen tant per a grups com per
a persones particulars.

Contacte
Tel.:
+34 938 917 096
E-mail: enoturisme@freixenet.es
Web: www.freixenet.es
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus

Caves Vilarnau
Viticultura sostenible integrada al Penedès

Degustació de cava

© Caves Vilarnau

Visites enoturístiques
Conèixer a fons el món del cava

Vilarnau proposa fer una visita a les caves per acostar-se a l’esperit d’aquestes
terres i per conèixer sobre el terreny les vinyes i les bodegues, amb la zona de
vinificació i la zona d’envelliment. La visita es realitza per a grups i inclou la degustació
de tres copes dels caves Vilarnau Brut Nature, Gran Reserva i Brut Rosé, que
aportaran una visió més completa i detallada del món del cava.

Caves Vilarnau

On de Catalunya?

Les caves són en un enclavament de vint hectàrees
envoltat de bosc mediterrani amb vista sobre
Montserrat i la serralada Prelitoral. S’hi conreen sis
varietats de raïm, plantades amb la millor orientació
perquè gaudeixin de les hores d’insolació necessàries
per a una òptima maduració del fruit. Si visiteu les
caves copsareu la complexitat del tipus d’agricultura
integrada que s’hi aplica.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta

8, 50 €
Tot l’any.
Cita prèvia.
Barcelona
Sant Sadurní
d’Anoia

Costa
Barcelona

Contacte
Tel.:
+34 938 912 361
E-mail: enoturismo@vilarnau.es
Web: www.vilarnau.es
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Terra de pas
Consell Comarcal Vallès Oriental

Vinyes de la Do Alella al Vallès Oriental

© Consell Comarcal del Vallès Oriental

Varietat culinària

Cuina tradicional amb pinzellades d’avantguarda
El Vallès Oriental ha estat sempre una terra de pas per als qui viatjaven per Catalunya.
Aquest anar i venir ha aportat a la seva cuina una variació de conceptes culinaris, que
han configurat una cuina de base tradicional plena de pinzellades de modernitat. Us
convidem a descobrir el Vallès Oriental a través de les diferents propostes i activitats
gastronòmiques que s’ofereixen, com visites a granges i cellers, la Festa de l’Escudella
a Castellterçol o el Fem bullir l’olla a Caldes de Montbui, i també a través dels col·lectius
de cuina, Cuina VO i Sant Celoni Cuina.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

Consulteu preus
segons l’activitat
Tot l’any.
Barcelona

Costa
Barcelona

Consell Comarcal Vallès Oriental
El Vallès Oriental consta de 43 municipis i es troba situat
a 30 km de Barcelona. Disposa de nombrosos espais
naturals molt ben conservats i amb una varietat de
paisatges de gran bellesa, entre ells el Parc Natural del
Montseny, Reserva de la Biosfera. Disposa d’una àmplia
oferta gastronòmica, amb nombrosos restaurants,
fondes i hotels que tenen una rica i variada oferta
culinària, alguns dels quals són reconeguts en diverses
guies turístiques de prestigi.

Contacte
Tel.:
+ 34 938 600 700
E-mail: turisme@vallesoriental.cat
Web: www.turismevalles.net
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Cubat
Cuina Baix Llobregat

Col·lectiu de cuiners Cubat

© Cuina Baix Llobregat

La tradició del cultiu
Del camp al restaurant

El Baix Llobregat conserva el seus orígens agrícoles i ofereix una extensa gamma de
productes autòctons del Parc Agrari del Baix Llobregat, com ara carxofes, cireres,
espàrrecs, i el premiat pollastre de la raça Prat (Pota Blava), que té el distintiu IGP.
Un grup de cuiners apassionats apliquen el seu mestratge per potenciar aquests
productes i la seva degustació a les taules. Amb el Passaport Cubat es pot fer la ruta
pels nou restaurants del col·lectiu i gaudir d’un sopar gratuït un cop completada. Una
proposta interessant per a conèixer el Baix Llobregat en clau gastronòmica.

Cubat

On de Catalunya?

Nou restaurants de referència i cuiners amants de
la cuina ben pensada i acurada formen aquesta
associació per donar a conèixer la gastronomia del
Baix Llobregat: Can Rafel, Cal Mingo, El Racó, Follia,
El Mirador de Sant Just, La Lluna en un cove, Major
Trenta-sis, l’Àpat i Casa Nostra.

Preu de l’oferta
Segons
l’establiment

Barcelona

Tot l’any. Consulteu
la carta i menús dels
diferents restaurants.

Costa
Barcelona

Llengües
Català, castellà,
anglès

Contacte
E-mail: som@cubat.cat
Web: www.cubat.cat
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Cuina Vallès
Units a favor de la cuina del Vallès Occidental

Col·lectiu de cuiners

© Cuina Vallès

Visita el Vallès Occidental

Un patrimoni a base d’indústria, natura i cultura
Visitar el Vallès Occidental i reservar taula en algun dels restaurants del col·lectiu
Cuina Vallès us permet gaudir d’uns àpats elaborats amb ingredients autòctons i
de proximitat. Són productes que afloren estacionalment, de manera natural, fruit
del treball de la pagesia local durant tot l’any. Els ajuntaments i la resta d’institucions
públiques del Vallès Occidental fan un esforç per no deixar perdre el patrimoni
natural i cultural d’una comarca de forta tradició industrial.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

Preu segons
l’establiment
Tot l’any.
Consulteu els
menús dels diferents
restaurants.

Barcelona

Costa
Barcelona

Cuina Vallès
Col·lectiu de cuiners agrupats amb l’objectiu de
promocionar la comarca mitjançant de la gastronomia
i els productes locals. La iniciativa, creada a l’empara
del Consorci de Turisme comarcal, genera sinergies
entre dotze restaurants: Ca l’Esteve, Can Feu, Can
Vinyers, Capritx, El Cel de les Oques, 9 de la Borriana,
Garbí, La Terrassa del Museu, Ristol Viladecavalls,
Lossum, Can Piqué i Tast & Gust.

Contacte
E-mail: info@cuinavalles.cat
Web: www.cuinavalles.cat
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Llengües
Català, castellà,
anglès

Propostes enoturístiques al Penedès
enoturismePENEDÈS

Extensions de vinyes al Penedès

© enoturismePENEDÈS

Viu una experiència al Penedès
L’aroma d’una terra

Vi, patrimoni, gastronomia i tradició és el maridatge casteller, una experiència que us
permetrà visitar un celler, seguir les històries del vi en un museu, fer un circuit guiat
per Vilafranca del Penedès, assaborir un sopar amb maridatge i viure un assaig dels
Castellers de Vilafranca del Penedès a Cal Figarot. Aquesta experiència us obrirà les
portes a algunes de les activitats més emblemàtiques del Penedès.

enoturismePENEDÈS

On de Catalunya?

Descobriu totes les experiències que ofereix el
Penedès, un territori ubicat a pocs quilòmetres
de Barcelona i Tarragona, amb grans extensions
de vinyes i nombrosos cellers. Reserveu i viviu al
Penedès una experiència singular: ser viticultor per
un dia, dormir entre vinyes, visitar un celler amb
bicicleta elèctrica, fer un tast vora el mar, maridatges
sorprenents, circuits guiats, visites a museus i molt
més!

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta
A partir de

59 €
Barcelona

Costa
Barcelona

Tot l’any.
Consulteu preus
segons l’activitat.

Contacte
+34 938 170 160
Tel.:
E-mail: info@enoturismepenedes.cat
Web: www.enoturismepenedes.cat
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Heretat Segura Viudas
Veniu a gaudir d’una experiència única

Masia de Segura Viudas

© Segura Viudas S.A.

Una visita a l’Heretat Segura Viudas

I gaudiu de l’univers natural, cultural, històric i gastronòmic
Visites guiades a les caves on us expliquem la història de Segura Viudas i el procés
d’elaboració dels vins i caves, des de la vinya fins al moment de la degustació.
Organitzem diversos tipus de visites enoturístiques, també de privades a la carta, amb
tast de dos o més caves. A més, us ofereim un ventall d’opcions d’aperitiu i, fins i tot, la
possibi-litat de degustar un dinar o un sopar per a grups d’entre deu i seixanta
persones.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

12,75 €
Tot l’any.
Dies laborables, festius
i caps de setmana.
Amb reserva prèvia.

Barcelona

Costa
Barcelona

Heretat Segura Viudas
Caràcter i identitat són un binomi indissociable de
l’heretat Segura Viudas, unes caves conscients que no
hi ha futur sense respecte envers el passat. Les seves
arrels són al cor del Penedès del segle xi, on una torre
de vigilància de Torrelavit acabaria esdevenint una
heretat vitivinícola. Segura Viudas aposta per la qualitat
sense renunciar a la innovació ni a la tecnologia punta.

Contacte
Tel.:
+34 938 917 070
E-mail: enoturismo@seguraviudas.es
Web: www.seguraviudas.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany

Hotel Can Cuch ****S			
Allotjament de luxe al Montseny

Panoràmica des del restaurant

© Can Cuch

Cap de setmana gastronòmic

Una experiència gurmet entre boscos d’alzines
El preu correspon a dues nits d’allotjament en una suite junior, un menú gastronòmic
per a dues persones (el vi i el cava no estan inclosos), un tast de formatges i vi al
celler de l’hotel, dos esmorzars complets i una ampolla de cava a l’habitació. Durant
el menú gastronòmic podreu tastar un aperitiu, tres entrants, un plat de peix, un de
carn, unes pre-postres i unes postres que us mostraran la cuina d’avantguarda de
l’Hotel Can Cuch i la riquesa gastronòmica del Vallès Oriental.

Hotel Can Cuch ****S

On de Catalunya?

Ubicat en una masia d’abans del segle x, rehabilitada
des d’una perspectiva contemporània. Un hotel
gastronòmic que garanteix tranquil·litat i màxim
confort en les seves onze habitacions; un establiment
elegant i acollidor que disposa de piscina, una bodega
dins d’una cava de roca natural i un restaurant de
panoràmica privilegiada sobre el Parc Natural del
Montseny, on practiquen una cuina d’avantguarda
marcada per la tradició i el producte de proximitat.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta

570,96 €
Cànoves

Tot l’any.
Preu per a 2 persones.

Barcelona

Costa
Barcelona

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 93 103 39 80
cancuch@cancuch.com
www.hotelcancuch.com
HB-004491
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Hotel Estela Barcelona – Hotel del Arte ****
L’art com a valor afegit

Un dels plats del restaurant Iris Gallery i entrada de l’hotel Estela

© Hotel Estela

Art i cuina mediterrània
Tasta el restaurant d’Iris Gallery

Us oferim durant tot l’any el Menú Especial d’Exposició a un preu excepcional.
Aquest menú canvia al llarg de l’any i va acompanyat d’una exposició d’obres d’art
d’artistes que mostren la seva obra al nostre hotel restaurant Iris Gallery. Hi podeu
degustar una exquisida cuina mediterrània i, a la vegada gaudir, contemplar art i
comprar-ne.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

25 €
Tot l’any.
De dilluns a divendres
al migdia.

Barcelona
Sitges

Costa
Barcelona

Hotel Estela Barcelona – Hotel
del Arte ****
Hotel situat en un edifici d’estil mediterrani que, a
més de disposar dels serveis habituals d’allotjament i
restauració, permet gaudir de les obres d’art
contemporani, pintures i escultures d’artistes
prestigiosos que trobareu a les seves instal·lacions
comunes i visitar exposicions temporals periòdiques.
La major part de les 64 habitacions tenen vistes a la
cala i al port esportiu.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:
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Llengües
+34 938 114 545
reservas@hotelestela.com
www.hotelestela.com
HB-003998

Català, castellà,
anglès

Thermalia
Museu i oficina de turisme

Mercat de l’olla i fira de Nadal, esdeveniments clau de Caldes de Montbui

©Jordi Serra Arxiu Thermalia

Fires i mercats de Caldes de Montbui
Centrats en els productes de proximitat

El calendari gastronòmic local es basa en la cuina romana i els productes amb
denominació d’origen comarcal, com els carquinyolis, el mató, la mel, els licors d’anís
de taronja i flors del Remei, les cireres, la pasta de sopa i els embotits. El mes de
març se celebra el mercat de l’olla i la caldera, i les jornades de cuina romana; durant
el juny, les de les cireres; el 18 d’octubre, la fira del Remei, i el cap de setmana del 28
i el 29 de novembre, la fira de Nadal.

Thermalia

On de Catalunya?

Centre que gira entorn de la cultura de l’aigua
termal i que actua al mateix temps com a oficina de
turisme. L’edifici és del segle xiv i fou reformat als anys
vuitanta. Acull una mostra de l’escultor-pintor Manolo
Hugué i ceràmiques, litografies i dibuixos del seu
amic Pablo Picasso, a més de l’exposició permanent
L’efervescència balneària. S’hi fan visites guiades i
tallers didàctics.

Llengües
Català, castellà

Preu de l’oferta
Gratuït

Caldes de
Montbui
Barcelona

Tot l’any.
Consulteu el calendari
d’activitats.

Costa
Barcelona

Contacte
Tel.:
+34 938 654 140
E-mail: thermalia@caldesdemontbui.cat
Web: www.visiteucaldes.cat
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Vallformosa – Cellers amb origen
Un celler de llarg recorregut històric

Burricletada per les vinyes

© Vallformosa

Burricletada i maridatge gastronòmic
L’Alt Penedès des de l’interior

Descobriu els racons més emblemàtics de Vallformosa per mitjà d’una visita guiada.
Començareu recorrent l’antic celler, passejant entre bótes i parets construïdes amb
ampolles de cava i observant la línia de producció. Tot seguit fareu una ruta entre les
vinyes de Vallformosa amb una bicicleta elèctrica (burricleta). Finalment us oferim
un triple maridatge gastronòmic de productes de temporada amb vins i caves de
Vallformosa.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

36,50 €
Tot l’any.
Consulteu la
disponibilitat de places.
Durada aproximada
de 150 min.

Vilobí del
Penedès

Barcelona

Costa
Barcelona

Vallformosa - Cellers amb origen
Vallformosa és un celler fundat l’any 1865 per la
família Domènech, actualment dirigit per la cinquena
generació i on tradició i modernitat es donen la mà.
És al bell mig de l’Alt Penedès, a Vilobí del Penedès,
envoltat de vinyes i natura. Vallformosa ofereix la
possibilitat de visitar la sala La Cúpula, el celler Pinyol,
les caves o el Winery Convention Center.

Contacte
Tel.:
+34 938 978 286
E-mail: info.vallformosa@vallformosa.es
Web: www.vallformosa.com/enoturisme
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya
Un recorregut per la història del vi

Interior del Museu del vi i un plat del Restaurant Cal Ton

© VINSEUM

Menú VINSEUM

La proposta enoturística del museu
Una experiència que us endinsa en els camins de les cultures de la vinya i el vi, la
gastronomia i el patrimoni del Penedès a través d’un «passaport» exclusiu que, a
més de tenir tota la informació necessària per gaudir de l’experiència, és el quadern
de viatge de tots els qui vulguin tastar un menú Vinseum, que consisteix en un
aperitiu, primer i segon plat i postres, i inclou la visita al Museu de les Cultures del Vi de
Catalunya, descomptes del 50% en la visita a quinze cellers de la zona i la degustació
d’un menú en un restaurant de Km0 de Vilafranca del Penedès.

VINSEUM

On de Catalunya?

Situat al centre de Vilafranca del Penedès, en un
antic palau medieval construït entre els segles xii i
xiii, VINSEUM és un dels museus del vi més antics
d’Europa. Inaugurat el 1945, ha modernitzat les seves
instal·lacions i ofereix una nova exposició estable
dedicada a la vinya i el vi, i la seva relació amb el
Penedès i Catalunya.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta

40 €
Barcelona
Vilafranca
del Penedès

Tot l’any.
Consulteu la
disponibilitat de places.

Costa
Barcelona

Contacte
Tel.:
+34 938 900 582
E-mail: vinseum@vinseum.cat
Web: www.vinseum.cat
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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. Diversos restaurants establerts en aquesta
zona s’inclouen entre els millors del món, cosa que fa de la Costa Brava
el punt de referència indiscutible per assaborir la millor gastronomia de
Catalunya. Tasteu l’encant culinari de la Costa Brava, i bon profit!

Girona

Alt
Empordà

Pla de
l’Estany

Gironès

Baix
Empordà

Selva

◀
Plat de cuina creativa a la Costa Brava

Vi de la Cooperativa
d’Espolla

Mar i muntanya

Germans Roca, El Celler de Can Roca

Anxoves
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Costa Brava i Pirineu de Girona
Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Enogastronomia de vint estrelles
Destinació internacional de cuina

Ambaixadors com Ferran Adrià i Joan Roca situen la província de Girona com una
destinació de cuina internacional amb vint estrelles Michelin en setze restaurants
de la zona. Més enllà dels grans cuiners trobem productes amb distintiu de qualitat
i origen, com els vins de la DO Empordà. Àpats vora el mar i àpats d’estrella,
productes locals, espais enogastronòmics i visites a cellers...
L’oferta enogastronòmica de les comarques gironines és variada
i de qualitat.
Pirineu
El Celler de Can Roca, a Girona

© A. Tremps – Arxiu d’Imatges Patronat de Turisme Costa Brava Girona

www.costabrava.org
www.pirineugirona.org

Costa
Brava
Girona

Oferta gastronòmica variada i de qualitat
Ajuntament de Girona

Joan Roca en el mercat del Lleó

© Ajuntament de Girona

—

Parades del mercat del Lleó

© Clic’Art Foto

El mercat del Lleó

El referent de la bona cuina gironina
El mercat del Lleó, o Mercat Municipal d’Abastaments, és una parada obligatòria
per a molts cuiners de la ciutat a l’hora de fornir els seus restaurants dels millors
productes del territori. És considerat el rebost de la bona cuina de Girona i el punt de
trobada de les compres diàries dels gironins. Les seixanta parades, distribuïdes en
una superfície de 1.700 m², dibuixen un circuit atractiu on podeu delectar-vos de les
olors, els colors i els sabors que omplen l’espai.

Ajuntament de Girona

On de Catalunya?

Girona té un gran dinamisme culinari. La seva
gastronomia combina la cuina tradicional i
d’avantguarda sense oblidar el producte autòcton. Hi
podeu tastar des de cuina catalana fins a mediterrània,
passant per la de mercat o la d’autor. A la ciutat hi
ha establiments guardonats amb estrelles Michelin
i El Celler de Can Roca, considerat el segon millor
restaurant del món per la revista Restaurant Magazine.

Llengües
Català, castellà

Preu de l’oferta
Gratuït

Girona

Costa
Brava

Tot l’any.
De dilluns a dissabte,
de 7 a 14 h.
Divendres tarda, obert.

Contacte
Tel.:
+34 972 010 001
E-mail: turisme@ajgirona.cat
Web: www.girona.cat/turisme
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Descobrir el cor de l’Empordà
Ajuntament de Roses – Oficina de Turisme

Pescadors que feinegen al port de Roses

© Ajuntament de Roses

Visita al port de pescadors

Els productes del mar, en primera persona
Visita guiada al port de pescadors de Roses, on viureu en directe l’arribada de les
barques de pesca al port. Aquesta experiència us permetrà conèixer la cultura
marinera, els diferents sistemes i mètodes de pesca, les espècies pròpies del nord
de la Mediterrània i els processos posteriors de comercialització i distribució del peix.
Al port de Roses hi descobrireu els secrets dels homes del mar i la riquesa de la
cuina local.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

6€

Roses

Tots els divendres,
excepte festius.
Consulteu preu reduït
per a infants i joves.

Girona

Costa
Brava

Ajuntament de Roses – Oficina
de Turisme
La gastronomia de Roses, entre tradició i creativitat,
es basa en el peix fresc. El plat més representatiu és
el suquet de peix de Roses, que podeu tastar durant
tot l’any. El caràcter mediterrani del territori és present
tant a la cuina tradicional com a la moderna: peix fresc,
oli d’oliva, productes de l’hort, mel, anxoves i carn de
qualitat, acompanyats amb vins amb DO de l’Empordà,
configuren una dieta variada, sana i deliciosa.

Contacte
Tel.:
+34 972 257 331
E-mail: turisme@roses.cat
Web: www.visit.roses.cat

70

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany

Associació Cuina de l’Empordanet
Promoció de l’oferta gastronòmica de l’Empordà

Cuiners del col·lectiu Associació Cuina de l’Empordanet

© Lluís Català

Nit gastronòmica
L’Empordà al complet

Paquet gastronòmic que inclou una nit d’hotel en habitació doble (allotjament i
esmorzar) a escollir entre set establiments de diversa categoria situats a Begur,
Llafranc, Madremanya, Pals i Platja d’Aro, i un sopar en qualsevol dels restaurants
següents: Aiguablava, Aradi, Bo.Tic, Casamar, El Fort, El Roser 2, Els Tinars, La Costa,
La Gamba, La Plaça, La Xicra, Les Panolles, Llevant, Mas dels Arcs, Mas de Torrent,
Portal de Mar, Sa Cova i Sa Punta.

Associació Cuina de l’Empordanet
Col·lectiu que treballa en la difusió de la cuina de
l’Empordà. Aquesta comarca té una tradició
gastronòmica centenària que ha configurat una cuina
de gran personalitat a l’entorn de la picada i el sofregit.
L’Empordà disposa d’un dels rebosts més importants
de la Mediterrània. Els mar i muntanya, els suquets, els
arrossos i els platillos de carn són la base de la seva
oferta gastronòmica.

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

On de Catalunya?

Preu de l’oferta

100 €
Girona

Costa
Brava

Tot l’any, excepte
per Setmana Santa
i Nadal, i els mesos
de juliol i agost.

Contacte
Tel.:
+34 972 600 069
E-mail: empordanet@grupcostabravacentre.com
Web: www.cuinadelempordanet.net
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Aula Gastronòmica de l’Empordà
Formació professional i amateur

Grup «Vacances i gastronomia»

© Arxiu GCBC

Vacances i gastronomia
Cuina local amb valor afegit

Aquesta experiència us permet participar en una classe activa de cuina que inclou
un àpat maridat amb vins de l’Empordà. Com a assistents a la classe sou els
protagonistes dels fogons mentre el professor us transmet la cultura dels productes,
les bases i els plats més característics de la cuina empordanesa. Per a grups d’entre
sis i vint persones. Podeu complementar l’activitat amb una visita a un celler o
al mercat.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

A partir de

50 €

Girona

Tot l’any.
Preu per persona en
grups d’entre sis i vint
participants.

Costa
Brava

Aula Gastronòmica de l’Empordà
Espai gastronòmic per a persones interessades en
el món de la cuina i la gastronomia. Ofereix activitats
de formació contínua per a professionals i tallers
temàtics i de cuina d’autor. L’activitat «Avui... cuino jo!»
s’adreça a adults i infants que volen aprendre a cuinar
davant dels fogons, i a «Vacances i gastronomia» fem
classes de cuina a mida per conèixer la gastronomia
empordanesa.

Contacte
+34 972 600 069
Tel.:
E-mail: aula@grupcostabravacentre.com
Web: www.grupcostabravacentre.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus

Domus Sent Soví
Centre gastronòmic de cuina catalana

Espai de restauració del Domus Sent Soví

© MSBEstudiTaller

Diverses experiències gastronòmiques
Un ventall de propostes per escollir

El centre us ofereix diferents activitats i experiències entorn de la gastronomia
durant tot l’any. Està compost per un auditori, on se celebren sessions magistrals,
conferències, taules rodones i presentacions; aules de cuina per fer-hi classes,
tallers, cursos i demostracions; un espai expositiu en què s’hi mostren i venen els
millors productes de proximitat i on es projecten propostes audiovisuals, i un espai
de restauració per degustar-hi la cuina catalana.

Domus Sent Soví

On de Catalunya?

Primer centre dedicat a la promoció, la innovació,
l’experimentació i el coneixement del patrimoni
gastronòmic català per mitjà dels seus millors
productes. El recorregut pels espais del centre permet
conèixer la cuina catalana i la varietat de la seva
producció. També us ofereix la possibilitat de viure
diferents experiències, com ara cursos, maridatges,
tasts, xerrades i demostracions.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta
Consulteu preus
segons l’activitat.

Girona
Hostalric

Costa
Brava

Tot l’any.
Consulteu l’horari i la
disponibilitat de places
segons l’activitat.

Contacte
Tel.:
+34 972 874 165
E-mail: coordinacio@domussentsovi.cat
Web: www.domussentsovi.cat
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El Far ****				
L’essència de la Costa Brava

El mirador d’El Far

© El Far

El sabor del Mediterrani

Una estada de calma amb gust a mar
Per gaudir de l’autèntica essència de la Costa Brava i de l’hotel El Far, hem dissenyat
un paquet que inclou una nit d’allotjament en una habitació doble, esmorzar El Far i
un sopar per a dues persones amb el menú Mediterrani, una aproximació a la cuina
de l’hotel, on mana la tradició marinera. El preu també inclou un detall de benvinguda
i l’accés al MasSPA (l’spa de Mas de Torrent), un espai de calma i benestar amb
piscina climatitzada, hammam, sauna, zona d’aigües, gimnàs i sala de relaxació.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

A partir de

275 €
Tot l’any, excepte els
dissabtes i juliol i agost.
Preu per a dues
persones.

Palafrugell
Girona

Costa
Brava

El Far ****
Situat al conjunt arquitectònic excepcional de Sant
Sebastià de la Guarda, sobre un penya-segat a
175 m d’alçada, aquest hotel gastronòmic gaudeix
d’unes vistes espectaculars sobre la Costa Brava,
amb les platges de Tamariu, Llafranc i Calella de
Palafrugell com a protagonistes. Disposa de només
nou habitacions i un reconegut restaurant dedicat a la
cuina marinera. Com que forma part del grup Mas de
Torrent, inclou també l’accés a algunes de les seves
instal·lacions.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:
74

Llengües
+34 972 301 639
hotel@elfar.net
www.elfar.net
HG-002301

Català, castellà,
anglès, francès

Es Portal ****			
Sabors i somnis a Pals

Façana de l’hotel Es Portal i detall del menjador interior

© Es Portal

L’arròs és protagonista

Una experiència gastronòmica diferent i autèntica
Us proposem dues opcions per gaudir d’aquest hotel gastronòmic ubicat al Baix
Empordà: d’una banda, podeu triar allotjar-vos una nit en habitació doble, dinar el
menú especial de l’arròs al migdia i esmorzar el dia següent als arrossars de Pals;
o bé, d’una altra banda, gaudir d’una nit d’allotjament en habitació doble, sopar el
menú gastronòmic i esmorzar l’endemà al restaurant de l’hotel. En ambdós casos,
podreu descobrir la passió del xef Joan Carles Sánchez i del seu equip en una cuina
on l’arròs és protagonista.

Es Portal ****

On de Catalunya?

Amb vuit habitacions dobles i una suite, aquest
allotjament, ubicat en una masia restaurada del
segle xvi, és un oasi de tranquil·litat. A més del seu
restaurant consagrat a la cuina de mercat empordanesa
actualitzada, les instal·lacions acullen una zona chill out,
una terrassa i un extens jardí on deixar-se endur per la
bellesa de l’entorn: la vila medieval de Pals, els camins
de ronda i les platges de la Costa Brava, els aiguamolls
del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta

100 €
Pals
Girona

Costa
Brava

Tot l’any.
Oferta per a parelles.
Preu per persona.
Consultar disponibilitat.
Amb reserva prèvia.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 972 63 65 96
info@esportalhotel.com
www.esportalhotel.com
HG-002398
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Hostal de la Gavina *****
L’essència de la Costa Brava

Panoràmica de l’Hostal de la Gavina

© Hostal de la Gavina

Escapada gastronòmica
Per gaudir-ne en parella

La proposta inclou dues nits d’allotjament en habitació doble superior amb terrassa
i l’accés al spa, Wi-Fi i aparcament, esmorzar bufet, un sopar degustació al clàssic
restaurant Candlelight, un dinar amb arròs al Restaurant Mediterrani Garbí (a la
Piscina Garbí), i un àpat amb suquet a La Taverna del Mar, davant de La Gavina, a
tocar de les onades de la badia de Sant Pol. Tots els àpats inclouen vi i aigua.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

995 €
Preu per a dues
persones. Tota la
temporada, excepte
juliol i agost, segons
la disponibilitat.

Girona
S’Agaró

Costa
Brava

Hostal de la Gavina *****
Conjunt arquitectònic d’estil mediterrani situat en un
enclavament exclusiu al cor de la Costa Brava, mirant
directament al mar. Cada estança és un espai diferent
i exclusiu. Disposa d’un servei d’habitacions 24 hores,
aparcament, Wi-Fi, perruqueria i botigues, entre altres
serveis. Disposa, a més, de piscina d’aigua de mar,
piscina climatitzada, Wellness Club, pistes de tennis i
pàdel i gimnàs.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:
76

Llengües
+34 972 321 100
reservas@lagavina.com
www.lagavina.com
HG-000141

Català, castellà,
anglès, francès,
rus

Hostal Sa Tuna ***		  
Un petit allotjament mariner

Menú gastronòmic i exterior de l’hostal Sa Tuna

© Hostal Sa Tuna

Cuina d’autor al costat del mar
Tradició i avantguarda en cuina marinera

L’experiència inclou una nit d’allotjament i el menú gastronòmic, un recorregut pel
bo i millor de la cuina del xef Mateu Batista, gironí i empordanès, que, des de fa
més de deu anys, s’encarrega de l’oferta culinària d’aquest hotel històric ubicat a
la cala de Sa Tuna, amb una terrassa a tocar de l’aigua. Una oportunitat per gaudir
de l’excel·lent marisc i peix de la zona, presentat tant en receptes tradicionals com
innovadores, per satisfer tots els públics.

Hostal Sa Tuna ***

On de Catalunya?

Obert el 1944 com a hostal, amb un restaurant
directament sobre la sorra; Sa Tuna és l’únic
establiment que gaudeix d’aquesta ubicació
privilegiada a la cala homònima, comunicada per
camins de ronda amb altres reclams de la natura com
Aiguablava i Sa Riera. Un petit hotel gastronòmic de
només cinc habitacions, d’aire minimalista i inspiració
marinera, que destaca pel seu restaurant d’autor.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta
A partir de

Begur
Girona

Costa
Brava

200 €
Preu per a dues
persones. Obert de
maig a setembre
(restaurant) i de maig a
desembre (hotel).

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 972 62 21 98
info@hostalsatuna.com
www.hostalsatuna.com
HG-000747
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Hotel Casamar **			  
Petit oasi gastronòmic a Llafranc

Vistes des de la terrassa de l’Hotel Casamar

© Hotel Casamar

Menjar sense presses
Slow food en un petit gran hotel

Mereixedor d’una estrella Michelin, el restaurant d’aquest petit hotel de Llafranc us
permet descobrir la riquesa gastronòmica de la zona a través d’una experiència
inoblidable. L’oferta correspon a una nit d’hotel en una habitació doble i un menú
degustació per a dues persones (begudes incloses) on viatjareu pels paisatges
de la Costa Brava a través de plats que mimen el producte de proximitat però el
presenten en innovadores combinacions que sedueixen els paladars més sibarites.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

260 €
Preu per a dues
persones.
El restaurant tanca des
de l’1 de gener fins al
31 de març.

Llafranc
Girona

Costa
Brava

Hotel Casamar **
Amb una magnífica panoràmica de la badia de Llafranc,
Casamar és un hotel gastronòmic familiar que, des del
1955, atrau els visitants de la Costa Brava. Disposa de
vint habitacions, una terrassa amb vistes al mar i un
restaurant que, des del 2000, és un dels eixos principals
de la seva oferta. Membre de l’associació slow food,
només treballa amb productes de proximitat que el xef
Quim Casellas sap reinterpretar per aconseguir plats
personals que persisteixen a la memòria.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:
78

Llengües
+34 972 300 104
info@hotelcasamar.net		
www.hotelcasamar.net
HG-000080

Català, castellà

Hotel El Molí ***				 
Un allotjament singular a l’Empordà

Habitació de categoria superior

© Conxi Molons

—

Postres del sopar degustació

© Hotel El Molí

Degustació i romanticisme

Un cap de setmana inoblidable en parella
Paquet pensat per a parelles, inclou dues nits en règim d’allotjament i esmorzar en
una de les noves àmplies habitacions doble superior que serà ambientada amb
un estil romàntic per a l’ocasió. El preu també contempla un sopar degustació
per a dues persones (les begudes no estan incloses) al restaurant d’aquest hotel
gastronòmic amb què conèixer les especialitats de la comarca, ja que s’hi practica
una cuina tradicional i de temporada des de fa més de tres dècades.

On de Catalunya?

Hotel El Molí ***
Un antic molí del segle xvii al costat del riu Muga
s’ha rehabilitat per acollir un allotjament amb encant
de gestió familiar al bell mig de l’Empordà. A les set
habitacions de la masia principal de decoració rústica
s’hi van afegir, el 2011, vuit més de categoria superior,
amb un disseny contemporani perfectament integrat
a l’entorn. Un hotel rural que, a més del restaurant,
inclou serveis com piscina exterior, zona de jocs infantil
i sala d’estar amb llar de foc.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta

329,80 €
Pont de
Molins
Girona

Costa
Brava

Preu per a dues
persones. Tot l’any,
excepte en temporada
alta: del 27/3 al 5/4;
del 10/7 al 19/9 i del
4-7/12.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 972 52 92 71
info@hotelelmoli.es
www.hotelelmoli.es
HG-002077
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Hotel Empòrium **
Història i paisatge

Dos plats del menú Tradició de l’Hotel Restaurant Empòrium

© Hotel Restaurant Empòrium

Gastronomia i diversió
Per degustar noves sensacions

L’escapada gurmet de l’hotel Empòrium inclou una nit d’allotjament, esmorzar bufet,
copa de cava, dos menús Tradició amb maridatge de vins, entrada al Casino de
Peralada i visita a un celler de l’Empordà amb tast de vins. La cuina del restaurant
Empòrium és respectuosa amb el producte de la terra, sovint utilitza aliments
ecològics, alhora que és arriscada en la posada en escena, perquè actualitza
la cuina tradicional empordanesa des d’una perspectiva personal i innovadora
mereixedora d’elogis per part de la crítica especialitzada.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

261 €
Castelló
d’Empúries

Preu per a dues
persones.

Girona

Costa
Brava

Hotel Empòrium **
L’hotel Empòrium és un hotel gastronòmic familiar, que
ofereix un tracte personal, fundat l’any 1965. Disposa
de quaranta habitacions completament equipades
de diferents categories: estàndard, superior i suite. Es
troba situat a la vil·la comtal de Castelló d’Empúries i
té un gran valor històric medieval, com també natural i
paisatgístic, ja que a prop trobareu el parc natural dels
Aiguamolls de l’Empordà, platges excel·lents i indrets
per practicar l’enoturisme.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:
80

Llengües
+34 972 25 05 93
reserves@emporiumhotel.com
www.emporiumhotel.com
HG-001315

Català, castellà,
anglès, francès

Hotel Empordà ****				
Un allotjament de referència a Figueres

Restaurant El Motel de l’Hotel Empordà

© Hotel Empordà

Cuina catalana amb un toc personal
Per assaborir el millor del producte de proximitat

L’oferta inclou una nit d’allotjament en una habitació doble, un esmorzar bufet i un
sopar per a dues persones amb què descobrir la gastronomia que ha fet famós
aquest establiment des de fa més de mig segle, quan el va fundar Josep Mercader.
La seva aposta és una cuina amb innovacions i aportacions genials basades en el
pòsit de la tradició del país, que ha apostat des de sempre per la cuina de proximitat
i de producte en un marc acollidor i agradable, obert a tots els públics.

On de Catalunya?

Hotel Empordà ****
Fundat el 1961 per Josep Mercader, el restaurant El
Motel, que forma part d’aquest hotel gastronòmic,
va esdevenir pràcticament des dels seus inicis un
lloc de referència de la gastronomia catalana. Descrit
sovint com a «santuari de la cuina catalana», El Motel
va ser el restaurant més preuat de l’escriptor Josep
Pla i actualment segueix seduint sibarites d’arreu que
vénen atrets per la seva cuina d’arrel catalana amb un
toc personal.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany

Figueres
Girona

Preu de l’oferta

190 €
Preu per a dues
persones.

Costa
Brava

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 972 500 562
hotelemporda@hotelemporda.com
www.hotelemporda.com
HG-000334
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Hotel La Quadra ***			
Acollidor allotjament de muntanya

Façana de l’Hotel La Quadra

© Hotel La Quadra

Producte de temporada

Menú gastronòmic en un poble medieval
Amb orígens que es remunten al 1970, La Quadra ha apostat sempre per la
gastronomia com a part clau de la seva oferta. El paquet inclou una nit d’allotjament
en una habitació doble, esmorzar bufet amb productes de proximitat i menú
gastronòmic per a dues persones (begudes no incloses). La fórmula consta de tres
aperitius, dos entrants per compartir, un plat principal per escollir i postres per donar
una bona mostra de la cuina casolana tradicional catalana que practiquen aquí des
dels seus inicis.

Preu de l’oferta

118 €

On de Catalunya?
Maçanet
de Cabrenys

130 € (dissabte).
Preus per a dues
persones.

Girona

Costa
Brava

Hotel La Quadra ***
Situat al pintoresc poble medieval de Maçanet de
Cabrenys, aquest hotel gastronòmic de gestió familiar
és un bon punt de partida per recórrer les muntanyes
de l’Alt Empordà o els cellers de la zona. Disposa
de catorze habitacions confortables, a més d’una
encantadora terrassa, un jardí, sala d’estar i serveis
d’aparcament gratuït i lloguer de bicicletes. Tot el que
cal per gaudir d’una estada a la muntanya amb pau i
tranquil·litat.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:
82

Llengües
+34 972 54 40 32
info@laquadra.com
www.laquadra.com
HG-001984

Català, castellà,
anglès, francès,
alemany

Hotel La Plaça ***
Romanticisme rural

Vistes exteriors de l’hotel

© Hotel La Plaça

Escapada gastronòmica en parella
Calma, confort, encant i cuina de mercat

Una proposta perquè us entregueu a l’hedonisme en parella, gràcies a un
establiment amb encant on es té cura de tots els detalls. El paquet inclou una nit
d’allotjament i esmorzar en una de les seves sis àmplies i acollidores habitacions
suite, així com també un sopar de menú degustació (begudes incloses) per
a dues persones. Una aproximació perfecta a la fusió entre cuina tradicional i
contemporània del restaurant La Plaça, que disposa de diferents ambients, inclosa
una bonica terrassa per a una vetllada màgica.

Hotel La Plaça ***

On de Catalunya?

En un entorn pintoresc com és Madremanya, un
petit poble medieval amb un conjunt monumental
encapçalat per l’església parroquial dedicada a sant
Esteve, aquest hotel gastronòmic és un oasi de calma
i intimitat on el temps s’atura. En total ofereix onze
habitacions, la majoria suites, equipades amb totes
les comoditats, i completa les seves instal·lacions amb
el restaurant La Plaça i un agradable jardí amb piscina
exterior.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta

299 €
Girona
Madremanya

Costa
Brava

Tot l’any.
Preu per a dues
persones.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 972 490 487
info@laplacamadremanya.com
www.hotelmadremanya.com
HG-002372
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Hotel Mas Ses Vinyes ****
Calma, confort i bona cuina

Sopar gastronòmic i sessió de massatge al Mas Ses Vinyes

© Mas Ses Vinyes

Gastronomia i relaxació

Una experiència per desconnectar de la rutina
El paquet que us presentem inclou un sopar gastronòmic amb aperitiu per a dues
persones, per assaborir el millor de la cuina mediterrània i empordanesa en un
ambient elegant i acollidor. Per descobrir tot l’encant de l’hotel, l’experiència es
completa amb una sessió de spa, on relaxar el cos i l’esperit, i un massatge d’una
hora. Aconsellem arrodonir la visita amb una nit d’allotjament en una de les àmplies
habitacions Confort per assegurar una total desconnexió de la rutina i revigoritzar
l’ànim amb garanties.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

210 €
Preu per a dues
persones.
Consultar disponibilitat
i tarifes de l’habitació
segons temporada.

Begur
Girona

Costa
Brava

Hotel Mas Ses Vinyes ****
Al cor de l’Empordà, en una zona residencial envoltada
de bosc mediterrani de pins i alzines, s’alça l’hotel
gastronòmic Ses Vinyes, un indret pensat per als qui
busquen tranquil·litat i descans. Combina la masia
principal amb diferents mòduls de construcció actual,
d’aire minimalista, al voltant de la piscina exterior, que
disposen d’una vintena d’habitacions, un restaurant de
cuina de proximitat amb tocs d’autor i l’spa.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:
84

Llengües
+34 972 30 15 70
info@massesvinyes.com
www.massesvinyes.com
HG-002396

Català, castellà,
anglès, francès

Hotel Masia La Palma **
Natura i benestar

Spa de l’hotel

© Masia La Palma

Carta catalano-mallorquina
Calma i sabors de fusió

Un paquet que agradarà a parelles que busquin intimitat, calma i bona cuina. Inclou
una nit d’allotjament i esmorzar, accés a l’spa, dos massatges de 30 minuts i un
sopar gastronòmic per a dues persones (inclosos vins de DO Empordà) amb què
iniciar-se a la cuina de fusió catalano-mallorquina que practiquen al restaurant Sa
Poma, una de les joies d’aquest hotel gastronòmic. A més, el menú també permet
endinsar-se en la denominació Empordà i conèixer les particularitats d’aquesta
varietat de vins.

Hotel Masia La Palma **

On de Catalunya?

En un entorn idíl·lic de pastures verdes i boscos
frondosos, a només 10 km de Figueres, s’alça una
masia del 1830 que ha estat rehabilitada per acollir un
petit hotel amb encant d’una desena d’habitacions
d’ambientació rústica. Per a una total desconnexió,
l’hotel presenta una zona d’spa amb sauna finlandesa i
banyera d’hidromassatge, així com també una piscina
exterior i el restaurant Sa Poma, on assaborir una cuina
catalana de temporada amb un toc mallorquí.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Espinavessa
Girona

Costa
Brava

Preu de l’oferta

235 €
Tot l’any.
Preu per a dues
persones.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 972 193 137
info@masialapalma.com
www.masialapalma.com
HG-002373
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Hotel Rural Niu de Sol ***
L’encant del tracte personal

Restaurant Ca la Rita de l’Hotel Rural Niu de Sol

© Hotel Rural Niu de Sol

Una escapada a mida

Al primer hotel gastronòmic de Girona
L’oferta per passar dos dies de somni en aquest petit hotel rural inclou dues nits
d’allotjament en habitació doble superior, esmorzar bufet, un obsequi gastronòmic
de comiat i un sopar per a dues persones (begudes no incloses) al restaurant Ca
la Rita, reconegut per la seva cuina tradicional catalana elaborada amb els millors
productes de temporada de la regió. Ofereixen la possibilitat d’ambientar l’habitació
al vostre gust per fer de l’experiència quelcom encara més màgic!

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

250 €

Roses

Preu per a dues
persones.
Consulteu els preus en
temporada alta.

Girona

Costa
Brava

Hotel Rural Niu de Sol ***
Un petit hotel gastronòmic de gestió familiar a 5 km de
Roses, on el tracte personal i l’atenció al detall farà que
us hi sentiu com a casa. Disposa de vuit habitacions,
cadascuna amb el seu propi caràcter, i un restaurant
d’ambient acollidor en el qual es poden degustar les
receptes originals de l’àvia de la propietària adaptades
als paladars actuals. L’experiència es completa amb
una terrassa chill out per fer una copa mirant les
estrelles.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:
86

Llengües
+34 671 600 303
info@hotelruralpalau.com
www.hotelruralpalau.com
HG-002424

Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus

La Cuina del Vent
Col·lectiu gastronòmic de l’Alt Empordà

Els restaurants del col·lectiu ofereixen plats de mar i muntanya a les cartes

© La Cuina del Vent

Mar i muntanya per degustar
Una cuina amb les arrels fixades al territori

Tots els restaurants adherits al col·lectiu de La Cuina del Vent us ofereixen plats de
mar i muntanya a les cartes. Aquests àpats, que combinen ingredients típics de
l’entorn marí (com el peix o el marisc) amb els de les àrees de muntanya (com la
carn o la caça), fan que la cuina empordanesa romangui arrelada al territori. I és que
un dels objectius d’aquest col·lectiu és donar a conèixer els productes de proximitat
i, també, les menges més representatives de la zona.

La Cuina del Vent

On de Catalunya?

Col·lectiu de professionals de diverses branques de
l’hostaleria que té per objectiu promocionar la terra,
la cuina, la cultura i la tradició de l’Alt Empordà. Els
associats entenen la gastronomia com una eina
d’expressió portadora del saber popular acumulat
al llarg de la història. El col·lectiu té el suport de
l’Associació d’Empresaris d’Activitats d’Hostaleria de
l’Alt Empordà.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany

Preu de l’oferta
Consulteu preus
segons el local

Girona

Costa
Brava

Tot l’any.
Consulteu l’horari dels
diferents establiments.

Contacte
Tel.:
+34 649 009 366
E-mail: info@empordahostaleria.com
Web: www.lacuinadelvent.com
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Pep Palau, von Arend & Associats
Serveis de promoció gastronòmica

Fòrum Gastronòmic 2013

© Pere Duran

Fòrum Gastronòmic

Punt de trobada dels professionals de la gastronomia
És el congrés pioner d’enogastronomia creat el 1999. Classes magistrals i tallers de
cuina en directe, amb degustació, tasts de vins i de productes protagonitzats pels
millors cuiners i especialistes del món, premis, concursos, etc. A l’espai firal es troben
les millors empreses del sector, una magnífica plataforma comercial per a totes elles.
Se celebra anualment a Girona i a Barcelona i és punt de trobada de professionals
de la gastronomia i de petits productors. El Fòrum permet la difusió dels productes i
la cuina catalana, i la projecció de Catalunya al món.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

A partir de

20€

Girona

Consulteu dates i
acitivitats a www.
forumgastronomic.com

Barcelona

Costa
Brava

Barcelona

Pep Palau, von Arend & Associats
Especialistes en gastronomia i enologia, i
en l’organització, producció i comunicació
d’esdeveniments, fires, congressos i espectacles
de cuina. Són els creadors del Fòrum Gastronòmic.
Realitzen assessoria gastronòmica a institucions
i empreses, dissenyen projectes de turisme
enogastronòmic i tenen un servei de gabinet de
premsa.

Contacte
+34 938 833 045
Tel.:
E-mail: info@produccionsgastronomiques.com
Web: www.produccionsgastronomiques.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Ruta del Vi DO Empordà
Bells paratges de la Costa Brava maridats pels vins de l’Empordà

Finca Garbet, Colera

© O. Planas. Grup Peralada. Arxiu d’Imatges PTCBG

Experiències enoturístiques
Conèixer tot un territori a través del vi

Descobriu una DO amb un gran valor vitivinícola i amb atractius històrics, culturals,
arquitectònics i gastronòmics. La ruta del vi recull una extensa oferta enoturística
que inclou visites a cellers, àpats entre vinyes, estades en cellers situats en bells
paratges naturals, tractaments de vinoteràpia, visites a espais museístics d’interès
enogastronòmic i nombroses activitats experiencials relacionades amb el món del vi:
com kayak amb tast de vins, visita a cellers en bicicleta i tastos a cegues,...

Ruta del Vi DO Empordà

On de Catalunya?

La ruta consta de més de vint cellers visitables
juntament amb allotjaments, restaurants, botigues i
bars de vi, empreses d’activitats enogastronòmiques,
museus i agències receptives. Un total de més de
cinquanta empreses que ofereixen una experiència
cent per cent enogastronòmica per conèixer
la tradició vinícola —que a la Costa Brava arrenca en
l’època de les colònies gregues — de la mà dels propis
propietaris.

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

Preu de l’oferta
Consulteu preus

Girona

Costa
Brava

Preu segons l’activitat
escollida. A consultar a
les diferents empreses
membres de la ruta.

Contacte
+34 972 208 401
Tel.:
E-mail: costabrava@costabrava.org
Web: www.rutadelvidoemporda.org
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Sant Pere del Bosc Hotel & Spa *****
Una aposta de benestar

Exterior de l’hotel

© Sant Pere del Bosc Hotel & Spa

Cuina personalitzada
Per gaudir amb els cinc sentits

Una escapada que uneix salut, benestar i gastronomia en una excepcional finca
senyorial, ampliada per Puig i Cadafalch, a 6,5 km del centre històric de Lloret. El
paquet inclou allotjament per a dues persones, esmorzar, accés a la zona d’aigües
de l’spa i un sopar per a dues persones basat en el menú del xef (begudes no
incloses). L’àpat és una fantàstica aproximació a la cuina de proximitat del restaurant
L’Indià, altament personalitzada, per arrodonir l’aposta de benestar de l’establiment.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

280 €
Preu per a dues
persones. Consultar el
preu en temporada alta
(del 15 de juliol al 20
d’agost).

Costa
Brava

Girona
Lloret
de Mar

Sant Pere del Bosc Hotel & Spa *****
El que fou una ermita del segle x va anar evolucionant
fins al que és ara: un hotel gastronòmic excepcional,
ubicat en una antiga casa indiana ampliada a finals
del segle xix seguint les directrius modernistes. Una
edificació singular que actualment acull dinou luxoses
habitacions tipus suite, una piscina exterior d’aigua
salada, un spa amb més de cinquanta tractaments i
serveis ayurvèdics, una terrassa i zona de jardins, així
com també el restaurant L’Indià.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:
90

Llengües
+34 972 36 16 36
hotel@santperedelboschotel.com
www.santperedelboschotel.com
HG-002444

Català, castellà,
anglès, francès

Un municipi encisador
Turisme Castelló d’Empúries

Façana de la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries

© Manel Puig

Retorn a l’època medieval
Descobriu la Cuina del Vent

Us proposem descobrir, de la mà dels nostres guies locals, la vila de Castelló
d’Empúries i la seva imponent basílica (segles xi al xviii), coneguda com la
«catedral de l’Empordà» per la seva magnitud i el seu estil gòtic català i finalitzar la
visita assaborint el menú especial de temporada del prestigiós Hotel Restaurant
Empòrium, elaborat amb productes autòctons de primera qualitat.

Turisme Castelló d’Empúries

On de Catalunya?

La vila de Castelló d’Empúries va ser durant més de
quatre-cents 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. Les muralles medievals,
l’Ecomuseu Farinera, la presó medieval (s. xiv) o el
tresor de la catedral són alguns dels espais que podeu
escollir segons la temàtica o la modalitat de la visita.

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

Preu de l’oferta
A partir de

Castelló
d’Empúries
Girona

Costa
Brava

40 €

Tot l’any.

Contacte
+34 972 156 233
Tel.:
E-mail: turisme@castello.cat
Web: www.castelloempuriabrava.com

91

92

Costa Daurada
La Costa Daurada integra realitats tan diverses com el patrimoni romà
de l’antiga Tàrraco, l’herència medieval de Montblanc, l’ambient cultural
de Reus o l’oferta comercial de Tarragona. És una zona coneguda
mundialment per la bellesa del seu entorn i pel clima benigne de què
gaudeix tot l’any. En l’àmbit gastronòmic, destaquen els calçots de
l’Alt Camp, la xatonada del Penedès, el peix de Tarragona i els vins del
Priorat, entre molts altres actius. No us cansareu mai de descobrir el bo
i millor de la Costa Daurada, de tantes possibilitats culinàries com ofereix!

Tarragona

Conca
de Barberà

Alt Camp
Baix
Penedès
Priorat
Tarragonès
Baix Camp

◀
Gastronomia catalana: coca de recapte

Figues

Pa amb tomàquet

▶
Tast de vins al celler

Vi negre de la DOQ. Priorat

Peix blau al mercat
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Costa Daurada, oferta turística variada
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona - Costa Daurada

Tasteu la Costa Daurada!
Sis denominacions d’origen diferents

La Costa Daurada disposa dels millors productes del mar i de la terra per crear
una cuina de qualitat, demostrada per guardons com l’estrella Michelin. Té sis
denominacions d’origen vinícoles: DOQ Priorat, DO Montsant, DO Conca de Barberà,
DO Tarragona, DO Penedès i DO Cava. Les possibilitats que ofereix l’enoturisme van
des de visites teatralitzades als principals cellers fins a cursos de tast comentats.

Calçotada

© Laia Estrada

Tarragona

Costa
Daurada

www.costadaurada.info

Buil & Giné
El món del vi amb els sentits

Botiga de Buil & Giné

© Bulil & Giné

Visita guiada amb tast de vins
Un celler obert a la comarca del Priorat

Us proposem una visita guiada pel celler Buil & Giné en què, a més d’explicar-vos
la història i els orígens d’aquesta empresa dedicada a l’elaboració de vins, tractem la
història de la comarca del Priorat. El recorregut per les instal·lacions del celler permet
que pugueu veure com s’elabora uns dels millors vins de la zona. L’activitat culmina
amb una sessió de tast de tres vins comentada per un professional del celler.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

El celler elabora vins principalment de les gammes
DOQ Priorat i DO Montsant. És obert tota la setmana
i ofereix visites guiades i tasts de vins sense reserva
prèvia. A la nit es converteix en un petit hotel, ja que
disposa de dues habitacions dobles i un apartament
per donar allotjament a gent amant del vi, de la natura
i la tranquil·litat. Té una agenda pròpia d’activitats
gastronòmiques per donar a conèixer una de les
millors DO del món.

15 €
Tot l’any.
Cada dia.
Consulteu l’horari de
les visites.

Gratallops

Buil & Giné

Tarragona

Costa
Daurada

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:
96

Llengües
+34 977 839 810
pilar@builgine.com
www.builgine.com
HT-000877

Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus

Hotel Antiga ***			 
Una casa indiana rehabilitada

Habitació de l’hotel

© Hotel Antiga

Menú de mar o muntanya

Diferents opcions entorn la cuina catalana
La proposta contempla una nit en règim d’allotjament i esmorzar en una habitació
doble i un dinar o sopar a triar entre tres alternatives: menú del Penedès, menú de
pescadors i menú del rossejat de Calafell (la beguda no està inclosa). Tres fórmules
amb les quals descobrir la cuina tradicional que practiquen a l’hotel Antiga, un hotel
gastronòmic que aposta per productors de proximitat i ingredients de temporada, ja
sigui en la seva interpretació de la cuina de pescadors o de la muntanya.

Hotel Antiga ***

On de Catalunya?

Una casa indiana rehabilitada en un estil rústic actual,
que acull un total de quinze habitacions, una piscina
i un restaurant dedicat a la cuina tradicional catalana
que es nodreix de productes de proximitat. Situat al
cor del centre històric de Calafell, l’hotel Antiga ofereix
una estada de calma i tranquil·litat ben a prop del
castell medieval de la Santa Creu i a un quilòmetre i
escaig de la platja.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès i
alemany.

Preu de l’oferta

62 €
Tarragona

Calafell

Costa
Daurada

Preu del menú del
Penedès i menú de
pescadors.
Menú del rossejat de
Calafell: 111 €.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 977 69 06 38
antiga@antiga.info
www.antiga.info
HT-000782
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Hotel Class Valls ***
Punt de partida per descobrir el Camp de Tarragona

Habitació de l’Hotel Class Valls

© Hotel Class Valls

Calçotada i enologia a l’Alt Camp
Cuina típicament vallenca

L’oferta que proposa l’Hotel Class Valls inclou una nit d’allotjament a l’hotel, amb
esmorzar bufet, una visita al celler Mas Vicenç (a la localitat del Pla de Santa Maria,
a 10 km al nord de Valls), una degustació dels seus vins i, segons la temporada, una
calçotada típica de Valls o un menú cuinat amb productes típics de l’Alt Camp. A
més, aquest paquet permet fer ús de diverses instal·lacions de l’hotel, com ara la
piscina exterior, la sauna, la banyera d’hidromassatge o el gimnàs.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

Hotel situat al centre de la Ruta del Cister, des del
qual es poden planificar diverses activitats de lleure i
escapades temàtiques per la zona. La seva proximitat
a les platges de la Costa Daurada i a Port Aventura
el converteixen en una bona opció per a gaudir de
l’entorn. També està especialitzat en turisme de
negocis, ja que dóna servei a un elevat nombre
d’empreses del Camp de Tarragona. A l’hivern el seu
producte principal és la calçotada.

71,25 €
Tot l’any.
Calçotada de l’1
de novembre
al 30 de març.

Hotel Class Valls ***

Valls
Tarragona

Costa
Daurada

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:
98

Llengües
+34 977 608 090
info@hotelclassvalls.com
www.hotelclassvalls.com
HT-000806

Català, castellà,
anglès, francès

Hotel–hostal Sport ****
Estades al cor del Priorat

Habitació de l’hotel–hostal Sport

© Hotel-hostal Sport

Escapada gastronòmica al Priorat
Sentir el caràcter de la comarca

L’escapada gastronòmica al Priorat és una activitat que connecta amb les arrels
culinàries de la comarca. L’hotel-hostal Sport proposa una oferta que inclou passar
una nit en aquest establiment de quatre estrelles, amb esmorzar bufet, i degustar
un sopar tradicional prioratí regat amb vins de la demarcació. Una experiència que
conjuga cuina, vi, tradició, natura i descans.

Hotel-hostal Sport ****

On de Catalunya?

Hotel-restaurant ubicat al Priorat des de 1923.
Disposa de 28 habitacions totalment equipades i de
tres sales de banquets: el Saló Prior, concebut per a
reunions d’empresa i celebracions privades; el Saló
de les Voltes, del segle xviii, i el Saló Montsant, un
espai polivalent. A més, té un restaurant amb identitat
pròpia, reconegut per la seva cuina tradicional i en
innovació constant.

Llengües
Català, castellà,
anglès

Preu de l’oferta

74,50 €
Tot l’any.
Preu per persona en
habitació doble.
Falset

Tarragona

Costa
Daurada

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 638 087 189
marta@hotelspriorat.com
www.hotelpriorat-hostalsport.com
HT-000062
99

Hotel Termes Montbrió ****
Balneari al bell mig de la Costa Daurada

Aquatonic a Montbrió

© Hotel Termes Montbrió

Circuit termal i sopar romàntic
Acompanyat amb cava

L’experiència inclou una nit en habitació doble estàndard amb esmorzar i sopar
romàntic amb cava. A més, disposeu d’una entrada per persona al circuit d’aigües
Aquatonic, de 1.000 m² i amb més de seixanta sensacions d’aigua termal, on
podreu gaudir de la piscina termal, la banyera d’hidromassatge, la piscina de
flotació i el bany turc: dues hores de relax, salut i esbarjo. El complex turístic ha estat
guardonat com a millor Spa Termal Europeu.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

Hotel Termes Montbrió ****
La seva història es remunta a principis de segle,
amb una arquitectura modernista i contemporània.
Disposa de 4 ha de jardins botànics del segle xvii amb
espècies com sequoies, cactus i buguenvíl·lies i amb
214 confortables habitacions totalment equipades.
De les vuit suites, cinc són temàtiques (japonesa,
toscana, àrab, colonial i britànica). Està situat a una
hora d’autopista de l’aeroport de Barcelona i a 15 km
de Tarragona.

A partir de

174 €
Del 6 de març a l’1 de
novembre.
Tarragona
Montbrió
del Camp Costa

Daurada

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:
100

Llengües
+34 977 814 000
hoteltermes@RocBlancHotels.com
www.termesmontbrio.com
HT-000719

català, castellà,
anglès, francès,
alemany

La Boella ****S		
Un oasi de tranquil·litat

Vistes de l’exterior de la finca

© La Boella

Escapada oleoturística

Cultura gastronòmica i servei exclusiu
Per als amants de la gastronomia i l’oleoturisme, La Boella ofereix una nit d’hotel,
amb esmorzar, en una de les seves luxoses suites, visita guiada pel complex i el seu
molí, tast comentat dels olis elaborats a la mateixa finca i sopar amb menú de l’«elixir
daurat». Amb aquest menú els comensals podran gaudir d’una experiència en què
l’oli n’és el protagonista. El menú (no inclou celler) consta d’aperitius, un entrant, un
peix, una carn, unes pre-postres i unes postres.

La Boella *****

On de Catalunya?

Es troba enmig d’una finca de 110 ha d’oliveres
i jardins, situada en una masia del segle xii restaurada
meticulosament. Un luxós hotel boutique de tretze
suites consagrat a la millor gastronomia que, a més
del seu restaurant de cuina mediterrània de proximitat,
disposa d’una almàssera on s’elaboren els olis d’oliva
verge extra de la finca, un celler de DO Tarragona i una
vinacoteca amb 250 referències. Aquest establiment
disposa del segell d’Hotel Gastronòmic.

Llengües
català, castellà,
anglès, francès,
rus

Preu de l’oferta
A partir de

270 €
Girona
Lleida
Barcelona
Tarragona
La Canonja

Costa
Daurada

Tot l’any. Preu per a
dues persones.
Consulteu tarifes en
temporada alta.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 977 771 515
reservas@laboella.com
www.laboella.com
HT-000863
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Destinació de turisme familiar
Patronat Municipal de Turisme de Calafell

Xató i arrossejat de Calafell

© Joan Capdevila

Sens dubte, un plaer per als sentits!
Plats tradicionals de la cuina de Calafell

Diu la tradició que ningú no pot dir que coneix Calafell fins que no ha gaudit de la
seva rica i variada gastronomia, basada sobretot en els productes del mar. Alguns
dels àpats que heu de tastar són el tradicional xató de Calafell i l’arrossejat, que és el
plat estrella de la cuina tradicional calafellenca.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

Consulteu preus
segons el local
De novembre a abril,
temporada del xató.
Xatonada i arrossejat
popular, al febrer i al
juny, respectivament.

Tarragona

Patronat Municipal de Turisme
de Calafell
El patronat ofereix serveis d’informació turística
sobre allotjament, restauració, visites al patrimoni,
gastronomia, activitats i festes, sortides guiades
de marxa nòrdica, rutes de BTT... Organitza actes
i esdeveniments diversos, a més de gestionar el
municipi com a destinació de turisme familiar.

Calafell

Costa
Daurada

Contacte
+34 977 699 141
Tel.:
E-mail: informacio@calafell.org
Web: www.turisme.calafell.cat
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany

Patrimoni cultural, històric i gastronòmic
Patronat Municipal de Turisme de Tarragona

Amfiteatre romà de Tarragona - Tàrraco Viva

© Rafael López Monné

Plaers de Tàrraco
Cultura, gastronomia i vi

Activitat que comprèn dues nits d’allotjament en hotel de quatre estrelles. El primer
dia inclou la visita guiada «Petjades de Tàrraco» per conèixer edificis emblemàtics
de la ciutat romana i descobrir-ne elements amagats en l’urbanisme actual. A la nit,
degustació d’un sopar gastronòmic romà. L’endemà, visita i tast de vins al celler
modernista de Nulles, obra de Cèsar Martinell i catalogat com la Catedral del vi
(desplaçament no inclòs). A la nit, passeig nocturn pels millors indrets de la part alta.

Patronat Municipal de Turisme
de Tarragona

On de Catalunya?

Tarragona gaudeix de bones comunicacions amb
dos aeroports, una àmplia oferta de serveis i una
completa infraestructura turística acompanyada d’un
clima benigne. La UNESCO ha reconegut la ciutat tres
vegades: pel seu patrimoni monumental romà, per
la seva gastronomia mediterrània i pels seus castells,
que representen un dels segells de la cultura local.

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

Preu de l’oferta

130 €
Tot l’any.
Consulteu la
disponibilitat
d’habitacions.
Tarragona

Costa
Daurada

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 977 248 866
tgb@turismotarragona.com
www.turismotarragona.com
GC 2052 TGB
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Destinació turística familiar i gastronòmica
Patronat Municipal de Turisme del Vendrell

Xatonada d’hivern

© Santi Periel

Xatonada popular

Concurs i exhibició dels Mestres Xatonaires
El xató és un dels plats més arrelats en les taules de gran part de Catalunya. Al
Vendrell preparen una varietat d’hivern, una amanida d’escarola, bacallà, tonyina,
anxoves i olives, regada amb salsa de romesco. Tothom que vulgui tastar-lo ha
d’acudir a la Xatonada popular, que, des de l’any 1987, celebrem el primer diumenge
de febrer a la Rambla del Vendrell. La jornada inclou un Concurs de Mestres
Xatonaires, una exhibició i una fira de productes alimentaris i naturals.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

7€

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 i la vil·la Pau Casals. Un
altre valor afegit és la seva intensa activitat musical, amb
un ampli ventall de concerts i audicions durant tot l’any.

Primer diumenge
de febrer.
Tiquet per persona.
Tarragona

Patronat Municipal de Turisme
del Vendrell

El Vendrell

Costa
Daurada

Contacte
Tel.:
+34 977 680 010
E-mail: turisme@elvendrell.net
Web: www.elvendrellturistic.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, rus,
holandès

Tarragona gastronòmica
Unió dels professionals de la cuina tarragonina

Plat elaborat amb peix blau de Tarragona

© Pere Toda

Cuina amb un segell de qualitat
Gastronomia tradicional i creativa

Tarragona Gastronòmica treballa per tal d’aportar valor als secrets de la cuina
tradicional tarragonina i emocionar alhora amb la nova cuina creativa que emergeix
a la ciutat. Aquesta federació (2012) és una evolució de Tarragona Essència
Gastronòmica, que fou el primer intent d’unificar el potent sector de la restauració de
la ciutat. Des de la seva creació, ha organitzat jornades gastronòmiques, com la del
peix blau de Tarragona, ha participat en cursos de cuina creativa i d’autor i ha impulsat
la cuina de mercat amb el Mercat Central de Tarragona, entre moltes altres accions.

Tarragona gastronòmica

On de Catalunya?

Federació de restauradors que aplega més de
cinquanta restaurants associats en tres grans àrees
de la ciutat: ARCS (El Serrallo), ART(e) (Centre) i
ARPA (Part Alta). Sota el paraigües d’aquesta marca,
els restauradors treballen de manera conjunta amb
l’objectiu d’oferir una gastronomia de qualitat, basada
especialment en els productes frescos, de proximitat i
amb un gran valor nutritiu.

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

Preu de l’oferta
Consulteu preus
segons activitat
Per a més informació
consulteu el web.

Tarragona

Costa
Daurada

Contacte
Tel.:
+ 34 977 250 795
E-mail: info@tarragonagastronomica.cat
Web: www.tarragonagastronomica.cat
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Cuina cèlebre d’arrel marinera
Turisme de Cambrils

Panoràmica del port

© Joan Capdevila

Activitats gastronòmiques
Per gaudir-ne tot l’any

Aprofitant la qualitat dels productes de temporada a Cambrils s’organitzen diverses
activitats gastronòmiques al llarg de l’any. Des de les Jornades de la Galera, un crustaci
deliciós, al febrer, i l’Encarxofa’t, al març, fins a la Ruta de la Tapa a la primavera, les
Jornades dels Fideus Rossos a la tardor i les Jornades del Romesco i la Festa de l’Oli
Nou, al novembre, amb diferents accions al voltant de l’oli DO Siurana, entre d’altres. I és
que un dels trets que defineix Cambrils és l’oferta gastronòmica basada en una cuina
marinera que reposa en la qualitat de les matèries primeres.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

Cambrils és considerada la capital gastronòmica
de la Costa Daurada. Els seus plats de peix i marisc
s’elaboren amb ingredients de qualitat, com ara peix
fresc i oli d’oliva de la DO Siurana. S’hi manté una
tradició que atorga personalitat pròpia a les receptes.
Les estrelles Michelin i altres reconeixements als
restaurants locals avalen la qualitat de la cuina
cambrilenca.

Consulteu preus
segons l’activitat
Tot l’any.
Consulteu les diferents
activitats que s’hi duen
a terme.

Turisme de Cambrils

Tarragona
Cambrils Costa

Daurada

Contacte
Tel.:
+34 977 792 307
E-mail: tur@cambrils.org
Web: www.cambrils-turisme.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès,
alemany, italià,
rus

Promoció turística
Turisme Priorat (Consell Comarcal del Priorat)

Celler del Priorat

© Consell Comarcal del Priorat

La Ruta del Vi del Priorat

Visiteu a un ampli ventall de cellers de tota mena
La Ruta del Vi del Priorat us permet visitar una quarantena de cellers de la DO
Montsant i la DOQ Priorat de diferents tipus: cellers cooperatius apareguts a principis
del segle xx, petits cellers familiars amb una llarga tradició vitivinícola, cellers de nova
implantació, de disseny... Aquesta diversitat serveix per a entendre el com i el perquè
dels vins de la comarca, l’única de tot Catalunya on conviuen dues denominacions
d’origen vinícoles.

Turisme Priorat (Consell Comarcal
del Priorat)
Turisme Priorat (Consell Comarcal del Priorat) és una
administració pública que es dedica a promocionar
els atractius culturals i naturals del Priorat, així com del
seu sector turístic. El Priorat és una comarca amb un
paisatge singular que produeix vins i olis d’oliva d’una
qualitat reconeguda internacionalment.

On de Catalunya?

Preu de l’oferta
Consulteu preus
segons l’activitat

Tarragona

Tot l’any.
Consulteu les diferents
activitats que s’hi duen
a terme.

Costa
Daurada

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

Contacte
Tel.:
+34 977 831 023
E-mail: oit@priorat.cat
Web: www.turismepriorat.org
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Terres de l’Ebre
Situades a l’extrem sud del Principat, les Terres de l’Ebre tenen una
identitat clarament lligada al curs del riu que els dóna nom. L’Ebre, com
a eix de comunicació, uneix les dues ribes i la gent que les habita. El
delta de la seva desembocadura és una de les zones humides més
importants de la Mediterrània occidental. Descobrir la gastronomia que
ofereixen les Terres de l’Ebre a base de productes autòctons, com el
peix de riu o de mar i l’arròs del delta, de segur que us fascinarà!

Tarragona

Ribera
d’Ebre
Terra Alta

Baix Ebre

Montsià

◀
Detall de la Festa de la Clotxa

Pa amb tomàquet

Formatge tallat i emplatat

Vi blanc DO Terra Alta

Sal amb espècies i pebres
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Terres de l’Ebre
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona - Terres de l’Ebre

Assaboreix les Terres de l’Ebre!
Entre la innovació i la tradició

Heu degustat mai el mar? Sabeu quin gust té el Delta de l’Ebre? Heu assaborit
l’essència dels ports? Deixeu-vos seduir pels sabors que emanen dels productes
d’alta qualitat del nostre territori! Productes amb denominació d’origen, que
permeten elaborar plats senzills i saludables que evoquen fines suggestions al
paladar. Us resistireu a descobrir-los?

Plantada de l’arròs

© Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

Tarragona

www.terresdelebre.travel

Terres
de l’Ebre

Turisme tot l’any
Ajuntament d’Alcanar

El recinte portuari durant la celebració de la Diada

© Ajuntament d’Alcanar

XIII Diada del Musclo del Delta de l’Ebre
Tast d’un producte del mar autòcton

En plena temporada d’estiu se celebra a les Cases d’Alcanar la XIII Diada del Musclo
del Delta de l’Ebre, un esdeveniment dissenyat perquè degusteu el musclo autòcton
de la badia del Fangar. El tast d’aquest fruit exquisit del mar es fa al recinte portuari
d’aquest nucli de població del Montsià. A la diada hi col·laboren la depuradora de
marisc Cademar, que té vivers propis de musclos, i el Consell Regulador de la DO
Terra Alta, tota una institució en el món del vi català.

Ajuntament d’Alcanar

On de Catalunya?

A l’extrem sud de Catalunya, l’Ajuntament d’Alcanar
s’encarrega de promocionar 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 sigui present en les activitats del municipi, tant
a Alcanar com a les Cases i a Alcanar Platja.

Preu de l’oferta

2€
Terres
de l’Ebre
Tarragona

Últim dissabte de juliol,
dia 25, a les 12.30 h.
Ració de musclo i copa
de vi DO Terra Alta.

Alcanar

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Contacte
Tel.:
+34 977 737 639
E-mail: turisme@alcanar.cat
Web: www.alcanar.cat
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Turisme en xarxa
Àrea Municipal de Turisme de l’Ametlla de Mar

Pescadors desembarcant peix

© Turisme Ametlla de Mar – Xavi Solé

Jornades gastronòmiques
Tot el sabor del mar

Els plats mariners són l’eix de les jornades gastronòmiques de la Galera (darrera
setmana de febrer i primera de març), de la Tonyina Roja del Mediterrani, al maig,
de la Jornada del Peix Blau DO Tarragona, al juny, i de les jornades del peix de la
Llotja, a l’octubre. Aquestes activitats converteixen l’Ametlla de Mar en l’escenari de
concursos, tasts, maridatges i tallers culinaris. Les activitats d’estiu estan relacionades
amb els fideus rossejats, i les de tardor, amb el rossejat. A més, diversos restaurants
ofereixen degustacions i es fan tallers infantils al Centre d’Interpretació de la Pesca.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

5€
Preu degustació.
Maig, juny i octubre.
Consulteu les ofertes
de restaurants.

Àrea Municipal de Turisme
de l’Ametlla de Mar
L’Àrea Municipal de Turisme de l’Ametlla de Mar
s’encarrega de catalogar, promocionar i potenciar tots
els recursos i atractius turístics d’aquesta població
de la comarca del Baix Ebre. Al mateix temps,
col·labora amb el sector privat instal·lat al municipi per
tal de millorar la qualitat de l’oferta local mitjançant
l’establiment de dinàmiques de treball conjuntes.

Terres
de l’Ebre
Tarragona
L’Ametlla
de Mar

Contacte
Tel.:
+34 977 456 477
E-mail: turisme@ametllamar.cat
Web: www.visitametllademar.com
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Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Col·lectiu de Cuina la Ràpita – Delta de l’Ebre
Agroalimentació cooperativa vinculada a la tradició

Pesca artesana «a la paupa»

© Oficina Turisme de Sant Carles de la Ràpita

Pesca artesana «a la paupa»
Un tipus de pesca en què no calen estris

Un expert en pesca artesanal us guiarà cap a la millor zona per posar en pràctica la
modalitat d’art de pesca tradicional. Un cop allí descobrireu com s’ha desenvolupat
aquesta activitat al llarg del temps i, de la mà d’autèntics professionals, navegant
amb la seva pròpia embarcació. Tot seguit us oferim una visita al Museu de la Mar
de l’Ebre, que esdevé el punt de partida de diverses rutes i itineraris guiats per la
població i el Delta de l’Ebre.

Col·lectiu de Cuina la Ràpita – Delta
de l’Ebre

On de Catalunya?

La creació d’aquest col·lectiu és una oportunitat per
donar a conèixer la gastronomia saludable de Sant
Carles de la Ràpita, una relació entre el nostre visitant,
la seva alimentació i el seu entorn natural. Entenem
per saludable el consum de productes de primera
qualitat i de proximitat elaborats amb tota la passió i
il·lusió per mostrar un cop més la nostra autenticitat i
singularitat com a territori.

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

Preu de l’oferta

32 €
Terres
de l’Ebre
Tarragona

Sant Carles
de la Ràpita

D’abril a octubre.
Inclou l’activitat de
pesca artesanal amb
la seva pròpia
embarcació + entrada
al Museu del Mar.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:

+34 977 744 624
info@enlarapita.com
www.cuinalarapita.com
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Hotel Diego **			
Passió per la cuina catalana

El restaurant de l’hotel disposa d’un complet celler

© Hotel Diego

Escapada gurmet al Delta

L’essència dels ports de Tortosa-Beseit
Descobriu les olors i els colors de la terra del Delta de l’Ebre a través de la cuina
catalana que practiquen al restaurant d’aquest hotel gastronòmic familiar i acollidor.
El paquet inclou una nit d’allotjament en una habitació doble, esmorzar i un sopar
gastronòmic per a dues persones amb què deixar-se seduir no només per
l’excel·lent gastronomia de la zona sinó també per l’impecable i complet celler del
restaurant, pensat per establir gloriosos maridatges.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

Hotel Diego **
L’Hotel Diego és l’únic allotjament gastronòmic de
les terres de l’Ebre. Un reconeixement que avala
l’excel·lència del seu restaurant, una direcció obligada
per a gurmets on gaudir dels millors productes de
la zona: des del peix de la llotja de Sant Carles fins
a la carn de vedella criada a la pròpia finca. La seva
ubicació, entre els ports de Tortosa-Beseit i el Delta,
afavoreix sortides inoblidables amb què copsar tota la
bellesa del sud de Catalunya.

160,60 €
Tot l’any.
Terres
de l’Ebre
Tarragona

Santa
Bàrbara

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:
114

Llengües
+34 977 719017
diego@hoteldiego.com
www.hotelrestaurantdiego.com
HTE-000690

Català, castellà,
anglès, francès

La gastronomia del sud de Catalunya
Oficina de Turisme de Sant Carles de la Ràpita

Muscleres

© Victor Codinachs

Ruta de les muscleres pels Alfacs
Conèixer la badia i degustar la producció local

L’activitat s’inicia al moll de creuers recreatius. De camí cap als vivers de musclos i
ostres visitareu la caseta del Parrillo, situada damunt mateix dels vivers. Allí, de la mà
de professionals, us introduïm en el món del musclo i en la importància que té a la
badia dels Alfacs. Després de degustar aquests dos productes acompanyats d’una
copa de cava recorren la badia per visitar les salines de la Trinitat i la reserva natural
de la Punta de la Banya, entre altres indrets.

Oficina de Turisme de Sant Carles
de la Ràpita
L’Oficina de Turisme és l’àrea encarregada de
promocionar de l’oferta turística del municipi.
Juntament amb la xarxa d’empreses turístiques
Estació Nàutica i el col·lectiu de cuina La Ràpita-Delta
de l’Ebre, ofereix un ampli ventall de propostes amb
noves experiències gastronòmiques i de lleure. Tot
plegat, al parc natural del Delta de l’Ebre, un dels
espais protegits més importants d’Europa.

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

On de Catalunya?

Preu de l’oferta

25 €
Terres
de l’Ebre
Tarragona

Tot l’any.
El preu inclou una
ruta per la badia, més
degustació.

Sant Carles
de la Ràpita

Contacte
Tel.:
+34 977 744 624
E-mail: info@turismelarapita.com
Web: www.turismelarapita.com
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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. L’agricultura marca un paisatge de
pobles i de conreus de cereals, fruita dolça i altres productes agraris.
Aboqueu-vos a la gastronomia autòctona de les Terres de Lleida, us
sorprendrà!

Lleida

Noguera

Segarra
Pla
d’Urgell

Urgell

Segrià

Garrigues

Setrill

Fira de l’Oli

Peres de Lleida

Vinyes de les Garrigues

Turrons d’Agramunt
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Pirineus i Terres de Lleida
Patronat Turisme de la Diputació de Lleida

Esclat de sabors, textures i olors
Cuina autòctona i cent per cent natural

Lleida desperta els sentits per mitjà del tast de productes amb distintiu de qualitat
alimentària: la vedella del Pirineu, el formatge i la mantega de l’Alt Urgell i de la Cerdanya,
el vi Costers del Segre, el torró d’Agramunt, l’oli d’oliva verge de les Garrigues, la pera
de Lleida... També hi podeu assaborir productes autòctons, com els cargols, els bolets,
la coca de recapte i la mel. Els sabors més autèntics i tradicionals es troben en l’ampli
ventall de fires i mostres gastronòmiques que s’hi fan al llarg de l’any.

Val d’Aran

Pirineus
Productes de l’Alta Ribagorça

© Patronat Turisme de la Diputació de Lleida

www.aralleida.cat

Lleida

Terres
de Lleida

Noguera cuina
Associació de Restaurants de la Noguera

La cuina de la mel, protagonista de les jornades gastronòmiques de maig

© Noguera cuina

Del paisatge a la cuina

El bo i millor de la gastronomia de la Noguera
Per promocionar la cuina local, de proximitat i de qualitat, l’associació organitza
jornades gastronòmiques en diferents temporades de l’any. Durant aquests
esdeveniments els restaurants presenten diferents menús elaborats amb els
productes més representatius de la comarca. La riquesa i diversitat paisatgística de
la Noguera inspira un gran ventall de plats elaborats amb els millors productes locals.
A finals d’agost se celebra la Jornada «Cuinar amb Meló» i a principis de maig les
jornades dedicades específicament a la cuina de la mel.

Noguera cuina

On de Catalunya?

Noguera cuina agrupa els deu restaurants més
representatius de la comarca. Els productes més
valuosos d’aquest territori són elaborats i promoguts
per restauradors apassionats per la seva feina a través
de la sensibilitat de cada establiment. Cada una de les
cuines de la comarca es converteix en una porta per a
accedir a l’essència de la Noguera, que es visibilitza en
els plats que ofereixen.

Llengües
Català, castellà

Preu de l’oferta
Consulteu preus
segons el restaurant.

Terres
de Lleida
Lleida

Agost-principis
de maig.

Contacte
Tel.:
+34 973 400 709
E-mail: restaurant@lasolanadeforadada.com
Web: http://nogueracuina.wordpress.com
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Ruta del Vi de Lleida – Costers del Segre
L’enologia de Ponent al descobert

Cellers Costers del Sió

© Arxiu Fotogràfic de la Ruta del Vi de Lleida

Enogastronòmic Experience

Programa de tres nits d’hotel amb visites a cellers
Estada d’una nit al monestir de les Avellanes, on gaudireu d’un sopar gastronòmic i
visitareu el celler Costers del Sió, situat en una finca agrícola i ramadera de caràcter
integral amb 71 ha dedicades als vins. La proposta inclou dues nits a la ciutat de
Lleida allotjats en un hotel de quatre estrelles i dinar o sopar en dos dels millors
restaurants gastronòmics de la ciutat amb vi de la DO Costers del Segre. Finalment,
visitareu el celler Mas Blanch i Jové, un projecte familiar a la Pobla de Cérvoles.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

A partir de

Aquesta ruta és un passeig per la gastronomia i cultura
de Ponent, un viatge enològic pels seus cellers, en què
els vins tradicionals i de nova factura dibuixen
un paisatge on passat, present i futur s’uneixen.
Durant segles, la zona va romandre fora de les vies de
comercialització a causa de la seva localització interior,
cosa que ha permès obtenir uns vins característics
i amb una forta personalitat.

240, 32 €
Tot l’any.
Consulteu la
disponibilitat
d’habitacions.

Ruta del Vi de Lleida – Costers del
Segre

Lleida

Terres
de Lleida

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:
120

Llengües
+34 902 365 001
reservas@nextel.travel
www.rutadelvidelleida.com
GCMD-000064 Nextel Travel

Català, castellà,
anglès, francès

Una marca de qualitat
Turisme de Lleida

Recollida de fruita a l’explotació Fruita Blanch i formatges elaborats a la granja Formatges de Ponent

© Turisme de Lleida

Fruita i formatge, un saborós binomi
Dues joies de la terra de Lleida

Amb aquesta proposta tindreu l’oportunitat de viure de prop com es treballa en
una explotació de fruita i com s’elabora formatge en una granja artesanal. Dissabte
visitareu l’empresa Fruita Blanch, a l’horta de Lleida, per conèixer l’obrador i
l’agrobotiga, amb un detall de conserva de melmelada. Diumenge, després de
descansar i esmorzar en un hotel de quatre estrelles, us portem a Almacelles, a
Formatges de Ponent, per veure les instal·lacions, l’obrador i la botiga de la granja.
Després fareu un petit tast dels seus millors formatges.

Turisme de Lleida

On de Catalunya?

Turisme de Lleida, organisme municipal encarregat
d’impulsar i aplicar 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, natura, etc.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta
A partir de

50€
Lleida

Terres
de Lleida

Tot l’any.
Inclou la Targeta
“Emocity” (descomptes
en restauració, oci,
comerços, etc).

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 649 093 582
reservas@nextel.travel
www.turismedelleida.com
GCMD-000064 Nextel Travel
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Pirineus
Les muntanyes que formen els Pirineus són un entorn natural privilegiat
des d’on podreu observar Catalunya des de les altures. Les valls
amaguen un patrimoni humà sorprenent, fruit de la perseverança
d’uns homes i dones que van bastir una forma de vida intrínsecament
vinculada a l’orografia. Els Pirineus són avui un territori dinàmic amb
moltes activitats per dur a terme. En el terreny gastronòmic, us
sorpendrà la varietat de propostes culinàries que ofereixen. Atreviu-vos
a descobrir-les!

Alta
Ribagorça

Pallars
Sobirà
Cerdanya
Ripollès

Alt Urgell

Garrotxa

Pallars
Jussà
Berguedà
Solsonès

Girona
Lleida
Barcelona

◀
Bolets

Bolets

Mostra del col·lectiu
Cuina Volcànica

Truita de cama-secs

Formatges de la Seu d’Urgell
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Can Boix de Peramola ****	 
Hotel gastronòmic amb encís

Exterior de l’hotel

© Can Boix de Peramola

Estada del plaer dels sentits
Tranquil·litat i bona cuina

Per desconnectar de la rutina i entregar-se a la pau de la serra prepirinenca, us
proposem un paquet d’una nit d’allotjament per a dues persones en una habitació
Confort (equipada amb banyera d’hidromassatge i amb totes les comoditats),
esmorzar i un sopar de menú gastronòmic (inclòs el celler de la casa), on les
aromes, els sabors i colors dels productes de la terra són l’ànima dels plats, en què
es combina el receptari tradicional amb un aire contemporani.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

260,40 €
Tot l’any. Consulteu
la disponibilitat
d’habitacions.

Pirineus
Peramola
Girona
Lleida
Barcelona

Can Boix de Peramola ****
Can Boix de Peramola és un hotel gastronòmic que
disposa de 41 habitacions ben equipades i de gran
comoditat. Les seves instal·lacions, al bell mig de la
natura verge dels Prepirineus, inclouen sala amb llar de
foc, piscina, pista de tennis, parc infantil i un encisador
restaurant que és un dels puntals de la seva oferta
gràcies a una cuina catalana de proximitat mereixedora
de diferents premis i reconeixements.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC
124

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

Català, castellà,
anglès, francès

Cuina Volcànica
Viure la Garrotxa des del paladar

Cuiners del col·lectiu Cuina Volcànica

© Cuina Volcànica

Tasteu el territori

Degustació d’una cuina diferent
Un total d’onze restaurants de la Garrotxa ofereixen un menú de cuina volcànica,
format per plats elaborats amb fajol, farro, fesols de Santa Pau, iogurt de la Fageda,
ratafia, xai de ramat, formatge serrat d’ovella, patata mora o tortell d’Olot. Ho podeu
combinar amb visites als diferents volcans de la comarca i rutes per l’Alta Garrotxa,
els pobles medievals o el modernisme. També podeu gaudir de l’experiència de
volar en globus, anar amb bicicleta elèctrica o muntar en ruc.

Cuina Volcànica

On de Catalunya?

Cuina Volcànica és un col·lectiu de cuina format per
onze restaurants de la Garrotxa amb un tret comú:
el producte de qualitat, de proximitat i la recuperació
de productes locals. L’objectiu és el contacte amb
el petit productor i la recuperació de receptes
casolanes i tradicionals adaptades a la cuina actual.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta
A partir de

20 €

Pirineus
Girona
Lleida
Barcelona

Tot l’any.
Consulteu les
tarifes dels diferents
restaurants.

Contacte
+34 972 274 900
Tel.:
E-mail: info@garrotxahostalatge.cat
Web: www.cuinavolcanica.cat
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Hostaleria i Turisme del Berguedà
Promoció i serveis per a l’hostaleria local

Plats típics de la comarca del Berguedà

© Hostaleria i Turisme del Berguedà

La cuina del Berguedà
Una comarca amb gust

El Berguedà té una notable varietat de plats autòctons per assaborir la comarca en
la seva plenitud. Basada en la tradició, la seva cuina ha estat capaç de renovar-se i
mantenir la personalitat. Es tracta d’una cuina sòlida, de gustos contundents
i directes. El secret cal buscar-lo en la gran qualitat de productes de conreus, horts i
boscos. Entre els plats genuïns, destaquen l’escudella de blat de moro escairat, les
patates emmascarades i els pèsols negres amb cansalada.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

Consulteu preus
segons el local
Tot l’any.
Consulteu els diversos
establiments que
formen part de
l’associació.

Pirineus
Girona
Lleida
Barcelona

Hostaleria i Turisme del Berguedà
Associació que aglutina bars, restaurants, càmpings,
empreses d’activitats, hotels i altres allotjaments del
Berguedà, i que defensa els drets i interessos de
l’hostaleria. Potencia el turisme mitjançant accions de
promoció del sector i participa en els òrgans consultius
de les organitzacions vinculades a l’hostaleria.

Contacte
+34 938 222 495
Tel.:
E-mail: berguedaturisme@berguedaturisme.com
Web: www.berguedaturisme.com
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Llengües
Català, castellà

Hotel Andria ***					
Un allotjament amb solera als Pirineus

El restaurant aposta pels productes pirinencs

© Hotel Andria

La cuina d’abans actualitzada
En un establiment emblemàtic

Una proposta per assaborir el millor de la cuina catalana de muntanya amb
ingredients de màxima qualitat, com el gall roig de l’Alt Urgell, mentre us allotgeu
en uns dels hotels de referència dels Pirineus. El paquet permet triar entre una
o dues nits d’allotjament en habitació doble i inclou també un sopar degustació
amb maridatge de vins catalans, que consta de quatre plats i dues postres, i que
combinen receptes tradicionals de dècades enrere juntament amb d’altres que
actualitzen el llegat culinari de la regió.

Hotel Andria ***

On de Catalunya?

Fundat el 1875, aquest hotel gastronòmic és un dels
referents de l’hostaleria pirinenca, ubicat al carrer
principal de la Seu d’Urgell, a 10 km d’Andorra.
L’edifici, d’aire modernista, disposa de 16 habitacions
perfectament equipades, un agradable jardí, sala
d’estar, terrassa porticada i un restaurant que aposta
pels productes de la terra de màxima qualitat i defensa
la idea de recuperar receptes tradicionals catalanes per
al públic del segle xxi.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta

80 €

La Seu d’Urgell

Pirineus
Girona
Lleida

Dues nits per persona:
110 €.

Barcelona

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC

+34 973 350 300
info@hotelandria.com
www.hotelandria.com
HL-000033
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Hotel Ca l’Amagat *
Un gastrohotel rústic

Restaurant de l’hotel

© Hotel Ca l’Amagat

Menú degustació de temporada
Per descobrir els sabors del Berguedà

El paquet que us proposem inclou una nit d’allotjament i esmorzar en una habitació
doble, així com també dos menús degustació que us permetran recórrer la comarca
a través dels seus sabors basats en els millors productes de temporada. El menú es
compon de tres primers, tres segons i dues postres, i ofereix una excel·lent mostra
de la cuina del Berguedà i de Ca l’Amagat, una cuina de muntanya marcada per la
terra i el canvi de les estacions.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

150 €

Pirineus
Bagà

Tot l’any.

Girona
Lleida
Barcelona

Hotel Ca l’Amagat
Certificat el 2014 com a Hotel Gastronòmic per la
Generalitat de Catalunya, Ca l’Amagat és un allotjament
de gestió familiar que va començar com a taverna a
inicis del segle xx. Després de diverses remodelacions,
ara aquest gastrohotel d’aire rústic ubicat al centre
històric de Bagà ofereix hospitalitat i confort, i les seves
instal·lacions inclouen un restaurant acollidor de cuina
autòctona.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC
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Llengües
+34 938 244 032
hotel@hotelcalamagat.com
www.hotelcalamagat.com
HCC-001734

Català, castellà,
francès

Hotel del Prado ***			
Un allotjament clàssic a Puigcerdà

En aquest hotel serveixen plats típics de cuina ceretana

© Hotel del Prado

Plats tradicionals en família

Dues opcions per descobrir la cuina pirinenca
Aquesta promoció presenta diferents propostes per gaudir d’aquest hotel
gastronòmic d’ambient familiar, ubicat a només cinc minuts de la zona comercial i
turística de Puigcerdà, enmig de la vall de la Cerdanya, en ple Pirineu de Girona. En el
pla gastronòmic, podreu optar pel menú diari, ofert de dilluns a diumenge, o bé pel
menú de cuina pirinenca, elaborat amb plats típics de la cuina ceretana; mentre que,
quant a l’allotjament, gaudireu d’un 15% de descompte sobre la tarifa de mitja pensió.

Hotel del Prado ***

On de Catalunya?

Un establiment familiar i acollidor a la Cerdanya que
disposa de cinquanta habitacions perfectament
equipades per gaudir-lo tant en temporada d’hivern
com d’estiu. Les seves instal·lacions inclouen un ampli
jardí, parc infantil, piscina climatitzada, sauna, banyera
d’hidromassatge, pista de tennis, pàrquing i garatge, a
part d’un restaurant gastronòmic on la cuina tradicional
de la zona és la protagonista.
.

Llengües
Català, castellà

24,50 €

Puigcerdà

Pirineus

Girona
Lleida
Barcelona

Preu de l’oferta

Preu del menú diari.
Menú cuina pirinenca:
31 €.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC

+34 972880400
restaurant@hoteldelprado.cat
www.hoteldelprado.cat
HG-000076
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Hotel El Monegal ***
Comunió amb la natura

El lligat d’aigua salada

© Sila Pintó

L’autèntic sabor de la terra
Respecte pel producte autòcton

L’Hotel El Monegal presenta dues opcions perquè descobriu la seva excel·lent gastronomia, basada en el producte de la terra prepirinenca on es troba. Per començar,
podeu optar pel seu àpat degustació amb què us desplaçareu per la comarca a
través de plats i vins del territori, la majoria de producció ecològica. La segona opció
és acompanyar l’àpat degustació amb una nit d’allotjament i esmorzar complet al
dia següent, una proposta pensada per gaudir al cent per cent de l’«experiència
Monegal».

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

45 €
Preu de l’àpat
degustació.
Amb allotjament i
esmorzar: 80 €.

Pirineus
Sant Llorenç
de Morunys

Girona

Lleida
Barcelona

Hotel El Monegal ***
En un antic mas rehabilitat, situat a la vall de Lord,
aquest hotel gastronòmic ofereix una experiència
única de contacte amb la natura. No només per la
privilegiada ubicació al cor del Solsonès, sinó també
per la cuina de proximitat del seu restaurant, abastit,
en la mesura del possible, amb aliments ecològics,
alguns de conreu propi. També hi destaca la seva
oferta cultural, ja que organitzen concerts de petit
format per a una vetllada màgica a la muntanya.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC
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Llengües
+34 973 49 23 69
info@monegal.com
www.monegal.com
HCC-004445

Català, castellà

Hotel Muntanya & Spa ***	 
Família, natura i benestar

L’experiència inclou un menú medieval-càtar

© Hotel Muntanya & Spa

Sabors de muntanya
Al mirador de la Cerdanya

Us proposem un cap de setmana amb tot inclòs per descobrir tot l’encant de la
Cerdanya. El preu inclou dues nits d’allotjament en una habitació tipus Pirineus,
esmorzar, dinar, berenar, sopar, begudes, circuit spa panoràmic, excursions guiades
i altres activitats dirigides. L’experiència s’inicia divendres amb un sopar
medieval-càtar i la resta d’àpats podreu degustar-los en un bufet amb sabors
clàssics de la Cerdanya. També hi ha l’opció de gaudir d’un àpat en plena natura
amb una cistella de pícnic abastida amb productes locals.

Hotel Muntanya & Spa ***

On de Catalunya?

Ubicat al poble de Prullans, conegut com «el mirador
de la Cerdanya», aquest hotel gastronòmic és un racó
ideal per gaudir de la muntanya en família gràcies a
les seves acollidores i confortables instal·lacions i una
completa oferta d’activitats per a totes les edats que
inclouen excursions de senderisme, visites a granges
o poder-se mimar en el centre wellness. L’aposta per
una cuina de proximitat connectada a productors
locals és un altre dels seus reclams.

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

Preu de l’oferta

149,50 €

Prullans

Pirineus
Girona
Lleida
Barcelona

Tot l’any, excepte ponts
i vacances escolars.
Consulteu suplements
en habitacions
superiors o familiars.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC

+34 973.510260
info@prullans.net
www.prullans.net
HL-000032
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Hotel Prats *			 
Un establiment centenari

Exterior de l’hotel

© Hotel Prats

L’encant de la muntanya
Un viatge gastronòmic a les arrels

Des d’una canamillana, amb col negre tocada pel fred i rostillons de cansalada
passant per un timbal gratinat de patates i bolets fins a una escudella amb morro
i orella, la truita de riu amb ametlles i les carns dels Pirineus: són algunes de
les especialitats que podreu tastar amb el menú de productes de la terra que
proposem en aquest viatge gastronòmic a les arrels, que culmina amb postres
casolanes clàssiques, com la crema catalana i el flam, que segueixen les receptes
centenàries del besavi! La proposta inclou una nit a mitja pensió.

Preu de l’oferta

On de Catalunya?

49 €
Tot l’any, excepte
temporada alta

Pirineus

Ribes
de Freser
Girona

Lleida
Barcelona

Hotel Prats *
Més de cent anys d’història avalen aquest hotel
gastronòmic de muntanya, situat a Ribes de Freser,
des d’on podreu recórrer la vall de Núria fàcilment i
deixar-vos meravellar per la majestuositat de la natura.
Les seves habitacions són de decoració personal i
variada, hereva del llegat familiar, amb privilegiades
panoràmiques de l’entorn, com la resta d’instal·lacions,
on destaca el restaurant de cuina catalana de
muntanya amb plats que us refaran al primer tast.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC
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Llengües
+34 972 72 70 01
info@hotelprats.com
www.hotelprats.com
HG-000111

Català, castellà,
anglès, francès

Hotel Vall Ferrera **
Els Pirineus al teu abast

Jardí de l’hotel

© Hotel Vall Ferrera

Genuïna cuina de muntanya

Una experiència que uneix tradició i modernitat
Aquesta experiència us dóna l’oportunitat de redescobrir receptes tradicionals dels
pobles dels Pirineus juntament amb d’altres de nova creació, sempre basades en el
producte de la terra, amb especialitats com el xai, la caça, els bolets i les verdures
que creixen al mateix hort de la finca. El preu inclou dues nits d’allotjament amb
esmorzar i un sopar per a dues persones compost per tres plats i unes postres amb
què tenir una visió acurada de la cuina de qualitat i proximitat que hi practiquen.

Hotel Vall Ferrera **

On de Catalunya?

Hotel gastronòmic ubicat a la vall Ferrera, amb els
impressionants Pirineus de fons. Es tracta d’un
allotjament de muntanya clàssic on desconnectar de la
rutina i entregar-se a la bellesa del paisatge. Disposa de
disset habitacions, un magnífic jardí, un restaurant
de cuina casolana i una situació immillorable per
descobrir l’encant dels Pirineus, ja sigui admirant la ruta
del romànic com practicant senderisme i altres esports
de muntanya a cims llegendaris com la Pica d’Estats.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Preu de l’oferta

150 €

Àreu

Pirineus
Girona
Lleida

Preu per a dues
persones.

Barcelona

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC

+34 973 624 343
info@hotelvallferrera.com
www.hotelvallferrera.com
HL-000348
133

134

Val d’Aran
Si hi ha cap territori a Catalunya amb elements diferencials que el facin
únic, és, sens dubte, la Val d’Aran. Una comarca d’arrel occitana situada
al vessant nord 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 ampli i diversificat que no trobareu enlloc més de
Catalunya. Veniu a degustar la gastronomia d’aquest indret tan peculiar
del Pirineu català!

Lleida

Val d’Aran

◀
Òlha aranesa

Plat en una mostra gastronòmica

▶
Paisatge aranès, a Aiguamòg

Paté de muntanya

Gastronomia a Baqueira-Beret
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Una comarca amb gastronomia pròpia
Val d’Aran – Torisme

Formatges d’alta muntanya

© Torisme Val d’Aran

Cap de setmana de sabors
Caviar i formatges del cor dels Pirineus

Consisteix en un cap de setmana en un hotel o aparthotel de tres o quatre estrelles
en règim d’allotjament i esmorzar en habitació doble. Inclou una visita al centre
de producció de Caviar Nacarii per conèixer els orígens, la història i el procés de
producció del caviar de la Val d’Aran. També fareu una visita a la formatgeria més
alta del Pirineu, on aprendreu el mètode d’elaboració del formatge d’alta muntanya.
Finalment, degustareu un menú gastronòmic típic a Bagergue.

Val d’Aran – Torisme

On de Catalunya?

L’àmplia oferta gastronòmica de la Val d’Aran anima
a degustar des de plats tradicionals elaborats amb
productes autòctons, com l’òlha aranesa, patés,
estofats de carn de caça... fins a cuina de tendència
més avantguardista, amb productes com l’ànec,
l’esturió o el caviar, produït a les mateixes aigües del riu
Garona. I tot plegat, amb el saber fer i l’hospitalitat dels
aranesos.

Llengües
Català, castellà,
anglès, francès

Val d’Aran

Preu de l’oferta
A partir de

100 €
Lleida

Tot l’any.
Preu per habitació
doble.

Contacte
Tel.:
E-mail:
Web:
RTC:

+34 973640087
reservas@nautviajes.com
www.nautviajes.com
GCMD000177
137

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

Girona
Lleida
Barcelona
Tarragona

Formació gastronòmica de primer nivell
Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB
Únic centre internacional de formació
i transferència de coneixement en
turisme, hoteleria i gastronomia,
adscrit a la Universitat de Barcelona
que ofereix tots els nivells de
formació universitària de grau i
postgrau, professional i contínua per
a professionals en actiu i a mida per
a empreses. Proporciona formació
especialitzada en gastronomia, enologia
i cuina tradicional i d’avantguarda en un
entorn d’aprenentatge innovador i amb
instal·lacions d’alt nivell. Hi ha ofertes a
mida per a grups.

AulaDemoCETT

www.cett.cat

© CETT
Girona

Barcelona

Lleida
Barcelona
Tarragona
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Segell de qualitat
Marca Cuina Catalana
La Fundació Institut Català de la Cuina i
de la Cultura Gastronòmica, que forma
part del Campus de l’Alimentació de
la Universitat de Barcelona, atorga
el distintiu «Marca Cuina Catalana» a
tots els restaurants, cases de pagès,
comerços o qualsevol altres tipus
d’establiments que ofereixen productes
i plats tradicionalment catalans.
Aquesta iniciativa, engegada el 2001,
persegueix potenciar els productes
alimentaris i els restaurants catalans
mitjançant la primera marca de garantia
turisticogastronòmica existent en tot
l’Estat, que promou la cuina tradicional
catalana i la seva singularitat.
www.cuinacatalana.eu

Placa distintiva de “Marca Cuina catalana”
© Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura
Gastronòmica

Tot Catalunya

Girona
Lleida
Barcelona
Tarragona

Un oasi cultural enmig de la ciutat
Palau Robert
Centre d’exposicions de més de
1.000 m² ubicat a l’edifici neoclàssic situat
en la cruïlla entre l’avinguda Diagonal i el
passeig de Gràcia. L’edifici també acull
l’Oficina de Turisme, que facilita
informació de tot Catalunya.
Les activitats del Palau Robert tenen
continuïtat a l’edifici de les Cotxeres, amb
una sala reservada per a exposicions
i una altra en què es programen actes i
activitats de tipus cultural i social. Entre
els dos edificis hi trobem l’espai tranquil i
amb vegetació abundant del jardí, que
convida al descans i a la pausa enmig del
brogit ciutadà.
www.gencat.cat/palaurobert

El Palau Robert, entre dues de les
avingudes més importants de Barcelona
© Palau Robert

Barcelona

Barcelona
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Innovació en l’àmbit del turisme
Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya
El Parc Científic i Tecnològic (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.cat

Façana del Parc Científic ubicat a
Vila-seca © PCT
Girona

Tot Catalunya

Lleida
Barcelona
Tarragona

Programa d’R+D de la UB
Laboratori de Patrimoni i Turisme Cultural
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,
assessoraments, assistències tècniques
i viatges de benchmarking per a entitats
públiques i empreses. Col·labora amb
múltiples institucions internacionals i
participa activament en diverses xarxes
de recerca en turisme
i desenvolupament.

www.ub.edu/cultural

Taller de Cuina Catalana. Projecte
CHARTS – Interreg IVC
© Jordi Tresserras

Barcelona
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Barcelona

Notes
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Índex d’entitats
Tot Catalunya

15

Aborígens – Local Food Insiders
Agència de viatges Gourmand Breaks
Catalunya Bus Turístic
CIM Hotels (Gourmet i Sender Hotels)
Ruta del xató
Viemocions (Sapienstravel)

16
17
18
19
20
21

Barcelona
Turisme de Barcelona
ABaC Restaurant & Hotel *****
Associació de Comerciants de la Boqueria
Barcelona Boutique Hotels ****
Barceloneta Cuina
Catalonia Gourmet
City Tours Barcelona
Cook & Taste
Derby Hotels Collection
Food Wine Tours
Grup Gavina
La Llavor dels Orígens
Restaurant La Font de Prades
Universitas

Paisatges Barcelona

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

39

Diputació de Barcelona
Amics de la Gastronomia del Montserrat
Can Bonastre Wine Resort
Caves Bohigas
Hostal Estrella
Mas Albereda ****

40
41
42
43
44
45

Costa Barcelona

47

Diputació de Barcelona
Agència de Promoció Turisme de Sitges
Associació d’Empresaris Turístics Montseny
Bodegas Miguel Torres
Caves Codorniu
Caves Freixenet
Caves Vilarnau
Consell Comarcal Vallès Oriental
Cubat
Cuina Vallès
enoturismePENEDÈS
Heretat Segura Viudas
Hotel Can Cuch ****S
Hotel Estela Barcelona – Hotel del Arte ****
Thermalia
Vallformosa – Cellers amb origen
VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi
de Catalunya

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Costa Brava

67

Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Roses — Oficina de Turisme
Associació Cuina de l’Empordanet

68
69
70
71
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65

Aula Gastronòmica de l’Empordà
Domus Sent Soví
El Far ****
Es Portal ****
Hostal de la Gavina *****
Hostal Sa Tuna ***
Hotel Casamar **
Hotel El Molí ***
Hotel Empòrium **
Hotel Empordà ****
Hotel La Quadra ***
Hotel La Plaça ***
Hotel Mas Ses Vinyes ****
Hotel Masia La Palma **
Hotel Rural Niu de Sol ***
La Cuina del Vent
Pep Palau, von Arend & Associats
Ruta del Vi DO Empordà
Sant Pere del Bosc Hotel & Spa ****
Turisme Castelló d’Empúries

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Costa Daurada

93

Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona — Costa Daurada
Buil & Giné
Hotel Antiga ***
Hotel Class Valls ***
Hotel-hostal Sport ****
Hotel Termes Montbrió ****
La Boella *****
Patronat Municipal de Turisme de Calafell
Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
Patronat Municipal de Turisme del Vendrell
Tarragona gastronòmica
Turisme de Cambrils
Turisme Priorat (Consell Comarcal del Priorat)

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Terres de l’Ebre

109

Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona — Terres de l’Ebre
Ajuntament d’Alcanar
Àrea Municipal de Turisme de l’Ametlla de Mar
Col·lectiu de Cuina la Ràpita – Delta de l’Ebre
Hotel Diego **
Oficina de Turisme de Sant Carles de la Ràpita

110
111
112
113
114
115

Terres de Lleida

117

Patronat Turisme de la Diputació de Lleida
Noguera cuina
Ruta del Vi de Lleida – Costers del Segre
Turisme de Lleida

118
119
120
121

Pirineus
Can Boix de Peramola ****
Cuina Volcànica
Hostaleria i Turisme del Berguedà
Hotel Andria ***
Hotel Ca l’Amagat *

123
124
125
126
127
128

Hotel del Prado ***
Hotel El Monegal ***
Hotel Muntanya & Spa ***
Hotel Prats *
Hotel Vall Ferrera **

Val d’Aran
Val d’Aran – Torisme

Entitats associades
Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme
CETT-UB
Marca Cuina Catalana
Palau Robert
Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci
de Catalunya
Laboratori de Patrimoni i Turisme Cultural
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132
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135
137
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Realització editorial
Sàpiens Publicacions (Sàpiens, s.c.c.l.)
www.sapienspublicacions.cat
Dipòsit legal
B. 1010-2013
Són rigorosament prohibides, sense l’autorització escrita dels titulars del copyright,
sota les sancions establertes per la llei, la
reproducció total o parcial d’aquesta obra
per qualsevol procediment, incloent-hi la
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