
Itineraris i escapades

Descobreix Catalunya en cotxe



Passeig pels carrers de Rupit, a Osona.
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Estany de Sant Maurici i al fons, els Encantats, al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Vista de Tossa de Mar, a la Costa Brava.
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Viatjar per Catalunya 
és fondre’s amb el paisatge

Catalunya és un país petit que ens ofereix molt. En poques hores, podem recórrer-ne el territori de punta 

a punta i descobrir-ne la infinita varietat de paisatges, que se succeeixen suaument al llarg de les seves 

carreteres. No és necessari passar-nos el dia al volant per conèixer-los, ja que s’encadenen quasi sense 

adonar-nos-en durant el viatge: els Pirineus s’endinsen en el Mediterrani, els rius es perden serpentejants 

entre boscos frondosos, les vinyes ens porten de pobles medievals seductors a enèrgiques ciutats… 

Postals diferents que conformen la personalitat calidoscòpica d’aquesta terra. 

En aquestes pàgines trobaràs les millors rutes en cotxe per descobrir no només els racons més bells de 

Catalunya sinó també l’art, la cultura, la història i l’excel·lent gastronomia que contenen. I tot, d’una forma 

molt especial: en globus, en caiac, a cavall, seguint un guia arribat del túnel del temps... 

Descobriràs tanta oferta com tipus de viatgers hi ha, amb especial sensibilitat per a les persones amb 

discapacitat, mobilitat reduïda o necessitats especials.   La icona t’indicarà les activitats i els serveis que 

disposen de facilitats en accessibilitat per a algunes d’aquestes persones, i si en vols informació més 

detallada sobre cada un, només has d’accedir a www.turismeperatothom.catalunya.com

Passa la pàgina i deixa’t seduir per unes rutes que s’ajusten a teva vida i als teus gustos. Podràs triar entre 

itineraris de sis dies o escapades de cap de setmana i fins i tot d’un dia. Rutes per degustar una mica 

de tot –art, història, paisatge…– i d’altres de temàtiques com les dirigides als apassionats de la natura o 

als amants de la bona taula. Escull entre la infinitat d’activitats que inclouen i crea la teva ruta segons els 

teus gustos o l’època de l’any. 

Sens dubte, aquest serà un viatge fora del comú. Una ruta emocionant en què viuràs experiències ino-

blidables. Atreveix-t’hi i deixa’t seduir per un país tan singular com tu. Uneix-te al nostre viatge, perquè 

conduir per Catalunya és viure-la. 



Catalunya, Regió Europea de la Gastronomia 2016

Catalunya ha obtingut aquest distintiu, pioner a Europa, que té com a objectius destacar 
i promoure les diferents cultures alimentàries europees, estendre l’educació per a una 
alimentació saludable i sostenible, fomentar la innovació gastronòmica i contribuir a una millor 
qualitat de vida. 

DO Alella

DO Catalunya

DO Cava

DO Conca de Barberà

DO Costers del Segre

DO Empordà

DO Montsant

DO Penedès

DO Pla de Bages

DOQ Priorat

DO Tarragona

DO Terra Alta

Aiguamolls de l’Empordà

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Alt Pirineu

Cadí-Moixeró

Cap de Creus

Collserola

Delta de l’Ebre

Delta del Llobregat

Els Ports

El Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 

L’Albera

Massís del Pedraforca

Montseny

Montserrat

Poblet

Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Serra de Montsant

Zona Volcànica de la Garrotxa

Mas de Melons i Secans de Lleida

Les denominacions d’origen (DO) garanteixen 
l’origen i la qualitat del vi que produeixen.

Catalunya, un país 
a l’abast

Palau de la Música Catalana

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  

Monestir de Poblet 

Tarraco romana 

Art rupestre de l’arc mediterrani de la península Ibèrica 

Esglésies romàniques de la Vall de Boí  

L’obra d’Antoni Gaudí  

La Patum  

Castellers  

Falles

Patrimoni de la humanitat Parcs naturals DO del Vi i del Cava
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Distàncies  
entre capitals

Km

Barcelona  107 162 99

Girona 107  255 197

Lleida 162 255  101

Tarragona 99 197 101 
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Autopistes i autovies
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Les aigües cristal·lines de la Costa Brava i els 
coralls del fons marí de les illes Medes van ser  
la porta d’entrada a l’Empordà d’antigues 
civilitzacions. Gaudeix-les submergint-t’hi  
o solcant-les en veler. I torna a terra per descobrir 
el llegat grecoromà a Empúries sota el guiatge 
d’una habitant del segle I dC; perfectes ciutats 
iberes a Ullastret, o l’herència jueva en el magnífic 
Call de Girona. Recorre els pobles medievals 
encantadors de Monells, Pals o Peralada i 
deixa’t portar pel surrealisme de Salvador Dalí. 
Tot, acompanyat de la millor gastronomia i dels 
intensos vins de la DO Empordà. No et sembla una 
ruta extraordinària?

Surfistes descansant en una cala de Sant Feliu de Guíxols.

L’Empordà 
Els paisatges de Dalí
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Dia 1 65 km

Girona - Les Gavarres
Q Girona serà la nostra primera 

parada. Baixarem del cotxe i amb 

Girona Segway recorrerem des del 

Call fins a les muralles en aquest 

patinet XL. A W Púbol, descobrirem 

la creativitat delirant del  castell Gala 

Dalí i a E Ullastret, la complexitat d’una 

ciutat del segle VI aC: el jaciment iber 

del Museu d’Arqueologia de Catalunya 

Ullastret (MAC), declarat Bé Cultural 

d’Interès Nacional. El dia acabarà a 

l’Espai Astronòmic Les Gavarres, al 

R massís de les Gavarres. Pel camí, 

visita els pobles medievals de Monells i 

Madremanya. Són extraordinaris. Si arri-

bes al cim abans que fosquegi, veuràs 

del Pirineu a les Guilleries. Un sopar al 

santuari dels Àngels i el cel més estrellat 

posaran fi a la jornada.      

Dia 2 34 km

Tamariu - Pals
Es fa de dia a les coves? Sí. A la cova 

d’en Gispert. Però només a l’agost. 

A T Tamariu, Kayaking Costa Brava 

organitza excursions per gaudir 

d’aquest fenomen extraordinari. Si 

vols més calma, segueix fins a I la 

Bisbal d’Empordà, on podràs visitar 

tallers ceramistes, o fins a U Forallac, 

per conèixer la cosmètica d’oli d’oliva 

en el molí de Can Solivera, entre Fitor i 

Peratallada, que mereix una parada. I 

a I Pals, acomiada el dia recorrent-ne 

els carrers i la platja, una de les millors 

de la Costa Brava. 

Dia 3 21 km

L’Escala -  
Sant Pere Pescador
Si t’agrada nedar o fer snorkel, la via 

brava de O l’Escala a Planasses és 

Viure i descobrir la Costa Brava
Cultura i tradició en els racons més bells

Imprescindibles

f Teatre-Museu Dalí
f Girona (el Call, la catedral, les muralles…)
f Empúries
f Casa-Museu Dalí
f Pobles medievals de Monells,  

Peratallada i Pals
f Castell Gala Dalí
f Monestir de Sant Pere de Rodes
f Visita d’un celler de la DO Empordà

Recorrerem un dels territoris més rics de Catalunya: costa salvatge, 
cims frondosos, Dalí, pobles ibers, romans, medievals... I ho farem 
vivint experiències úniques i inoblidables. Posem en marxa el motor. 
Ens hi acompanyes?

Durada 6 dies Quilòmetres 262

Mar
Mediterrani
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l’espai perfecte: 1,2 km d’aigües senya-

litzades per explorar el litoral de forma 

segura. Després del bany, seguirem fins 

a P Empúries, un jaciment excepcional 

en què conviuen ruïnes gregues i roma-

nes davant del mar. Si vas en família, 

les visites teatralitzades del Museu 

d’Arqueologia de Catalunya Empúries 

(MAC) són una forma amena de 

conèixer la història. Però si prefereixes 

adrenalina, a { Sant Pere Pescador, 

podràs solcar el mar tirat per un estel 

amb Kite Experience. 

Dia 4 34 km

Roses  - Sant Pere de Rodes
Veure com feinegen les barques de 

pescadors és una experiència única. 

Viu-la a } Roses, embarcant-te amb 

ells. Si vols més calma, a q Cadaqués, 

Es trenet de Cadaqués et portarà pel 

cor del Parc Natural del Cap de Creus 

fins a w Portlligat. Voldràs captar les 

esplèndides panoràmiques del poble, 

les seves cales i la Casa-Museu de Sal-

vador Dalí, un refugi laberíntic i fascinant 

que mereix una parada, com el mones-

tir de e Sant Pere de Rodes. Si vas 

amb nens, deixa que el monjo Crispí els 

acompanyi en la visita. Coneixement i 

diversió, de la mà.    

Dia 5 64 km

Garriguella - Vilabertran
Per als més petits, anar a r Garriguella 

serà començar bé el dia. En el Centre 

de Reproducció de Tortugues de l’Al-

bera podran veure la cria en captivitat 

de la tortuga mediterrània, una espècie 

en greu perill d’extinció. Més al nord, a 

t la Jonquera, just en el mateix punt 

per on va fugir la major part dels exiliats 

de la Guerra Civil espanyola, trobem el 

Museu Memorial de l’Exili. I no hi ha un 

moment per al relax? Sí, a i Peralada, 

al Wine Spa de l’Hotel Peralada, que 

ens ofereix tractaments relaxants fets 

amb raïm. Acabarem el dia a u Vila-

bertran, on ens espera el monestir de 

Santa Maria de Vilabertran, una altra de 

El riu Onyar al pas per Girona.

les joies medievals de l’Empordà que 

no pots deixar de visitar.

Dia 6 44 km

Figueres - Banyoles
No podíem acabar sense anar a 

i Figueres. Hi ha tant per veure-hi! 

Visitar el  Teatre-Museu Dalí –parci-

alment accessible per a persones amb 

mobilitat reduïda– o entrar en el fossat 

del castell de Sant Ferran i recórrer-ne 

les cisternes en barques pneumàtiques 

són algunes de les experiències que 

t’esperen. I del subsòl als camps oberts 

de o Siurana d’Empordà, on gaudirem 

d’un pícnic entre vinyes amb Vins de 

Taller per després regalar-nos un tracta-

ment amb oli d’oliva a Castel Bardera, 

a p Vilademuls. Arribem al final de la 

nostra ruta a [ Banyoles. L’estany de 

Banyoles és ideal per recórrer en caiac 

o BTT. Amb Caiac i Natura descobriràs 

el seu entorn i podràs arribar fins al Parc 

de les Coves Prehistòriques de Serinyà, 

el jaciment paleolític més important de 

Catalunya. 

DO Empordà:  
un mar de vinyes

Verema en família o excursions en “bur-
ricleta” són experiències que ofereixen 
els cellers de l’Empordà. I a l’abril, no et 
perdis el Festival Vívid, amb mil activitats 
entorn del vi.

� www.rutadelvidoemporda.org

 Més informació
 Consulta “Planifica el viatge”. 
 Detalls sobre l’accessibilitat a:  
 www.turismeperatothom.catalunya.com
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Dia 1

De tapes per Girona
Descobreix per què la gastronomia 

de Girona gaudeix de tant prestigi 

amb el Patronat de Turisme i degusta 

tapes suculentes de restauradors 

locals. Prefereixes cuinar-les tu mateix? 

Participa en els tallers de gastronomia 

típica que organitza Agar. I de Girona a 

Ullastret per entrar en la botiga Recuits 

Ca la Nuri, que ofereix productes de llet 

de cabra amb el recuit de drap com a 

estrella. Deliciosos.

En tren pels arrossars
Puja al tren El Xiulet de Pals per 

conèixer com s’ha recuperat el cultiu 

d’arròs en les maresmes de Pals i s’ha 

convertit en un dels millors del país. 

Pícnic entre vinyes a Sant Climent Sescebes, a l’Empordà.

Amb el Montgrí al fons, el tren s’aturarà 

en el molí de Pals, que funciona des del 

segle XV i on un guia t’ensenyarà com 

es blanqueja l’arròs.  

El bressol de l’anxova
Si per algun motiu és conegut el poble 

de l’Escala és per la seva apreciada 

anxova. Visita amb un guia l’empresa 

més antiga, Callol Serrats, que ha trans-

mès la tradició mil·lenària de la salaó 

de l’anxova en un procés que encara 

és manual. Assaboreix-la amb pa amb 

tomàquet i vi de la DO Empordà. 

Dia 2

Oliver per un dia
L’oli també té la denominació DOP Oli 

de l’Empordà. Si vols viure el procés 

Art a taula
Els sabors que
van inspirar Dalí

d’elaboració, amb Empordàlia colliràs 

tu les olives i veuràs com es netegen i 

es premsen en el molí de Pau. Després 

de menjar pa amb tomàquet i embotits, 

embotellaràs l’oli per emportar-te’l a 

casa. Genial, no? 

Esmorza entre vinyes
Els vins de la DO Empordà satisfan el 

paladar més exigent. Comprova-ho al 

celler de La Vinyeta, a Mollet de Pera-

lada, amb una visita guiada amb tast 

final o amb un esmorzar entre vinyes 

amb embotit i patés tradicionals. 

El caprici culinari de Dalí
Si se t’ha obert la gana, vés de com-

pres al Graner, a Vilafant, que enamora 

des de fa dos dècades els seus clients 

amb embotit artesà. Delecta’t amb 

l’ampli assortiment de productes secs 

i cuits en què destaquen els patés 

–n’hi ha fins i tot de cava– o la botifarra 

dolça, famosa per ser un dels capricis a 

la taula de Dalí. 

Aprèn a preparar ratafia
Mas Martís et porta al bosc a Serinyà 

per recol·lectar els ingredients necessa-

ris i ensenyar-te, pas a pas, com es fa 

aquest popular licor d’herbes i totes les 

seves propietats medicinals.

Dalí deia que cuinar i pintar 
eren arts afins perquè en 
els dos afegeixes elements 
per aconseguir el resultat 
esperat. La cuina de l’Empordà 
reflecteix la generositat d’una 
terra banyada pel mar i 
resguardada per la muntanya.

Escapada 
2 dies
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 Més informació
 Consulta “Planifica el viatge”. 
 Detalls sobre l’accessibilitat a:  
 www.turismeperatothom.catalunya.com
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Dia 1 

Girona, a dues rodes
Viva i plena d’història, Girona atrapa.  

El Call, la catedral, els banys àrabs o 

les muralles són visites imprescindibles. 

Descobreix-les en BTT amb CicloTu-

risme, que et portarà fins a la vall  

del Llémena en un recorregut de  

18 km. A més, a Girona hi trobaràs  

125 km de vies verdes, moltes de les 

quals accessibles. Tria el recorregut que 

més t’apeteixi a  Vies Verdes Girona.

Senderisme per la costa 
Si el teu fort és caminar, el Grup 

Excursionista Els Perduts ens proposa 

anar de Begur a Tamariu pel GR 92. 

T’esperen els miradors de Sant Josep, 

la Guàrdia o Aiguablava, i les cales de 

Fornells, Aiguablava o Sa Tuna. 

Submarinisme a les Medes
I si el que prefereixes és viure el mar 

amb intensitat, el teu destí és l’Estartit. 

L’Estació Nàutica Estartit - Illes Medes 

proposa immersions en una de les 

reserves de flora i fauna marina clau 

del Mediterrani: les illes Medes. Veuràs 

coves, túnels, un vaixell enfonsat i un 

paisatge submarí difícil d’oblidar. 

Dia 2

Vol en globus
Sobrevolar el cap de Creus, el Montgrí, 

els pobles medievals de Peralada, 

Paracaigudistes sobre el golf de Roses.

Cabanes o Castelló d’Empúries i la 

badia de Roses és, senzillament, 

espectacular. Airona o Voltor organitzen 

sortides a l’alba des de Figueres.

Caiac als Aiguamolls 

Quan el silenci regna, el Parc Natural 

dels Aiguamolls de l’Empordà és un 

espectacle. Solcar-ne les aigües amb 

SK Kayak, resseguint l’illa de Caramany 

des de Sant Pere Pescador, et perme-

trà descobrir-ne la gran varietat d’aus. 

Skydiving sobre Roses
Necessites emocions més fortes? Què 

et sembla si solquem els núvols sobre el 

golf de Roses? Skydive Empuriabrava 

té plans per a tots els gustos i quasi 

totes les edats –a partir dels 4 anys–: 

vols en avioneta, cursos de paracaigu-

L’Empordà més actiu
Emocions fortes  
del mar a la muntanya

disme, salts en tàndem i vols indoor en 

el túnel del vent. 

A cavall per Besalú
És un dels pobles medievals més 

ben conservats de Catalunya, amb el 

pont del segle XI, les esglésies de Sant 

Vicenç i Santa Maria, i la casa de banys 

rituals. Un escenari ideal per a una ruta 

a cavall amb Aventures a cavall. Fins i 

tot els més petits poden fer-la en carro. 

I si vols aprofitar fins que surti la lluna, 

tenim un pla perfecte: cavalcar sota les 

estrelles amb un sopar deliciós inclòs.  

Sobrevolar el Parc Natural del 
Cap de Creus, submergir-te 
entre peixos a les illes Medes, 
recórrer els paisatges agrestos 
de la zona en caiac, bici, a 
cavall o a peu… Sens dubte, 
aquesta és una escapada feta 
d’experiències inoblidables.

Escapada 
2 dies
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 Més informació
 Consulta “Planifica el viatge”. 
 Detalls sobre l’accessibilitat a:  
 www.turismeperatothom.catalunya.com
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El lloc en què la muntanya s’endinsa en el 
Mediterrani conté tresors de valor incalculable 
com els pobles medievals del Baix Empordà o 
el jaciment ibèric d’Ullastret, sens dubte, el més 
important de Catalunya. Recórrer-los a través dels 
textos dels millors escriptors o de les històries 
d’amor d’artistes famosos de Hollywood... La 
Costa Brava, el lloc on Dalí es va declarar a Gala 
amb un castell, custodia també viles termals amb 
balnearis majestuosos i el barri jueu més ben 
conservat d’Europa. Et proposem visitar-los com 
mai haguessis imaginat… Véns amb nosaltres?

Platja de Calella de Palafrugell.

El cor de la Costa Brava
Un idil·li entre mar i terra
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Dia 1

El Call de Girona, a escena
És un dels calls més ben conservats del 

món, un laberint de carrerons estrets i 

patis que mantenen l’aura dels temps 

medievals i que ara pots recórrer amb 

la companyia La Minúscula, que ofereix 

visites guiades teatralitzades.

Qui va ser la musa de Dalí?
Descobreix-ho al  castell Gala Dalí, a 

Púbol. Va ser el regal que el pintor va fer 

a Gala com a prova d’amor i al qual no 

podia accedir sense el permís d’ella per 

escrit. Tu no necessitaràs permís per 

veure el mausoleu de la musa, les pin-

tures i dibuixos que Dalí li va regalar o la 

seva col·lecció de vestits d’alta costura. 

Ullastret vist per Josep Pla
Visita el jaciment d’Ullastret, la ciutat 

ibèrica més gran descoberta en territori 

català, a través dels textos del famós 

escriptor, en una ruta que organitza el 

Museu d’Arqueologia de Catalunya i la 

Fundació Josep Pla. 

Dia 2

Viatja a l’edat mitjana
No aturar-se a Peratallada és un sacri-

legi. Declarat Bé Cultural d’Interès Naci-

onal, és un dels nuclis més importants 

de Catalunya en arquitectura medieval. 

Conserva el seu aire feudal, el castell 

fortificat, la torre de l’Homenatge, el 

palau, les muralles o l’església romànica 

de Sant Esteve.  

 

Un mar de cultura 
Art i història a la vora del 
Mediterrani

Un jardí artístic
Natura i art s’uneixen als jardins de 

Cap Roig, de l’Obra Social la Caixa, 

entre Palafrugell i Mont-ras. Més de mil 

espècies botàniques, escultures i, a 

l’estiu, un prestigiós festival de música. 

I parlant de música, al juliol, agafa lloc 

a la platja de Calella de Palafrugell. 

Podràs escoltar les més belles hava-

neres, melodies que van arribar amb 

els mariners i indians, en la tradicional 

Cantada d’Havaneres.

Dia 3

Pel camí de ronda
Sant Feliu de Guíxols ofereix passejos 

per camins de ronda com el de Sant Pol, 

que ens descobreixen boniques cales 

i penya-segats com el Cap de Mort, la 

cala del Peix o la petita cala Maset. A 

Visit Guíxols trobaràs rutes i itineraris que 

et deixaran bocabadat.

Ava i Sinatra, a Tossa
Què va passar entre Frank Sinatra i Ava 

Gardner a Tossa? Descobreix-ho en la 

ruta de Tossa Tour Experience per la 

Vila Vella, declarada Monument Històric 

Artístic Nacional. De principi del XIII, és 

l’únic exemple de població medieval 

fortificada que encara existeix a la costa.

Amors que es tornen eterns 
al castell de Púbol. Passions 
entre artistes de Hollywood que 
trontollen a Tossa. Històries 
recents i antigues que ens 
porten a l’època medieval i a 
poblats ibèrics amb la prosa 
com a guia... Tens tres dies per 
reviure’ls. Comencem!

Platja de Tossa de Mar amb la Vila Vella al fons.
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Dia 1

De compres per Platja d’Aro
Vols un canvi de look? Avui és el dia 

perfecte per aconseguir-lo! Vés de 

compres amb un personal shopper de 

Marfranc al centre comercial que l’em-

presa, líder en el sector de la pelleteria a 

Catalunya, té a la turística Platja d’Aro. 

T’assessorarà de forma gratuïta sobre 

quina roba i quins complements són els 

més adequats per portar a diari o en 

ocasions especials.  

El santuari del relax
Relaxa’t a l’Hotel Balneario Vichy 

Catalán, a Caldes de Malavella, on les 

aigües termals bicarbonatades i sòdi-

ques emergeixen a 60 ºC, per gaudir 

dels tractaments d’hidroteràpia que la 

deu posa a disposició dels seus clients. 

Si busques sensacions noves, prova els 

massatges amb esferes Qi, pindes aro-

màtiques o pedres volcàniques. El bal-

neari modernista també ofereix serveis 

d’estètica personalitzada i tractaments 

terapèutics com el drenatge limfàtic. 

Dia 2

El paradís del golf
Aparca l’estrès i comença el dia fent 

exercici també a Caldes de Malavella. 

Fes-ho jugant al golf al PGA Catalunya 

Resort, el millor camp d’Espanya 

segons els prestigiosos premis World 

Golf Awards i el millor Golf Resort 

d’Europa 2015 segons l’associació 

internacional IAGTO. És un camp per 

a tots els nivells amb recorreguts d’alta 

competició i d’altres de menys exigents 

per a principiants.

Cuida’t amb la naturalesa
Sabies que la sàlvia ajuda a calmar 

els dolors de la menstruació i atenua 

els problemes de la menopausa en 

evitar la transpiració excessiva? O que 

el llentiscle és un gran antiinflamatori? 

Descobreix les propietats medicinals 

però també culinàries de les plantes 

autòctones de la zona en els tallers 

didàctics que organitza la divulgadora 

Carme Bosch a Cassà de la Selva 

perquè els puguis integrar a teva vida 

quotidiana. 

Benestar refrescant
La ruta perfecta 
per relaxar-se

Un final deliciós
Endolceix la teva escapada amb l’em-

presa de turisme experimental Camina i 

Esmorza, de Santa Coloma de Farners, 

que ofereix una immersió en el fascinant 

món de les abelles, en perill d’extinció 

des de l’última dècada. Una jornada 

que comença amb un esmorzar amb 

torrades i diferents mels, una visita als 

eixams, un passeig per l’entorn per 

conèixer i recollir plantes mel·líferes, i un 

menú de diferents plats amb mel. Una 

delícia que no et pots perdre. 

Renovar la imatge amb un 
personal shopper per anar 
a l’última, relaxar-te amb els 
tractaments d’un dels millors 
balnearis de Catalunya o jugar 
a golf en un camp premiat 
internacionalment. Aquesta és, 
sens dubte, una escapada per 
cuidar cos i ment. 

Camp de golf PGA Catalunya Resort, a Caldes de Malavella.
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Una explosió de contrastos. Així és el paisatge  
de les terres que coronen Barcelona. Aquí podrem 
des d’anar a màxima velocitat en el circuit per a 
competicions a motor més important del país, fins 
a notar com es deté el temps en catedrals com 
la de Vic, edificis modernistes i espais naturals 
mil·lenaris com Sant Miquel del Fai. I tot, a quatre 
passes del mar, on podrem gaudir de platges 
precioses i un peix deliciós. Si vols envoltar-te 
de cultura i naturalesa, cuidar-te, degustar els 
millors productes de la terra i viure experiències 
extremes, aquesta és la teva ruta! Puja al cotxe  
i comença a recórrer-la. Val la pena. 

El nord de Barcelona
Paisatges, cultura i wellness

Bosc del Parc Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera.

Barcelona

Lleida

Girona

Tarragona
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PARC NATURAL
DEL MONTSENY

Dia 1 25 km

Mataró - La Roca del Vallès  
Si et fascina la Sagrada Família o el 

Park Güell, puja al cotxe! T’esperen 

tresors modernistes més enllà dels límits 

de Barcelona. Obres genials d’Antoni 

Gaudí i de Josep Puig i Cadafalch 

a Q Mataró, i la  Casa Museu de 

l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner 

a W Canet de Mar. És la ruta del triangle 

modernista del Maresme que promouen 

l’Ajuntament de Canet de Mar i el de 

Mataró. D’allí, al  Museu del Càntir 

I d’Argentona, amb més de 3.000 

atuells de distinta procedència. Una 

visita més que curiosa. I per als nens, 

deixa que al·lucinin a R Illa Fantasia, un 

parc aquàtic amb metres i metres de 

tobogans i piscines. A tot gas arribem 

al Circuit de Barcelona-Catalunya, a 

T Montmeló, per veure com s’organitza 

una competició de Fórmula 1 o Moto 

GP, portar un Ferrari o practicar ciclisme 

de carretera en el mateix circuit. Acaba 

el dia donant-te un caprici als outlet 

de  I   La Roca Village. Hi trobaràs 

descomptes de luxe!

Dia 2 48 km

Caldes de Montbui - Vic  
De bon matí relaxem cos i ment a 

U Caldes de Montbui, en els balnearis 

de  Termes Victòria o de Vila de Cal-

des. Et quedaràs bocabadat si visites 

amb els més petits el Cim d’Àligues de 

I Sant Feliu de Codines, on veureu 

àguiles i voltors volant en llibertat. Si 

t’agrada la història, no et pots perdre 

O Sant Miquel del Fai, un tresor del 

gòtic català molt ben conservat en un 

entorn natural admirable, i les coves 

del Toll de P Moià, grutes prehistòri-

ques riques en fauna del quaternari. I 

per acabar el dia, farem un passeig en 

Del Mediterrani al Montseny
Un món de contrastos

Imprescindibles

f Vic (catedral, museu episcopal…) 
f Circuit de Barcelona-Catalunya
f Espai natural i monestir de  

Sant Miquel del Fai
f Fundació Palau
f Balnearis i compres a La Roca Village
f Pesca a Arenys de Mar
f Vol en globus aerostàtic per Osona
f El Cim d’Àligues

Prepara’t per gaudir de bells paratges naturals que fan olor de mar 
i de muntanya. Llocs que inspiren les més originals activitats per 
recórrer-los seguint les petjades del seu ric passat industrial i dels 
seus tresors modernistes.

Durada 6 dies Quilòmetres 176

Mar
Mediterrani
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segway pel centre històric de { Vic, 

amb la visita guiada organitzada per 

Victurisme. Recorrerem els racons 

més bells de la ciutat per acabar 

degustant-ne els embotits tradicionals a 

l’obrador Erre de Vic. 

Dia 3 33 km

Vic - Sant Hilari Sacalm
Iniciem el dia pels aires! Gaudirem en 

família de la diversitat de paisatges de 

Vic, Montserrat i els Pirineus des d’un 

globus aerostàtic  d’Aircat.cat. De 

tornada a terra, ens prometen un bon  

esmorzar en una masia tradicional. I 

ara, et ve de gust caminar pels fantàs-

tics boscos de } Viladrau? Castanya 

de Viladrau proposa diferents itineraris 

i ens convida a una degustació de 

bones castanyes torrades. I si el que 

prefereixes és moure’t, segueix la ruta 

que proposa l’Ajuntament de q Sant 

Hilari Sacalm fins a w Osor, en què 

recorreràs els senders que dominava el 

llegendari bandoler Joan de Serrallonga, 

a peu o en BTT. 

Dia 4 22 km

Arbúcies - Hostalric 
Avui ens submergirem en el cor del Parc 

Natural del Montseny i descobrirem 

la rica vegetació d’aquesta Reserva 

Mundial de la Biosfera per la Unesco en 

els tallers de fauna i flora de L’Aglà, a 

i Arbúcies. D’allí, a r Breda, on Can 

Mariano ens prepararà un esmorzar per 

agafar forces i visitar a peu, en BTT o 

bici elèctrica el t castell de Montsoriu, 

una de les fortaleses medievals més 

notables de Catalunya. I a la tornada, 

un dinar deliciós i de nou, en ruta cap 

a i Hostalric, on, sota el guiatge del 

centre gastronòmic Domus Sent Soví, 

en coneixerem els tresors medievals: la 

fortalesa, la torre dels Frares, la muralla 

medieval... Després del recorregut, 

prepara’t per gaudir d’una degustació 

de productes típics acompanyats d’una 

copa de vi i una de cava. Una bona 

manera d’acabar el dia.

Dia 5 21 km

Santa Susanna - Arenys 
de Mar 
L’Estació Nàutica de u Santa Susanna 

organitza cursos d’esquí nàutic, caiac 

de surf, surf de vela, etc. I l’equip de 

Pesca Alegre i d’Arenys de Mar et 

porta a alta mar per practicar amb la 

canya. Però si prefereixes veure el mar 

des de la vora, el camí de ronda de o 

Sant Pol de Mar et descobrirà racons 

bells del poble i platges com les de la 

Roca Grossa o la Murtra.  

Dia 6 27 km 

Caldes d’Estrac - Sant 
Esteve de Palautordera 
A p Caldes d’Estrac visita la  Fun-

dació Palau, que difon el fons artístic 

d’aquest reconegut especialista en 

Picasso. I si vols posar a prova l’adrena-

lina de tota la família, a Montseny Aven-

tura de [ Sant Esteve de Palautordera, 

podràs practicar el tir amb arc, paintball 

i fer rutes en BTT.

Descobrir la DO Alella

Lligada a la viticultura des de fa mil-
lennis, aquesta zona té en els vins 
blancs i de polpa blanca les varietats 
estrella. Una ocasió perfecta per degus-
tar-los és durant la Festa de la Verema 
d’Alella, al setembre.

� www.doalella.cat
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Dia 1 

Excursió en família 
El Parc Natural de la Serralada de 

Marina, que gestiona la Diputació de 

Barcelona, ens ofereix variats itineraris 

senyalitzats. Elegim el de la Font del 

Tort, que comença a Montcada i Reixac 

i descendeix pel vessant del Vallès. Es 

tracta d’una ruta de 3 km en la qual 

descobrirem la interessant i rica flora i 

fauna de la zona.

Vic a cavall
Et ve de gust passejar a cavall per una 

zona verda de Vic? Equusvic organitza 

sortides i excursions en grup, amb 

monitors i en un entorn natural: el puig 

dels Jueus, un petit turó situa a la zona 

nord-est de la ciutat. 

Dia 2 

Arbres monumentals
T’imagines començar el dia sota l’ombra 

d’arbres majestuosos? A l’Arborètum de 

Masjoan d’Espinelves, visitaràs la con-

centració més gran d’arbres monumen-

tals de Catalunya. Entre altres espècies, 

coneixeràs una sequoia gegant de 44 

metres d’altura! 

Pescant a Viladrau 
Si necessites tranquil·litat i vols practicar 

esports a la natura, apunta’t a una 

jornada d’iniciació de pesca a mosca 

sense mort, modalitat en què el peix 

capturat s’allibera immediatament 

perquè segueixi viu. L’instrueix Pesca 

Mosca Viladrau. Si ja saps pescar, millo-

raràs la tècnica. 

Natura pura 
en acció
Experiències úniques del 
Montnegre al Montseny

Aventura a Sant Hilari
Al Parc Sant Hilari Aventura no necessi-

tes ser en Tarzan per trepar pels arbres. 

Gaudiràs en família amb circuits de dife-

rents nivells, tirolines i camins suspesos 

entre arbres. 

Dormir dalt d’un arbre
T’ho imagines? Cabanes als arbres 

t’ofereix passar una nit en una cabana 

com les que somniaves de petit. Fins 

i tot hi pots prendre l’esmorzar que 

t’entreguen pujant-lo en un cistell!

Dia 3 

Rutes pel Montnegre
Ens llevem amb energia per practicar 

el senderisme en família pel sorprenent 

Parc Natural del Montnegre. Entre 

alzinars, rouredes i pinedes, descobriràs 

dòlmens neolítics, ruïnes ibèriques i 

esglésies medievals.

Aromateràpia del Montseny 
Vols aprendre a elaborar olis essencials 

i perfums naturals? Fragàncies del 

Montseny, al Parc Natural del Montseny, 

Reserva de la Biosfera per la Unesco, 

organitza tallers d’aromateràpia i visites 

per conèixer el cultiu i la destil·lació de les 

plantes aromàtiques.

Caminar sota arbres 
monumentals, passejar a cavall, 
iniciar-se a la pesca, practicar el 
senderisme descobrint la flora 
i la fauna dels parcs naturals o 
dormir en cabanes als arbres. 
Vivències que no podràs oblidar.

De pícnic al Turó de l’Home, el cim més alt del Montseny.
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Dia 1

De platja en platja
Vols fer-te una selfie al mar? Et pro-

posem una excursió tranquil·la per 

descobrir el litoral de la costa de la 

comarca. Dofi Jet Boats et porta al llarg 

de diverses platges per gaudir-ne de 

totes en un sol dia.

Passeja’t per les onades!
Si t’agraden les onades, la  Base 

Nàutica de Pineda de Mar t’ofereix mil 

activitats perquè en gaudeixis. A motor, 

com l’esquí nàutic o l’speed boat, o 

sense motor, com el caiac o el surf de 

rem. Podràs practicar també la vela 

lleugera amb catamarans, patins o surf 

de vela i fer gimcanes per mullar-te, i 

molt! A més, t’ofereixen un programa 

d’entrenament dirigit a la platja per 

posar-te en forma.

Camina prop del mar 
Sens dubte, la millor manera de des-

cobrir un poble de mar és seguir el seu 

camí de ronda. Són petits senders que, 

en el seu origen –el segle XIX–, s’utilit-

zaven per vigilar les poblacions de la 

costa i controlar el contraban. La major 

part del recorregut entre les localitats 

de Calella i Sant Pol de Mar discorre 

serpentejant molt a prop de la costa, 

passant per platges i algunes cales 

rocoses, amb vistes a cases precioses 

d’indians i de pescadors. Recomanat 

per a tota la família.

Cicloturisme per carretera 
Lloret, Blanes, Santa Susanna i Calella 

tenen rutes de cicloturisme per carretera 

i allotjaments perfectes per a ciclistes. 

Si ets un apassionat de la BTT, gaudiràs 

d’un circuit que et portarà de la munta-

nya del Montseny a la costa, travessant 

el Parc Natural del Montnegre-Corredor. 

Dia 2

Submergeix-te entre peixos 
El teu somni és submergir-te en les pro-

funditats del mar? A Arenys de Mar t’ho 

posen molt fàcil. Marenostrum Buceo i 

Dive and More són centres de busseig 

recreatiu amb monitors professionals 

que t’iniciaran en la immersió de forma 

divertida i segura. Entre altres activitats, 

ofereixen batejos i cursos de busseig,  

El Maresme 
més dinàmic 
Banys d’aigua,  
sol i emoció

així com sortides en barca per gaudir de 

les immersions mar endins.  

Quin és l’origen del mar? 
Descobrirem en família la història de 

la costa catalana des del neolític. T’hi 

apuntes? El  Museu Municipal de 

la Nàutica del Masnou ofereix visites 

guiades per a grups i activitats per als 

més petits com el Navegarium. També 

et porten de visita a la Mina Museu per 

recórrer un tram del sistema de galeries 

sota terra (de 27 km) que servia per 

subministrar aigua a la població local.

Descobrir el litoral en vaixell, 
practicar activitats nàutiques a 
Pineda de Mar, recórrer el camí 
de ronda de Calella a Sant Pol, 
conèixer la història de la costa 
o bussejar a Arenys de Mar… 
Experiències actives per sentir-
te com peix a l’aigua.

Platja de Sant Pol de Mar.
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Dia 1 

Degustació de cervesa 
Et vénen de gust unes canyes? Si 

t’agrada la cervesa artesana, celebraràs 

conèixer-ne el procés d’elaboració. 

Cervesa del Montseny, una microcerve-

seria situada a Sant Miquel de Balenyà 

(Seva), organitza visites en què recorre-

ràs les instal·lacions per acabar amb un 

tast de les diferents varietats de cervesa 

que ofereix la marca.

Productes frescos a Vic
Passar per Vic sense tastar-ne els 

embotits selectes o els productes de la 

terra que ofereix la comarca d’Osona 

seria impensable. Descobreix-los 

visitant el tradicional mercat de Vic. 

Podràs comprar la típica llonganissa, la 

trufa negra, la ceba de Vic, la patata del 

bufet, el pa d’Osona, mel, formatges, 

bolets i vegetals. Un autèntic espectacle 

per als sentits.

Dia 2

Els pèsols 
de Caldes d’Estrac
Caldetes, com popularment se la 

coneix, és una localitat famosa per 

les aigües termals i els balnearis, però 

també per un aliment: el pèsol. Cada 

primavera aquesta població celebra 

un certamen gastronòmic en què els 

restaurants locals preparen saborosos 

menús que tenen un ingredient en 

comú: el pèsol anomenant “de la flo-

reta”, una varietat que es distingeix per 

un sabor fi i dolç. 

Plats amb tradició
Terra d’embotits  
i productes frescos

Maresme delicatessen
El seu microclima i terreny fan 

d’aquesta comarca un dels grans  

horts de Catalunya. Ho demostren les 

més de 50 jornades gastronòmiques 

programades al llarg dels anys pel Con-

sell Comarcal del Maresme per degus-

tar-ne els productes: maduixes, bolets, 

mongetes, tomàquets… Delícies que 

es converteixen en plats exquisits en 

l’únic restaurant amb estrelles Michelin 

de la zona, el Sant Pau, de Carme 

Ruscalleda, a Sant Pol de Mar. 

Tast de vins DO Alella
El celler Alta Alella ofereix visitar les 

seves vinyes d’agricultura ecològica i 

degustar-ne els vins i caves DO Alella. 

A més, té una àmplia oferta d’activitats 

com visites teatralitzades, passejos 

poètics o fins i tot classes de ioga entre 

vinyes. Genial.

Arenys, gust de mar
El calamar i la gamba d’Arenys, la cigala 

i el sonso, potser no tenen la certificació 

DO però la mereixerien. Embarca’t 

amb els pescadors de Peix Nostrum, a 

Arenys de Mar, per veure com pesquen 

el sonso i degustar-lo després. Una 

experiència… per llepar-se’n els dits!

Degustar cervesa artesanal del 
Montseny, comprar saborosos 
embotits de Vic, tastar un 
original plat amb pèsols de 
Caldes d’Estrac o brindar 
amb el millor vi de la DO 
Alella et permetrà descobrir la 
gastronomia selecta de la zona.

Comprant fruita i verdura al mercat de Vic.
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Història, art i natura. Aquesta terra llegendària, 
escenari dels orígens dels comtats catalans, 
ofereix propostes per a tots els gustos. Amb les 
muntanyes del Pirineu com a teló de fons, des 
de la vall de Núria fins als volcans de la Garrotxa, 
grans espais naturals comparteixen protagonisme  
amb les ciutats de Vic, Ripoll, Olot o Figueres.  
Hi podràs visitar monuments com ara la catedral 
de Vic, joies del romànic com el monestir de Santa 
Maria de Ripoll o museus de fama internacional 
com el Teatre-Museu Dalí de Figueres. I tot, dins 
d’un globus, en un segway, en un caiac…, en tot el 
que puguis imaginar! Gaudeix de la ruta.

El Pirineu Oriental
Comtes, llegendes, boscos  
i volcans

Vista de la vall de Núria.
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Dia 1 16 km

Vic - Vilanova de Sau 
El viatge comença a Q Vic, on t’espera 

una ruta en segway amb un monitor 

de Sotacingles i una audioguia per 

conèixer la catedral, el  Museu 

Episcopal i la plaça Major, entre altres 

llocs magnífics de la ciutat. La ruta 

continua a W Folgueroles per descobrir 

la vida del poeta Jacint Verdaguer a 

la seva  casa museu. Molt a prop 

d’aquí, podràs gaudir d’una excursió 

entre el Parador de Turisme Vic-Sau i el 

I monestir de Sant Pere de Casserres, 

un conjunt romànic amb fantàstiques 

vistes al pantà de Sau, parcialment 

accessible per a persones amb mobi-

litat reduïda. I per acabar la jornada, 

a R Vilanova de Sau, coneixeràs les 

plantes de la zona en un lloc molt origi-

nal: L’Herbolari de Sau. 

Dia 2 51 km

Vilanova de Sau - Sant 
Hilari Sacalm 
El pantà de Sau, amb el campanar 

de l’església de Sant Romà emergint 

entre les aigües, és una de les millors 

cartes de presentació de l’espai natural 

de la T vall de Sau Collsacabra. Per 

descobrir-lo, el Club Nàutic Vic-Sau 

ofereix recórrer-lo a bord d’una piragua. 

Després d’aquesta petita gesta, a 

divertir-se al parc d’aventures La Selva 

de l’Aventura, a I Arbúcies! I per recu-

perar-se de tantes emocions…, què et 

sembla una mica de relax a l’spa del 

 Balneari Font Vella de U Sant Hilari 

Sacalm i una nit molt especial dormint 

en una de les cabanes de fusta cons-

truïdes dalt dels arbres de Cabanes als 

arbres? Dues experiències per gaudir 

amb molta calma. 

Dia 3  18 km 

Vall d’en Bas - Santa Pau
Si t’agrada el turisme rural, no et perdis 

a la Vall d’en Bas una visita a l’explotació 

agroecològica de La Tosca, a I Joa-

netes, i a la finca ramadera de Mas la 

Carrera, a O Sant Esteve d’en Bas. 

L’ànima de la Catalunya comtal 
Paisatges naturals i urbans

Imprescindibles

f Vic (catedral, Museu Episcopal,  
plaça Major...)

f Olot (Casal dels Volcans i Museu 
Comarcal)

f Conjunt artisticohistòric de Besalú
f Teatre-Museu Dalí
f Monestir de Santa Maria de Ripoll
f Santuari de la Mare de Déu de Núria 
f Tren del Ciment
f Fonts del Llobregat
f Volar en globus
f Visita a un obrador d’embotits i degusta-

ció de productes
f Practicar piragüisme al pantà  

de Sau

Durada 6 dies Quilòmetres 206

Practicar esports d’aventura a la vall de Núria, assaborir embotits 
artesans, contemplar en directe les obres de Salvador Dalí o 
volar en globus sobre el Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa. Per conèixer aquest territori, el millor és viure’l i sentir-lo 
en primera persona. Comencem?
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També t’encantarà l’excursió a peu o a 

cavall, organitzada per Santa Pau Tour 

Turístic, per la P fageda d’en Jordà, una 

impressionant fageda situada al { Parc 

Natural de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa, el millor exponent de paisatge 

volcànic de la península Ibèrica. En el 

mateix bosc treballa la cooperativa de 

productes lactis La Fageda, que també 

podràs visitar. 

Dia 4 46 km

Figueres-Olot 
El  Teatre-Museu Dalí és el reclam 

cultural més important de la ciutat de 

} Figueres. Després de visitar-lo i 

delectar-se amb la contemplació de 

les obres d’aquest pintor universal, no 

t’anirà malament una mica més d’acció. 

A q Besalú, l’empresa Aventures a 

cavall proposa una ruta cavalcant pels 

voltants de la vil·la. Si el teu fort és 

córrer per la muntanya, t’encantarà 

descobrir els paisatges de la Garrotxa 

amb el trail running entre volcans orga-

nitzat per Trescalia o volar en globus 

amb  Vol de Coloms, que disposa de 

cistells adaptats per a persones grans, 

amb mobilitat reduïda o en cadira de 

rodes. I com a colofó, entra al Museu 

dels Volcans w d’Olot, al  Museu 

Comarcal de la Garrotxa, i fes una visita 

teatralitzada amb sopar inclòs en el 

volcà Montsacopa. Passa per Turisme 

d’Olot i reserva la teva plaça. ¡Una 

experiència única!  

cremallera que puja a la vall ofereix 

l’opció de viatjar en un vagó d’època! 

Podràs visitar el santuari de la Mare 

de Déu de Núria i gaudir d’una infinitat 

d’activitats tant a l’hivern com a l’estiu. 

Dia 6  83 km

La Pobla de Lillet - Rupit
El millor d’un viatge no és el destí, sinó 

el trajecte. Comprova-ho a bord del 

Tren del Ciment, un ferrocarril turístic 

que uneix la i Pobla de Lillet amb 

u Castellar de n’Hug. En el trajecte 

pots aturar-te en els Jardins Artigas i 

aprofitar per recórrer les fonts del Llo-

bregat, on neix. El contrapunt cultural el 

tindràs al  Museu del Coure, a i les 

Masies de Voltregà, on coneixeràs la 

història del coure. I per acabar la  

ruta: un passeig al capvespre per 

o Rupit, un dels pobles més pintores-

cos del país. No t’oblidis la càmera. És 

de postal!
El Mercat Medieval de Vic 

Durant un cap de setmana, Vic es 
converteix en un gran escenari que 
recrea l’època medieval, amb més de 
300 parades, cercaviles, teatre, demos-
tracions d’oficis... Si hi vas amb nens, 
no voldran marxar!

� www.victurisme.cat

Vol en globus sobre el volcà de Santa Margarida. 
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Dia 5 38 km

Camprodon - vall de Núria 
La vall de i Camprodon és un escenari 

d’excepció per fer una ruta en BTT i 

fotografiar-se en el famós pont medieval 

sobre el riu Ter. Ja a r Ripoll, la història 

i la llegenda del naixement de Catalunya 

t’esperen en el monestir romànic de 

Santa Maria. I des d’aquí, val la pena 

arribar-se fins a t la vall de Núria. El 

 Més informació
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Dia 1

El paradís del romànic
Les pintures dels àbsides de Sant Martí 

del Brull i Sant Sadurní d’Osormort o el 

baldaquí de la vall de Ribes són algunes 

de les obres mestres del romànic català. 

Si vols admirar-les, visita el  Museu 

Episcopal de Vic, on podràs participar en 

visites guiades i activitats familiars. A Vic 

aprofita per comprar productes típics: 

embotits, pa de pessic o trufa, entre 

d’altres. 

A la vora del Ter
Canals, rescloses, fàbriques i senders 

envoltats de pollancres. Són alguns 

dels elements del paisatge que el riu 

Ter ha perfilat al nord d’Osona. Llocs 

com el  Museu del Ter, a Manlleu, són 

essencials per conèixer-ne la història i el 

procés d’industrialització. 

Dia 2

Viatge a l’època medieval
Si et ve de gust passejar-te per una 

de les viles medievals més ben con-

servades del país, no deixis de visitar 

Besalú. A més de contemplar-ne el 

pont fortificat o el monestir de Sant 

Pere, podràs veure el curiós  Museu 

de Microminiatures o participar en una 

entretinguda visita guiada de l’empresa 

Ars Didàctica. 

Un poble a les altures
La panoràmica de les cases de Castell-

follit de la Roca enfilades sobre roques 

basàltiques no et deixarà indiferent. 

Racons que inspiren 
Del romànic  
a la industrialització

Recorre’n amb Basàltic el nucli històric, 

amb els carrers estrets i ombrívols d’ori-

gen medieval. Únic. 

Dia 3

Descobrir la forja
A més del monestir de Santa Maria, a 

Ripoll, no et perdis la visita a la Farga 

Catalana, un taller de forja que va tancar 

les portes l’any 1978, després de tres 

segles d’activitat. Després, a Alpens, 

podràs passejar-te per un autèntic 

museu de forja a l’aire lliure, ja que el 

poble està ple d’escultures de forja. 

Pa, galetes i embotits
A Camprodon compra les famoses 

galetes Birba i, a Perafita, visita l’obra-

dor del forn Franquesa, on podràs 

degustar les delicioses coques dolces i 

salades. I per saber com s’elaboren els 

embotits artesans, no deixis de visitar el 

mas Collfred de Vidrà. 

Un castell de conte
Per acabar, al castell de Montesquiu 

descobriràs la història de la família 

Besora, que el va habitar des del segle 

XIV. S’ofereixen visites teatralitzades i a 

més, en el  parc que envolta el castell, 

es poden fer excursions entre boscos 

de roures i pins. 

Del Museu Episcopal de Vic  
al castell de Montesquiu, 
passant pel Museu del Ter, a 
Manlleu, o la vila medieval de 
Besalú. En aquesta escapada, 
la història i l’art s’uneixen en 
agradables ciutats i en petits 
pobles envoltats de muntanyes. 
Els visitem?

Vista de Castellfollit de la Roca sobre el cingle basàltic.
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Dia 1

Rere el romànic català
Si vols descobrir el paisatge del Bages, 

d’Osona i del Ripollès, el camí Oliba 

recorre 228 km, del monestir de 

Montserrat a les basses de Puigsec 

(França). La ruta té com a fil conductor 

l’art romànic i la vida de l’abat Oliba. Tria 

etapa i a caminar! 

Multiaventura a la 
vall de Sau Collsacabra
A cavall, en BTT, en 4x4, en globus, en 

quad… Tria i gaudeix de la vall de Sau 

Collsacabra, un espai natural format 

per les muntanyes de les Guilleries i 

el Collsacabra, i el pantà de Sau. El 

Consorci per a la Promoció Turística de 

la Vall de Sau Collsacabra et guiarà. 

Via Verda del Carrilet 
Exploraràs les valls dels rius Fluvià, Bru-

gent i Ter en bici i sense trobar-te ni un 

sol cotxe. Aquesta  via verda de  

57 km uneix Olot i Girona a través d’una 

antiga via de tren. Travessaràs ponts i 

túnels a cop de pedal!

Dia 2

Senderisme volcànic
El volcà de Santa Margarida, el Croscat, 

el de la Roca Negra… La ruta dels 

volcans és perfecta per practicar el 

senderisme i conèixer el Parc Natural de 

la Zona Volcànica de la Garrotxa. Però, 

si ho prefereixes, pots descobrir-lo des 

d’un globus amb  Vol de Coloms. 

Altres llocs, com el bosc monumental 

de roure pènol d’Olot, es poden visitar 

amb Guies Roc Blanc. No oblidis la 

càmera!

Banyoles per terra i aigua
L’estany de Banyoles s’adapta a tots 

els gustos. El teu fort és nedar? A la 

Via Brava, un espai de 500 m d’aigües 

obertes, podràs fer-ho de forma segura. 

Però també pots recórrer-lo en caiac 

o en bici, amb Caiac i Natura. No et 

quedarà cap racó per descobrir. 

Dia 3

Terra de bandolers
L’objectiu del circuit de Geocatching a 

Santa Maria de Corcó, que organitza 

Cent per cent natural 
Aventures entre 
muntanyes i volcans 

Anigami, és trobar el llibre del bandoler 

Serrallonga, una llegenda que va viure 

en aquestes terres en el segle XVII i que 

despertava les simpaties del poble per 

assaltar els carruatges dels recaptadors 

d’impostos. Hauràs d’investigar, orien-

tar-te en el bosc i treballar en equip. T’hi 

atreveixes? 

El bràmul del cérvol
Si la teva visita és a la tardor, no et 

perdis un espectacle en plena natura: 

el bràmul del cérvol. Des del refugi del 

coll de Merolla, a prop de Gombrèn, 

organitzen sortides per veure i sentir els 

cérvols en aquesta època de l’any.

Fuig de la rutina navegant 
en caiac o nedant a l’estany 
de Banyoles, practicant el 
senderisme a la zona volcànica 
de la Garrotxa o pedalant al 
llarg de la Via Verda del Carrilet. 
Al Pirineu Oriental és impossible 
avorrir-se!

Passeig en bicicleta entorn de l’estany de Banyoles.
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Majestuós en els paisatges, esculpits en l’eternitat 
i la solidesa de les muntanyes i boscos, el Pirineu 
és un espai tan serpentejant i viu com els seus 
rius i gaudeix d’una cultura artística, gastronòmica 
i històrica de primer ordre. L’entorn s’adapta 
al passatger. Des del relax dels pobles més 
encantadors fins a les activitats més agosarades, 
cada un de nosaltres pot escollir la seva aventura 
particular. Menjar bé, descobrir paisatges que 
semblen de conte i aprofitar al màxim tot el que 
l’exuberant natura ens ofereix és, aquí i ara, quasi 
una obligació.

El Pirineu de Barcelona
Un racó del paradís

El Pedraforca, al Parc Natural del Cadí-Moixeró.
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Dia 1  33 km

Guils de Cerdanya - 
La Molina
Comença el dia a l’estació d’esquí 

nòrdic Guils Fontanera, a Q Guils de 

Cerdanya, amb més de 40 quilòmetres 

de pistes, on els nens també podran 

iniciar-se amb els esquís. Necessites un 

pla més tranquil? Practica el swing en 

el silenci dels paisatges que envolten el 

Real Club de Golf Cerdaña, a W Bolvir. 

I si després del relax et cal més adre-

nalina, I l’Aeròdrom de la Cerdanya 

t’ofereix vols en ultralleuger i avioneta, 

paracaigudisme i vol sense motor. Aca-

barem el dia a R   la Molina, amb un 

passeig en trineu de gossos (mushing) 

amb Múixingalacarta. Viuràs i descobri-

ràs la natura dels Pirineus des d’un punt 

de vista únic.

Dia 2 57 km

Castellar de n’Hug - Bagà 
Saps on neix el riu Llobregat? Ho 

descobriràs molt a prop del preciós 

poble de T Castellar de n’Hug. A I la 

Pobla de Lillet pots pujar a un tren molt 

especial, el Tren del Ciment, que en 

un agradable recorregut de 20 minuts 

s’obre pas pels paratges més recòndits 

de l’Alt Llobregat. A U Guardiola de 

Berguedà, puja al Carrilet Verd per 

conèixer un dels secrets principals de la 

zona: la mina de petroli de I Riutort. I 

si el que vols és cuinar com un autèntic 

“bon home”, has d’anar fins a O Bagà, 

seguint el camí dels Bons Homes, en 

què el Molí del Casó imparteix classes 

de cuina ecològica i natural. Però si els 

fogons no són el teu fort, pots comprar 

directament productes artesanals de 

qualitat com melmelades, bolets o patés 

a P Bor, al Tupí de la Cerdanya. 

Dia 3   81 km

Ossera-Organyà
Ens llevem amb un sabor dolç de 

boca a { Ossera, on pots aprendre 

a elaborar formatges a la formatgeria 

Serrat Gros o melmelades a Cal Casal. 

Segueix fins a } la Seu d’Urgell, on 

El cor del Pirineu 
Paisatges de calma, moments d’aventures

Imprescindibles

f La Seu d’Urgell (catedral,  
Parc del Segre, Museu Diocesà)

f Pirineus 
f Camí dels Bons Homes
f Pedraforca
f Zoo del Pirineu
f Mines de Cercs 
f Jaciment paleontològic de Fumanya
f Mushing sobre terra o neu a  

la Molina 
f El Tren del Ciment (recorregut des  

de la Pobla de Lillet)
f Vol en parapent a Organyà
f Excursió guiada per conèixer i  

collir bolets

Durada 6 dies Quilòmetres 377

El Pirineu s’adapta a tots els que el visiten: relax per a qui vol 
desconnectar i activitats de tot tipus per a famílies, aventurers  
o esportistes. I tot emmarcat per uns paisatges espectaculars. 
Quina ruta et fa més?
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miner més important de Catalunya. 

Ja a la superfície, i des d’aquí mateix, 

segueix les petjades dels dinosaures 

en l’impressionant jaciment pale-

ontològic de u Fumanya. Després 

continua recorrent la zona però a 

cavall. Al i Centre Eqüestre Vilaformiu 

t’ensenyen a muntar i fan rutes per la 

comarca. I ara, calma: prepara l’ham, 

perquè el o pantà de la Baells és un 

lloc ideal per pescar truites (o almenys 

intentar-ho). Posa’t en mans de Pesca 

Pedret i ho aconseguiràs. Més tard, a 

p Fuives, pots visitar la reserva de rucs 

catalans més gran del món i comprar 

cosmètics elaborats amb llet de burra. 

I, sens dubte, la millor manera d’acabar 

aquesta jornada és relaxant-te a l’spa 

[ Berga Resort.

Dia 6   90 km

Berga-Rialb
No podem acabar aquest itinerari  

sense pedalar una mica! La ruta dels 

Maquis, la de la Pleta, la de Sant 

Quintí, la de la vall de Gresolet… Tria la 

que més t’agradi a Turisme de Berga! 

Segueix fins a ] Solsona, on pots 

visitar el pou de gel i descobrir com 

s’emmagatzemava antigament el gel 

del riu Negre, o veure com treballa un 

artesà i participar en tallers per aprendre 

a esculpir pedra, fer vímet, ganxet… A 

A Castellar de la Ribera podràs fer un 

viatge en el temps al Museu de l’Escola 

Rural. I un passeig agradable en barca 

o caiac pel S pantà de Rialb amb el 

Club Nàutic Segre Rialb posarà el punt 

final a la nostra ruta. A descansar.

La mil·lenària Fira  
de Sant Ermengol 

El tercer cap de setmana d’octubre,  
a la Seu d’Urgell, se celebra aquesta 
fira de degustacions i venda de format-
ges de tot el Pirineu. La completen fires 
de ramaderia, artesania i automoció.

� www.visitpirineus.com

Nucli medieval de Castellar de n’Hug. 
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pots visitar la catedral, el  Museu de 

Lleida i el  Parc Olímpic del Segre. 

A la tarda, gaudeix d’un capvespre 

tranquil entre els carrerons estrets del 

poble medieval de q Castellbò, un 

racó preciós envoltat en història pel qual 

ens guiarà Experiències Pirineus. I per 

als més agosarats hi ha la possibilitat de 

penjar-se dels núvols amb l’escola de 

vol Parapent w Organyà, una experièn-

cia d’altura! 

Dia 4   78 km

Pedraforca - Port del Comte
Necessitaràs esmorzar bé per seguir 

el trekking d’Altitud Extrem i pujar a 

la mítica muntanya del i Pedraforca 

per la ruta del coll del Verdet, de vistes 

espectaculars. Hauràs d’aguditzar una 

mica més la vista per trobar bolets: a 

Pedraforca Actiu organitzen excursions 

guiades per convertir-te en un autèntic 

expert. Dinem? A r Odèn trobaràs el 

Zoo del Pirineu, amb zones de pícnic, 

espectacles de vol d’aus, granja… I si 

encara tens forces, pots continuar amb 

les activitats amb tirolina i els circuits 

d’obstacles penjats dels arbres del Parc 

d’Aventura del t Port del Comte, ideal 

per als més petits!

Dia 5   38 km

Sant Corneli - Berga
Començar el dia sota terra? És 

possible al  Museu de les Mines de 

Cercs, a la i colònia de Sant Corneli 

(Cercs), que al seu dia va ser el nucli 

 Més informació
 Consulta “Planifica el viatge”. 
 Detalls sobre l’accessibilitat a:  
 www.turismeperatothom.catalunya.com
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Dia 1

De la pàgina al carrer
Amb els llibres imaginem mons i reali-

tats, i amb Turisme Puigcerdà podràs 

viure de primera mà el que vas imaginar 

quan vas llegir la famosa novel·la de 

Carlos Ruiz Zafón El joc de l’àngel, ja 

que visitaràs els llocs de Puigcerdà per 

on transcorre la trama.

Bons Homes, bon paladar
L’empresa Camí dels Bons Homes 

proposa una ruta per la cuina medieval 

de la zona per conèixer què es menjava 

a la Catalunya i l’Occitània d’aquells 

temps. Podràs degustar plats com 

costelles de porc amb salsa “nostrada”, 

albergínies a la morisca o truita esca-

betxada. Una delícia.  

El Gaudí més salvatge
Com a agraïment a l’hospitalitat de 

la família Artigas, Antoni Gaudí els va 

dissenyar un jardí. Si l’obra del genial 

arquitecte sempre s’ha fusionat amb la 

natura, en els Jardins Artigas ho fa amb 

una intensitat majestuosa. On comença 

la natura i acaba l’arquitectura? Desco-

breix-ho aquí!!

Dia 2

Uns altres carden la llana…
En el petit poble d’Arsèguel es manté 

en peu una fàbrica de llana que fins 

fa poc funcionava. Avui s’ha convertit 

en un museu que conserva tota la 

maquinària original i en el qual podràs 

descobrir com és el procés de fabrica-

ció artesà de la llana. 

Gaudí i Picasso  
entre muntanyes
Art i història  
en els boscos

Picasso i Gósol
Gósol té un visitant d’honor, el pintor 

Pablo Picasso. En el Centre Picasso 

podràs admirar reproduccions de les 

més de 300 obres que el genial artista 

va pintar en aquest racó del Pirineu.

Entre boscos i prats
El Carrilet Verd del Berguedà és un 

tren curiós tirat per un tractor que va 

de Cercs a Saldes, recorrent boscos i 

prats on pasturen vaques i cavalls, amb 

el majestuós Pedraforca de fons. Una 

experiència ideal per anar amb nens.

Dia 3

Tot Berga
Turisme Berga ens portarà per la Berga 

medieval, la carlista i la preindustrial, i 

ens submergirà en la Patum, la festa 

tradicional declarada Patrimoni Imma-

terial de la Humanitat. I per als amants 

de la natura, imprescindible la visita a la 

serra de Queralt. 

La prehistòria enterrada
Aquesta terra amaga fins i tot una 

necròpolis del neolític. Visita amb 

Turisme Solsonès els tres sepulcres 

dels Clots del Solà, les set tombes i el 

menhir de Llor, i els dòlmens de Ceuró.

Que artistes com Gaudí 
o Picasso s’enamoressin 
d’aquests bells paratges indica 
que estem davant d’un lloc 
tan viu com encantador, farcit 
d’art i de petjades històriques 
reveladores.

Vista d’Arsèguel amb la serra del Cadí al fons.
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Dia 1

Calçar-se les raquetes
Els circuits senyalitzats de  la Molina 

per fer amb raquetes de neu i la com-

panyia d’un guia et permeten descobrir 

la part més natural i elevada de la 

muntanya. També pots anar, amb el 

telecadira, fins al Niu de l’Àliga, el refugi 

guardat més alt del Pirineu, on podràs 

gaudir d’una beguda calenta per recu-

perar forces.

La gran muralla
El Centre d’Interpretació del Parc 

Natural Cadí-Moixeró ofereix dos cims 

muntanyosos impressionants que, units 

pel coll de Tancalaporta, formen una 

muralla de pedra entre el Prepirineu i el 

Pirineu. Aquesta ruta comprèn una gran 

biodiversitat i una bellesa paisatgís-

tica inusual, ideal per gaudir-la a pas 

tranquil.

Dia 2

De marxa… nòrdica!
L’associació Nordic Walking té tot 

el que necessites per a la pràctica 

d’aquesta modalitat de senderisme. 

Proveeix-te d’uns pals i vine a fer rutes 

nocturnes, pujades de campionat per 

tenir les millors vistes o caminades pre-

cioses pel Moixeró, Organyà o l’Urgellet. 

A més, pots complementar la marxa 

amb tallers de consciència corporal i 

relaxació. 

Olímpics per un dia
Al  Parc Olímpic del Segre pots sen-

tir-te com un atleta per un dia. La seva 

oferta és una temptació autèntica per 

als amants dels esports, especialment 

els aquàtics: ràfting, open-kayak, hidro-

trineu, piragüisme… Si viatges amb 

nens o amb persones grans, tens una 

ruta més calmada en barca ecològica. 

La vida infinita de les plantes
Més enllà de les que tots coneixem 

(timó, lavanda, orenga…) existeix una 

gran varietat de plantes curioses (orella 

d’ós, vinagrella, cua de cavall…). En 

aquesta ruta, organitzada pel Museu 

de les Trementinaires, que comença al 

pont del Regatell i acaba als planells del 

Sastró, en trobarem més de 60 tipus 

diferents, molts de medicinals.

Aventures entre  
el Cadí i el Pedraforca
Activitats tot terreny 

Dia 3

Barranquisme i vies ferrades
Practica el barranquisme a Vallcebre o 

al Forat Negre, amb Pedraforca Actiu. 

Sense salts, però amb cascades, 

tobogans i una magnífica cova. També 

podràs iniciar-te en les vies ferrades a 

les Roques d’en Palomar amb monitor.

Al pantà amb la família
Berguedà Nàutic et porta a la Baells. 

Hi ha un parc inflable a l’aigua i podreu 

llogar canoes, patinets i embarcacions 

a motor. Perfecte per superar la calor 

pirenaica!

Pedalar, caminar, escalar, 
esquiar, anar en canoa…  
Ja sigui a l’aigua, a la neu 
o enmig de la muntanya, 
qualsevol terreny i època de 
l’any són bons per fer esport 
i activitats al Pirineu. Respira 
fondo, i som-hi!

Parc Olímpic del Segre.
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Les valls amagades d’alta muntanya inviten a 
submergir-se en les entranyes d’una terra que 
s’ha mantingut inalterable al pas del temps. 
El conjunt romànic de la Vall de Boí, declarat 
Patrimoni Mundial de la Humanitat per la Unesco, 
o Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l’únic 
parc nacional de Catalunya, així ho reflecteixen. 
Gaudeix de la puresa de les aigües termals 
situades a dos mil metres d’altura o de la pràctica 
d’esports d’aventura com el ràfting en unes 
comarques on l’aigua brolla en cada racó. Un 
bàlsam per als sentits.

Alt Pirineu i Val d’Aran
Natura en estat pur

Estany de Sant Maurici, al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
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Dia 1 24 km 

Les-Vielha 
Esmorzar amb diamants? No, amb 

caviar! Degusta aquesta luxosa menja 

amb cava a Q Les, a la piscifactoria 

d’esturions Caviar Nacarii, única al món 

per nodrir-se de l’aigua pura del desgel. 

Però Les té molt més que oferir-te… 

Relaxa’t amb una teràpia natural amb 

pedres, xocolata o mel a les Termas 

Baronía de Les. I acaba la jornada amb 

una plàcida excursió a cavall. Des de 

W Bossòst o I Vielha, Copos Events 

organitza sortides familiars i rutes més 

exigents per als experts.  

Dia 2  29 km

Vielha-Montgarri 
Recupera l’esperit aventurer i perd-te per 

les zones més desconegudes de la Val 

d’Aran amb excursions guiades també 

amb Copos Events, que ofereix rutes de 

trekking i ascensions per als més atrevits. 

I si prefereixes la bicicleta, segueix els 

seus monitors en l’extensa xarxa de 

pistes forestals de la comarca. A l’hivern, 

 Baqueira Beret té les millors pistes per 

esquiar, però si vols viure una experiència 

de pel·lícula, participa en un safari en 

moto de neu sota la llum de la lluna des 

del R pla de Beret fins a T Montgarri, 

un dels pobles més bonics dels Pirineus. 

Una activitat que organitza Montgarri 

Outdoor i que acaba amb un sopar 

delicatessen de menjar occità al refugi 

d’aquest racó de postal. 

Dia 3 18 km

Pla de Beret - Bonaigua
Comença el dia pedalant amb un des-

cens en bici des del pla de Beret fins a 

I Isil amb Aran Experience per assistir 

a un espectacle únic de la natura: el 

Postals d’alta muntanya
On els núvols acaricien els cims

Imprescindibles

f Vall de Boí
f Baqueira Beret
f Parc Nacional Aigüestortes i Estany de 

Sant Maurici
f Aigües termals
f Salines de Gerri de la Sal
f Ràfting
f Museu del Pastor, Llessui i Bernui
f Degustació de caviar 

El conjunt romànic de la Vall de Boí, el Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici o pobles pintorescos com Montgarri. 
Aquestes són algunes de les parades imprescindibles de la millor 
ruta per practicar esports d’aventura i relaxar-se amb tractaments 
naturals. Llest? Arranquem!

Durada 6 dies Quilòmetres 194
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festeig dels mascles de cérvol en zel. 

En aquesta mateixa localitat segueix 

la senda de l’ós amb Acció Natura en 

una ruta de set hores que s’endinsa 

en el seu hàbitat per descobrir-ne 

els rastres. Si prefereixes el turisme 

gastronòmic, visita la formatgeria Tarrau 

de O Baguergue amb Bienestar Val 

d’Aran, per aprendre com es fa el 

formatge aranès i degustar-lo. A la nit, 

observa el cel de la I Bonaigua amb 

Aran Experience, amb un telescopi i un 

tast de licors pirenaics. 

Dia 4 50 km

Aigüestortes-Llessui
El O   Parc Nacional d’Aigüestortes 

i Estany de Sant Maurici és un paradís 

per als amants de la natura amb més de 

200 llacs. Deixa’t acompanyar pels seus 

guies per senders i camins de fusta 

habilitats per a persones invidents, amb 

mobilitat reduïda i en cadira de rodes. 

D’allí ens dirigirem a P Rialp per volar 

en globus i gaudir dels bells paisatges 

de la conca de Tremp o la Cerdanya en 

família o en grup amb l’empresa Aigua-

dicció. Baixa dels núvols i converteix-te 

en pastor per un dia a { Llessui. Visita 

l’Ecomuseu dels Pastors i deixa’t guiar 

per guies especialitzats i pastors, entre 

prats i cims. Visitaràs Llessui, } Bernui 

i les q Salines del Montsent de Pallars, 

en les quals es dóna sal a les ovelles.  

Dia 5  62 km

Sort - La Torre de Cabdella
Sent l’adrenalina del ràfting a la Noguera 

Pallaresa, el millor riu en aigües braves 

d’Espanya, amb Rubber River, a 

w Sort, que també ofereix descensos 

en hidrospeed, caiac o canoa. Després 

de remullar-te, visita el  Museu de 

i Gerri de la Sal i coneix les Salines, 

una de les joies del municipi, en un 

recorregut on s’explica com s’elabora la 

sal i que té una parada a la Mina Ofita, 

una font d’aigua salada l’origen de la 

qual encara es desconeix. Aparca el 

vertigen i puja a r la Torre de Cabdella 

al telefèric de la vall Fosca, que salva 

un desnivell de 450 metres en catorze 

minuts per deixar-te a 2.200 metres. Allí 

gaudeix del camí per la Via Verda del 

Carrilet, ideal per anar-hi amb nens, o 

pels refugis d’Aigüestortes. 

Dia 6  11 km

Durro-Taüll 
Inicia la jornada vestit d’apicultor en 

una granja d’abelles a t Durro, on un 

guia de Miel Cazorla te n’ensenyarà la 

recol·lecció i les propietats alimentàries i 

curatives. Seguim amb coses naturals? 

La gent del Pirineu alleujava els dolors 

musculars aplicant tintura d’àrnica. Des-

cobreix-la als tallers de botànica i herbes 

medicinals de Taüll Orgànics, que ha 

començat a recuperar-la a i Taüll, en 

el primer cultiu ecològic d’Espanya. I 

per descomptat, visita el conjunt històric 

de la Vall de Boí, Patrimoni Mundial de 

la Humanitat, un lloc excepcional per 

concentrar en un espai reduït un gran 

nombre d’esglésies romàniques. 
Les festes de les falles

Patrimoni de la Humanitat per la 
Unesco, les falles se celebren durant 
els solsticis d’estiu i hivern. Els fallers 
baixen de les muntanyes amb torxes i 
encenen fogueres sobre les quals saltar, 
com les d’Isil a l’estiu.

� www.aralleida.cat

©
 G

on
za

lo
 A

zu
m

en
di

Practicant snow-board a Boí Taüll.
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Dia 1

El passat miner i tèxtil
La Val d’Aran ha estat històricament 

una zona d’extracció de minerals. 

Endinsa’t a Arres, a les galeries de la 

mina Victòria, de la qual es va extreure 

zinc fins als anys cinquanta, per conèi-

xer el passat miner de la comarca. El 

tèxtil el veuràs a la Fàbrica de la Llana 

de Vielha, restaurada per ser visitada. 

I per saber més de la història dels 

aranesos, entra en el  Musèu dera Val 

d’Aran, també a Vielha. 

Patrimoni eclesiàstic ric
La nostra primera parada en la ruta pel 

romànic serà l’església de Sant Miquel 

de Vielha, que conserva el Crist de 

Mijaran, una talla romànica del segle XII 

que formava part d’un conjunt escultòric 

d’igual valor que el de Boí i que va ser 

derruït durant la Guerra Civil. Acaba 

el dia a l’església de Santa Maria de 

Cap d’Aran de Tredòs, l’única de la Val 

d’Aran que té una cripta sota l’altar i el 

campanar separat.

Dia 2

La vida de les valls
Endinsa’t en les formes de vida del 

Pallars de principi de segle a l’Eco-

museu de les Valls d'Àneu, d’Esterri 

d’Àneu, que es vertebra en diferents 

seus per explicar la història de les valls 

que el formen. I, a Rialp, l’Obrador 

Xisqueta t’oferirà tallers per aprendre les 

tècniques amb les quals es treballa la 

llana. Una visita molt interessant.

L’essència 
dels Pirineus
Romànic i tradició 
entre cims

Font d’aigua salada
En el  Museu de Gerri de la Sal conei-

xeràs el procés d’elaboració de la sal 

i visitaràs les salines del poble, parant 

a la Mina Ofita, la font d’aigua salada 

l’origen de la qual encara és un misteri. 

Et fascinarà.

Dia 3

Els raiers, una icona fluvial  
Qui eren els raiers de la Noguera? A la 

Pobla de Segur, el Museu dels Raiers 

ens parla d’aquest ofici avui desapare-

gut i dels sistemes de transport fluvial 

de la fusta. I si el que t’agradaria és veu-

re’ls, reserva’t el primer cap de setmana 

de juliol. Se celebra la Diada dels Raiers 

de la Pobla de Segur i el Pont de Clave-

rol i podràs veure raiers en un descens 

pel riu senzillament espectacular.

El patrimoni de la Vall de Boí
L’art romànic català arriba al seu zenit 

a la Vall de Boí, amb nou esglésies 

romàniques declarades Patrimoni de 

la Humanitat per la Unesco, que s’han 

conservat sense patir modificacions 

significatives des del segle XI. Una 

meravella que no et pots perdre.

Endinsar-se en una mina i 
conèixer oficis que ja han 
desaparegut en una terra 
on el romànic arriba a la 
màxima expressió a Boí són 
les propostes d’una ruta que 
ens condueix al passat sense 
oblidar el futur.

Excursionista fotografiant l’església de Sant Climent de Taüll, a la Vall de Boí.
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Dia 1

La Val d’Aran, en helicòpter
Comença el dia amb un descens de 

barrancs a la Val d’Aran amb Deportur, 

que et portarà a Bausen per saltar bas-

sals o fer ràpel. Si prefereixes mirar-t’ho 

tot des de fora, agafa un helicòpter a 

Vielha amb Aran Experience. 

Puja a una moto de neu
El balneari Banhs de Tredòs és inac-

cessible en cotxe a l’hivern, però pots 

pujar-hi en moto de neu des de Salardú 

i fer una excursió amb raquetes fins al 

llac de Colomers.  

Fauna salvatge a Bossòst
Si vas amb nens, vés a Bossòst, al parc 

d’animals Aran Park. Hi veuràs óssos, 

linxs, llúdrigues o marmotes –espècies 

autòctones del Pirineu– i fins i tot un 

parell de llops blancs adoptats.   

Dia 2

Esquiar fora de pistes
Pyrenees Heliski et porta als cims amb 

helicòpter des de Vielha per esquiar 

sobre neu verge en un entorn segur i 

amb un guia. 

Excursió en trineu 
Sent la velocitat en un trineu tirat per 

dotze gossos i guiat per un múixer en 

una ruta que Copos Events organitza 

des del pla de Beret cap al bosc del 

Dossau o Montgarri, que es pot com-

pletar amb dinar o sopar.  

La meca del ràfting
Mulla’t a Sort fent ràfting o hidrospeed 

a la Noguera Pallaresa, el millor riu d’ai-

gües braves d’Espanya, amb l’empresa 

Rubber River.  

Dia 3

Amb buggie per la vall 
Fosca
Excursions Vall Fosca t’ofereix pilotar 

aquests vehicles en rutes que surten 

des de la Pobleta de Bellveí, aptes per a 

nens de més de quatre anys. 

Rutes a peu 
Si el teu fort és caminar, Pirineu Emoció 

et porta per la Ruta del Cinquè Llac. 

Desafiant 
la muntanya
Sense límits  
en plena natura

Una travessia espectacular fins al llac 

de Montcortès, que passa pel pont 

del Diable, una obra d’enginyeria 

impressionant per la vertiginosa altura. 

I si busques paisatges que et deixin 

parat, el  Parc Nacional d’Aigüestor-

tes i Estany de Sant Maurici, l’únic parc 

nacional de Catalunya, té trams amb 

passarel·les per a cadires de rodes.

Vol en parapent
Sent-te com un ocell volant en parapent 

sobre la Vall de Boí. Si no t’hi atreveixes 

sol, deixa que t’acompanyi un instructor 

de Parapente Voltor en un biplaça que 

surt des de Betren.  

T’agraden els reptes? La 
Val d’Aran i l’Alt Pirineu 
són el bressol dels esports 
d’aventura. Enamora’t del seu 
paisatge fent ràfting, volant en 
parapent o helicòpter, pujant a 
un balneari en moto de neu o 
esquiant sobre neu verge.   

Ràfting a la Noguera Pallaresa, prop de Rialp.
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Partirem de la planícia de Lleida per endinsar-nos 
en el Prepirineu, a resguard dels cims més alts,  
i descobrir una planura que només la bellesa  
de la serra del Montsec s’atreveix a desafiar  
amb paisatges tan imponents com el congost  
de Mont-rebei. Una terra en què l’edat mitjana  
es forja en castells com el de la Suda, a Lleida,  
o en monestirs com el de Santa Maria de Vallbona, 
i la tradició, en els camps de vinyes i oliveres.  
Un lloc que atresora, també, el millor mirador del 
cel… No desitges recórrer-lo vivint experiències 
inoblidables?

De la plana de Lleida 
al Prepirineu  
Història i tradició  
entre vinyes i oliveres

Vista del congost de Mont-rebei.
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Dia 1 26 km

Lleida-Balaguer
Comencem la ruta retrocedint vuit 

segles! Al  castell de Gardeny, a 

Q Lleida, et sentiràs com un templer 

en el que va ser un dels centres neuràl-

gics dels soldats de Crist a la Corona 

d’Aragó. Després de la visita, segueix 

fins a W Raimat, on podràs relaxar-te 

recorrent les vinyes i visitant el celler 

amb tast inclòs. Tot seguit, I Balaguer 

ens espera per visitar el Centre d’Inter-

pretació de l’Or del Segre, una visita 

genial si vas en família, ja que ofereix 

tallers divertits per als més petits de 

cerca d’aquest metall preciós. 

Dia 2 83 km

Vilanova de la Sal -  
Mont-rebei
Posa sal a la teva ruta a R Vilanova 

de la Sal, on Ascalfó ha recuperat les 

salines explotades des de l’edat mitjana 

fins als anys noranta. Més història? La 

trobaràs a T Os de Balaguer. La cova 

dels Vilars acull 28 pintures rupestres 

i rastres de l’edat del bronze que són 

Patrimoni de la Humanitat. Visita-la en 

una excursió en 4x4 amb Tu i Lleida. 

I quan et vingui la gana, apropa’t al 

 monestir de Santa Maria de Bellpuig 

de les Avellanes, on podràs visitar el 

claustre del segle XII i l’església gòtica, 

i menjar al seu restaurant. Podem 

acabar el dia a I Àger per visitar el 

 Parc Astronòmic del Montsec, on 

podràs veure el planeta més llunyà. I si 

vols desafiar el vertigen, marca aquest 

punt en el teu mapa: el O congost de 

Mont-rebei. Declarat Refugi de Fauna 

Salvatge, és de visita obligada per l’es-

pectacularitat. Pots recórrer-lo caminant 

o amb Kayaking Mont-rebei, que t’ofe-

reix una sortida en caiac entre les altes 

parets d’aquest congost impressionant. 

Entre castells i monestirs
Un passat esculpit en la pedra

Imprescindibles

f Lleida i el Tren dels Llacs
f Monestirs de Vallbona de les Monges i 

de Santa Maria de Bellpuig 
f Parc Astronòmic del Montsec
f Congost de Mont-rebei
f La cova dels Vilars
f Museu del Torró i la Xocolata d’Agra-

munt
f Visita als cellers DO Costers del Segre
f Descobrir l’elaboració de l’oli

Des del castell templer de Gardeny, a Lleida, iniciarem una ruta 
per la història que ens portarà a monestirs centenaris i pintures 
rupestres de l’edat del bronze amagades en coves que són 
patrimoni de la humanitat. En marxa!

Durada 6 dies Quilòmetres 278
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Dia 3  68 km

Pobla de Segur - Montsonís 
El temps es deté a la teva primera 

parada, I la Pobla de Segur, on podràs 

pujar als vagons d’època del Tren dels 

Llacs i recórrer paisatges d’una bellesa 

enorme fins a arribar a O Tremp. Molt 

a prop, a P Talarn, el castell d’Encús 

t’obre les portes del seu celler per 

degustar vins de la DO Costers del 

Segre i visitar les premses de fermenta-

ció de raïm que els monjos en el segle XII 

van picar a la pedra. En aquesta mateixa 

època, el castell de { Montsonís bullia 

d’activitat amb les lluites entre cristians 

i àrabs. Ho podràs reviure amb una 

visita teatralitzada nocturna en la qual 

descobriràs, entre d’altres coses, com el 

foc de les torxes dels castells permetia 

enviar un missatge des del cap de 

Creus fins a Gibraltar en una sola nit!

Dia 4  39 km

Agramunt - Palau d’Angle-
sola 
Dóna’t un caprici al  Museu del Torró i 

la Xocolata } d’Agramunt. Coneixeràs 

els secrets de l’elaboració d’aquest 

dolç nadalenc que la família Vicens va 

iniciar el segle XVIII. Per cremar calories, 

el millor és recórrer q l’estany d’Ivars i 

Vila-sana. Tres quilòmetres que envolten 

el llac amb miradors des dels quals 

podràs veure més de 200 aus. I per 

acabar el dia, un altre caprici: degustar 

formatges premiats internacionalment a 

Formatges Camps, que trobaràs w al 

Palau d’Anglesola.     

Dia 5  28 km

Vallbona de les Monges - 
Guimerà
Avui esmorzarem com reis entre vinyes. 

La cooperativa agrícola i ecològica 

L’Olivera serveix productes de la terra 

en maridatge amb vins a i Vallbona 

de les Monges, on no et pots perdre el 

monestir cistercenc femení més antic 

de Catalunya, el de Santa Maria, del 

segle XII. Un guia et mostrarà el campa-

nar medieval i els sarcòfags de la  

reina Violant d’Hongria, esposa de 

Jaume I el Conqueridor, i de la seva filla, 

la princesa Sancha d’Aragó. Després 

de la visita, passejarem pel nucli medie-

val de r Guimerà i, per acabar, t Sant 

Martí de Riucorb ens espera per veure 

com s’elabora l’oli d’oliva ecològic del 

molí Duran.

Dia 6  34 km

Juneda-Alcarràs
I posarem fi a aquest viatge intensa-

ment… Comencem cavalcant? Podràs 

fer-ho a Casa Miravall, a i Juneda. 

Després, a o Alfés, visita l’aeròdrom, 

construït per la Generalitat de Catalunya 

per frenar l’avanç franquista. Una ruta 

guiada per veure trinxeres o l’antic 

polvorí que acull l’exposició fotogràfica 

d’un pilot que va retratar el dia a dia de 

l’aeròdrom. Acaba a tota velocitat, en 

moto o cotxe, al Circuit i d’Alcarràs. 

Un punt final d’adrenalina pura.
Ruta del Vi de Lleida

Entre els 250 i els 1.000 m d’altitud 
creixen les vinyes de la DO Costers 
del Segre amb els vins negres potents 
i els blancs frescos. Degusta’ls a la 
Festa del Vi de Lleida, que se celebra al 
setembre.

� www.rutadelvidelleida.com
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Dia 1

La Seu Vella i el castell
Admira el magnífic claustre i el cam-

panar de 60 m d’altura de la  Seu 

Vella de Lleida amb la visita guiada 

de Turisme de Lleida, amb qui també 

reviuràs alguns dels fets històrics 

esdevinguts al castell de la Suda, 

refugi de l’últim califa de Còrdova, seu 

del naixement de la Corona d’Aragó i 

testimoni del jurament de fidelitat dels 

nobles catalans i aragonesos a Jaume I 

el Conqueridor.

En la línia del front
Les Trinxeres del Merengue és un 

museu a l’aire lliure a Camarasa que 

ens recorda els feroços combats entre 

l’exèrcit republicà i el franquista el 1938 

per fer-se amb el control del pont de 

Balaguer en una activitat que organitza 

Espai Orígens. 

Dia 2

Prehistoria’t!
Com devia ser viure a la prehistòria? 

Viu-ho al Parc Arqueològic Didàctic de 

Sant Llorenç de Montgai, on caçaràs 

amb arc o aprendràs a fer foc. A la nit, 

sopa com els nostres avantpassats 

entorn d’una foguera i amb estris rudi-

mentaris en un espectacle organitzat 

per Espai Orígens. 

Per monestirs i castells
Una mica més pausada és la visita amb 

un germà marista al  monestir de les 

Avellanes, a Os de Balaguer, fundat el 

Ruta per la història
De l’edat de pedra 
a la Guerra Civil

segle XII i declarat Bé Cultural d’Interès 

Nacional. D’un segle anterior és el con-

junt monumental de Sant Pere d'Àger, 

clau en la reorganització de la Marca 

Hispànica, amb una bella col·legiata a  

l’admirat castell. 

Dia 3

La ruta dels ibers
Muralles, cases amb habitacions, car-

rers canalitzats i fins i tot barris. A Tor-

nabous, visita amb un guia el jaciment 

ibèric del Molí de l’Espígol, del segle  

VI aC, un dels exemples d’urbanisme 

de l’època més desenvolupats de Cata-

lunya. I segueix buscant-ne les petjades 

molt a prop, a Arbeca. En la fortalesa 

ibèrica dels Vilars, habitada des del 

segle VIII aC durant 400 anys gràcies al 

seu sistema defensiu únic a Europa en 

la primera edat del ferro. 

Patrimoni rupestre  
Viatja encara més lluny, al neolític, a la 

Roca dels Moros de Cogul, declarada 

Patrimoni Mundial de la Humanitat. La 

cova, lloc de culte durant 5.000 anys, 

resguarda més de quaranta pintures i 

quasi 300 gravats dels últims caçadors-

recol·lectors. Concerta la visita a 

l’Ajuntament.

Coves que ens descobreixen 
pintures rupestres, restes de 
perfectes ciutats iberes, castells 
clau durant l’edat mitjana, 
trinxeres de la Guerra Civil… 
Preparat per viatjar al passat?

Claustre de la Seu Vella de Lleida.
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Dia 1

Buscant llúdrigues 
La construcció de la presa de Sant 

Llorenç de Montgai, a Camarasa, ha 

provocat l’arribada d’un gran nombre 

d’aus que han trobat en els canyars el 

seu refugi. Emporta’t els prismàtics i 

descobreix el món animal que alberga 

aquesta reserva natural de fauna sal-

vatge amb les excursions per a grups 

que organitza Espai Orígens.  

Bateig de parapent
Aparca les pors i atreveix-te a volar. Un 

pilot  d’Entrenúvols, a Àger, t’invita a 

pujar en un parapent biplaça –disposen 

de cadires adaptades per a persones 

amb mobilitat reduïda– per sobrevolar la 

imponent serra del Montsec, on regnen 

les aus més grans de Catalunya. Des 

de l’aire gaudiràs d’una panoràmica 

impressionant que arriba de l’Aneto 

a Montserrat. I si vas en família, pots 

optar per fer un plàcid vol en globus 

amb Globus Voltor.   

Dia 2

Entre aus rapaces 
Suspès pels corrents de les altures, 

entre els pobles d’Àger i Vilanova de 

Meià, viu el trencalòs, una au en perill 

d’extinció que podràs albirar junt a 

àguiles reials o voltors lleonats en una 

ruta de nou quilòmetres que proposa 

el Consell Comarcal de la Noguera i 

que passa pel pic de la Corona… Un 

espectacle magnífic!

Esports d’aigua
Esquia sobre aigua a l’embassament 

de Terradets, a Cellers, amb l’empresa 

H20, i posa a prova els teus reflexos i 

el teu equilibri! Podràs fer també pira-

güisme, ultratube, wakeboard o pilotar 

una embarcació a motor. Activitats 

aquàtiques que Acció Ponent ofereix al 

pantà de Sant Antoni, a Talarn. 

Dia 3

Pel Camí Ignasià
Celebra el primer Any Jubilar del Camí 

Ignasià –fins al 31 de juliol del 2016– 

seguint, a peu o en bici, el camí que 

sant Ignasi va fer a peu el 1522. Des 

de la seva casa natal a Loiola, al País 

A vista d’ocell
L’últim refugi del 
trencalòs  

Basc, va arribar a Alcarràs i d’allí, a la 

cova de Manresa on va viure una forta 

experiència espiritual. La ruta recorre 

700 km per cinc territoris (Euskadi, La 

Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya) tan 

diferents com bells. 

Emoció a quatre rodes 
T’agrada conduir? La casa rural Cal 

Modest, de Tornabous, lloga quads 

per veure arbres monumentals com 

un plataner de 23 metres d’altura. Si 

prefereixes la conducció sobre asfalt, a 

Juneda podràs pujar a un kart per mos-

trar la teva destresa en el circuit amb 

revolts el·líptics de Zona Karting. 

La serra del Montsec, 
declarada Espai d’Interès 
Natural, acull les aus rapaces 
més grans de Catalunya. 
Segueix-los el rastre per 
senders espectaculars o des 
de l’aire, volant en parapent  
o en globus.

Vol en parapent sobre la vall d’Àger.
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Dia 1

Formatges artesanals
El formatge és un dels productes estre-

lla de Lleida. Comprova-ho a Almacelles 

visitant la seu de Formatges de Ponent, 

que elabora un ampli assortiment de 

formatges de cabra de manera arte-

sanal sense additius, per no perdre les 

qualitats naturals de la llet. 

Sigues un expert en ratafia
Vols aprendre a fer aquest famós licor 

català? A la Pobla de Segur, Licors 

Portet organitza tallers de preparació 

artesanal de ratafia i visites guiades a 

la fàbrica centenària de Cal Col·lector, 

que funciona des de 1884, per veure 

les sales de destil·lació, envelliment i 

embotellament. 

Dia 2

DO Costers del Segre
La qualitat vitivinícola excel·lent de les 

comarques lleidatanes, el primer lloc 

de Catalunya on es van introduir les 

varietats de cabernet sauvignon, merlot 

i chardonnay, junt a les autòctones, ha 

portat a la creació de la DO Costers del 

Segre. Entra al celler Vall de Baldomar 

per entendre el perquè del seu prestigi.  

El santuari del torró
La tradició torronera d’Agramunt 

apareix documentada per primer cop 

l’any 1741, a través de les cartes d’uns 

nobles de la població. Descobreix tots 

els secrets de l’elaboració artesana del 

torró al  Museu del Torró i la Xocolata, 

que disposa d’una reconstrucció de 

Del camp a la taula
Tradició culinària amb 
denominació d’origen

l’obrador torroner que la família Vicens 

utilitzava el 1933. 

Dia 3

El bressol de l’arbequina
El poble d’Arbeca dóna nom a la 

coneguda oliva arbequina, ja que 

l’expansió en el territori espanyol va 

partir d’aquesta localitat. L’oli d’oliva 

verge extra certificat per la Denomina-

ció d’Origen Protegida les Garrigues 

és el complement perfecte de la dieta 

mediterrània. Visita la cooperativa 

modernista i la botiga per assaborir-ne 

el reputat oli. Deliciós.  

El Parc de l’Oli
La premsa més gran del món, setrilleres 

de 45 països i més de 50 oliveres 

mil·lenàries. Són alguns dels tresors 

que conté el Parc Temàtic de l'Oli, a les 

Borges Blanques. Situat en un antic 

convent medieval, permet veure des de 

com elaboraven l’oli els grecs fins a un 

molí del segle XX encara en funciona-

ment. Al gener, en la mateixa localitat, 

se celebra la Fira de l’Oli de qualitat 

verge extra de les Garrigues, una ocasió 

perfecta per conèixer-ne a fons l’oli 

verge extra.

Lleida atresora productes 
artesans extraordinaris. No te’n  
vagis sense tastar l’oli verge 
extra DOP les Garrigues,  
el vi DO Costers del Segre  
o el torró d’Agramunt, amb el 
segell IGP (Indicació Geogràfica 
Protegida). No t’ho podries 
perdonar mai.

Castell d’Encús, vinyes d’alta muntanya.
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Entorn de la serra més màgica i simbòlica de 
Catalunya, Montserrat, s’expandeix una terra 
ancestral, lligada al pas dels dies i de la seva 
gent, plena de paratges encantadors, de ciutats 
tradicionals i plenes d’història com Vic, Berga o 
Cervera, i farcida per alguns dels monestirs més 
importants del país, com els de Sant Benet de 
Bages o Sant Miquel del Fai. Una terra de cultius 
encalmada que va veure el floriment industrial de 
forma imparable. Hi ha alguna cosa que batega 
entre aquests paisatges fantàstics: una energia 
que només espera ser recorreguda i reconeguda. 
T’hi apuntes? Ens esperen experiències difícils 
d’igualar. Te les expliquem.

La Catalunya Central
L’esperit d’un poble

Faia cremant a la festa de la Fia-Faia, Patrimoni Immaterial de la Humanitat, a Bagà.
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Dia 1   26 km

Vic-Moià
Comencem el recorregut en l’acollidora 

localitat de Q Vic. Pujarem en un 

segway de l’empresa Sotacingles,  

amb el qual podràs conèixer els secrets 

del seu centre històric. No deixis de 

visitar el  Museu Episcopal, que 

els nens també podran gaudir amb 

activitats pensades especialment per 

a ells. Amb aquests paisatges, una 

mica de perspectiva no t’anirà gens 

malament: puja a un globus aerostàtic 

 d’Aircat.cat i divisa Vic, Montserrat, 

el Montseny o els Pirineus. I del cel més 

alt a les profunditats de la terra perquè a 

W Moià, podràs entrar en les impressi-

onants coves del Toll, unes de les coves 

prehistòriques d’Europa més riques en 

fauna del quaternari, i endinsar-te en un 

viatge cap a la prehistòria que et deixarà 

bocabadat.

Dia 2   77 km

Sant Miquel del Fai -  
Montserrat
I Sant Miquel del Fai és una de les 

destinacions imprescindibles d’aquesta 

ruta i és ideal per a anar-hi en família: 

edificis gòtics, cascades, coves, llacs i 

un monestir de visita obligada. Senzi-

llament, espectacular. Per als amants 

dels animals, s’ha d’anar fins al R Cim 

d’Àligues, on podràs veure especta-

cles de vol d’esplèndides aus rapaces. 

Després segueix fins a T Terrassa, 

paradigma de la industrialització, on et 

meravellaràs amb la  masia Freixa, un 

dels edificis més singulars de la ciutat i 

emblema del modernisme egarense. El 

final del dia el dedicarem a la muntanya 

de I   Montserrat i el seu patrimoni 

natural en una visita accessible: gaudeix 

del museu a l’aire lliure, coneix tots els 

topants del monestir, puja al punt més 

alt dels cims –Sant Jeroni– i deixa’t 

acompanyar per un biòleg de  Larsa 

Montserrat, tasta’n el famós licor ano-

menat aromes de Montserrat i recorre’n 

el parc natural, ple de suggeridores 

formes i llegendes, sota el guiatge 

 d’Icono Serveis. 

Una terra llegendària
El viatge més profund i màgic 

Imprescindibles

f Parc Natural de Montserrat,  
monestir i museu

f Vic (catedral, Museu Episcopal i  
plaça Major) 

f Terrassa (patrimoni romànic,  
modernista i industrial)

f Món Sant Benet 

f Castell de Cardona 

f Muntanya de Sal de Cardona

f Colònies industrials del Llobregat

f Berga (centre històric) 

f La Patum de Berga

f Espai natural i monestir de Sant Miquel 
del Fai

Durada 6 dies Quilòmetres 332 

Si les terres tinguessin ànima, la de Catalunya seria aquí, envoltada 
de tradicions ancestrals, muntanyes màgiques, castells fortificats, 
monestirs silenciosos i colònies industrials plenes de records. 
T’atreveixes a descobrir-ne les llegendes?
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Dia 3   63 km

Igualada-Verdú
Com es fabrica la pell? Ho descobriràs 

en una visita teatralitzada al  Museu 

de la Pell d’Igualada i Comarcal de 

l’Anoia, a O Igualada, situat en un antic 

vapor cotoner. A més, podràs visitar 

una adoberia del segle XVIII i el gasogen 

de cal Pasqual, que produïa l’energia 

per moure els telers. A I Argençola, 

podràs fer de pastor a cal Serrats. Els 

nens s’entusiasmaran seguint un ramat 

d’ovelles, munyint-les o veient com 

treballa un gos d’atura. Hi pots comprar 

carn de xai ecològic de la millor qualitat. 

Segueix fins a O Cervera, on l’empresa 

Cervera Aventura et proposa descens 

de barrancs, paintball, rutes BTT o 

vies ferrades. I acaba el dia a P Verdú, 

famosa per la ceràmica negra, visitant el 

taller Roca Caus.

Dia 4   68 km

Cervera - Món Sant Benet
Des de Cervera pots endinsar-te a 

una altra època en una ruta BTT pels 

{ castells del Sió. Ha arribat l’hora 

Viure la Patum

Declarada Obra Mestra del Patrimoni 
Oral i Immaterial de la Humanitat, la 
Patum se celebra a Berga, durant cinc 
dies, al Corpus. Cercaviles, comparses, 
foc… se citen en una festa amb més 
de sis segles d’història.

� www.lapatum.cat

Família visitant la muntanya de Sal de Cardona.
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del pati? El millor lloc per jugar és el 

} Parc de la Sèquia, un canal medieval 

màgic que disposa d’una ruta de realitat 

augmentada per conèixer-ne els secrets 

i història. Finalment, el monestir medieval 

de q   Món Sant Benet bé es mereix 

una visita; gaudiràs, a través d’una guia 

virtual sorprenent, d’un monestir preciós 

en un entorn idíl·lic i relaxant. Remata el 

dia a la w Fundació Alícia, que promou 

la bona alimentació, fent algun taller de 

cuina. Bon profit… i bona nit.

Dia 5   55 km

Castellnou de Bages - Berga
No amaguis el cap. Anem a visitar 

estruços! En aquesta granja de 

i Castellnou de Bages veuràs de prop 

aquestes aus, així com emús i altres 

animals. I ja que som en terres indus-

trials, la colònia Vidal de r Puig-reig et 

permetrà saber com es treballava i vivia 

en una colònia industrial de principi del 

XIX. Una visita teatralitzada a la t torre 

de l’Amo de Viladomiu Nou et transpor-

tarà a la vida d’aquelles colònies. Si t’hi 

atreveixes, apunta’t amb Espais a un 

vol en parapent per i Berga. Un final 

d’altura!

Dia 6   43 km

Cardona
Si aconsegueixes travessar les muralles 

medievals i el semibaluard de la “for-

talesa inexpugnable” de o Cardona, 

accediràs al seu complex i magnífic 

castell… I d’un castell a unes mines: 

les de la muntanya de Sal, que va ser 

una de les mines de sal potàssica més 

importants del món; si vas amb nens, la 

visita teatralitzada és molt recomanable. 

Condueix fins a i Súria, on l’Ajunta-

ment programa visites al nucli històric i 

al castell. A o Sant Mateu de Bages, 

Paisatge i Aventura ofereix entranyables 

passejos en caravana i cavalls. I per 

acabar aquesta ruta de cinc estrelles, 

mirarem els astres a p l’Observatori 

Astronòmic de Castelltallat… per no 

deixar de somiar!

 Més informació
 Consulta “Planifica el viatge”. 
 Detalls sobre l’accessibilitat a:  
 www.turismeperatothom.catalunya.com
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Dia 1

A la recerca del gel fos 
La visita als pous de gel de Castellterçol 

et deixarà gelat, o quasi. Són construc-

cions de pedra circular del segle XVII 

que fins al XIX van guardar la neu a 

l’hivern per portar el gel a la ciutat amb 

finalitats gastronòmiques o medicinals. 

Cal Carabrut i cal Revitllat són dues de 

les més visitades.

L’or líquid de Collbató
El molí d’oli de Collbató t’obre les portes 

com a centre d’interpretació perquè 

coneguis la tradició oliverera d’aquesta 

zona, molt rica des de l’edat mitjana. 

Els pagesos del poble van cedir tota 

l’experiència i també el material per 

explicar-te’l al detall.

Dia 2

La revolució del camp
La fàbrica J. Trepat, a Tàrrega, consta 

de 19 naus en les quals es va construir 

tot tipus de maquinària agrícola que va 

revolucionar el treball del camp. La seva 

visita guiada és un viatge en el temps 

per entendre com era el dia a dia en una 

fàbrica que es va convertir en el pro-

ductor principal de maquinària agrícola 

d’Espanya en el segon terç del segle XX.

Vins del Bages
Si t’agrada el vi, el Bages t’espera. La 

varietat autòctona de la zona és el pica-

poll. Descobreix-lo en algun dels dotze 

cellers DO Pla del Bages. I pren nota de 

la cita: a principi d’octubre se celebra la 

Festa de la Verema del Bages a Artés, 

Les petjades  
de la industrialització
Una feina, una vida

un bon moment per conèixer els vins i 

caves de la zona. 

Dia 3

En la terra de les colònies
Una de les millors formes que hi ha 

de conèixer les colònies tèxtils del 

Llobregat és fer un recorregut de 

més de 30 km que va de Cal Rosal a 

Balsareny. En BTT o a peu visitaràs, 

entre d’altres, la colònia de la Plana, la 

fàbrica de l’Ametlla de Casserres, Cal 

Vidal o Cal Riera, passant per boscos 

frondosos, resseguint rius o descobrint 

racons agradables. La  Xarxa de 

Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) 

ofereix tota la informació necessària i 

una selecció d’equipaments i recursos 

accessibles.

Al tall de Solsona
Una de les activitats més pròsperes 

de Solsona durant el segle XVIII va 

ser la indústria del ganivet. A l’Oficina 

Comarcal de Turisme es poden apreciar 

col·leccions de ganiveteries importants 

com Casafont i Joan Costa. Avui en 

dia només queda en peus la centenària 

Ganiveteria Pallarès, però la navalla de 

Solsona encara gaudeix de molt bona 

fama més enllà de la seva comarca.

Del camp a les fàbriques. Cada 
feina és una vida diferent, un 
record únic, un passat que ja 
no és present, però que val 
la pena revisitar. En aquesta 
ruta descobrirem com es vivia 
fent teixits, oli, vi, maquinària 
agrícola… Vols seguir-nos?

Colònia tèxtil de Cal Riera.
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Escapada 
3 dies

 Més informació
 Consulta “Planifica el viatge”. 
 Detalls sobre l’accessibilitat a:  
 www.turismeperatothom.catalunya.com
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Dia 1

El monestir més natural
Alçant-se com un element més de la 

natura, el monestir de Sant Miquel del 

Fai gaudeix d’un entorn absolutament 

encantador: salts d’aigua, coves, 

cingles… D’estil gòtic, va ser habitat 

per una comunitat poc nombrosa de 

monjos benedictins des del segle X fins 

al XVI. Poden fer-se visites guiades i hi 

ha activitats relacionades amb festius 

durant tot l’any.

A prop del cel 
La millor manera i més ràpida d’arribar 

a la muntanya màgica és l’Aeri de 

Montserrat. En tan sols cinc minuts 

podràs remuntar la serra a la vegada 

que admires les privilegiades i onejants 

vistes d’aquests cims, així com el Rosari 

Monumental de Montserrat, un conjunt 

d’obres escultòriques religioses que 

condueixen a la cova on es va trobar la 

imatge de la verge l’any 880.

Montserrat, pas a pas
Segueix la ruta que comença en el 

funicular de Sant Joan i va cap al pla 

de les Taràntules, on hi ha unes vistes 

espectaculars de la muntanya, amb 

 Icono Serveis. Baixa a peu fins a la 

tranquil·la ermita de Santa Anna per 

un camí de bellesa espectacular i des 

d’aquí segueix les escales que hi ha al 

torrent de Santa Maria, un lloc dominat 

pel pas de l’aigua. 

Dia 2

L’Escorial de la Segarra
El santuari de Sant Ramon Nonat es 

va inaugurar el 1695 i s’alça majestuós 

enmig de l’orografia assossegada de 

la comarca. Es tracta d’una sola nau 

de 44 metres de llarg i 10,5 d’ample, 

coronada per una cúpula de 33 metres 

d’alt i una entrada d’estil barroc català. 

Un cop dins, busca la imatge original de 

sant Ramon que presideix tot el conjunt 

arquitectònic.

El balcó de Catalunya
El santuari de Santa Maria de Queralt, 

encimbellat a la serra de Queralt, divisa 

el paisatge català des d’una altura de 

1.200 metres. La llegenda diu que a 

l’església de la Cova es va trobar la 

imatge de la verge. L’amplitud del pai-

Paisatges de sants  
i monestirs
Una ruta a càmera lenta

satge que et queda als peus ja mereix 

la visita que organitza Carrilet Verd del 

Berguedà. Al costat del santuari hi ha 

un edifici que abans va ser un hostal i 

avui és un restaurant. 

La vida interior del viatger
Catalonia Sacra t’ofereix una visita 

guiada per conèixer els retaules barrocs 

del Solsonès, com els del santuari del 

Miracle, que posa a la teva disposició 

habitacions per meditar, estudiar o 

simplement fer una pausa. Compartiràs 

la litúrgia i els àpats amb la comunitat. 

Calma i pau.

Molts viatges també són cap a 
l’interior d’un mateix… Per a un 
recorregut assossegat, reflexiu 
i quasi místic, aquesta ruta és 
ideal: monestirs, recessos de 
pau, itineraris tranquils i molta 
calma. Gaudeix-lo, és el teu 
moment.

Aeri de Montserrat pujant al monestir.
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Escapada 
3 dies

 Més informació
 Consulta “Planifica el viatge”. 
 Detalls sobre l’accessibilitat a:  
 www.turismeperatothom.catalunya.com
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Les muntanyes de Montserrat, les platges del 
Garraf i les vinyes del Penedès són els grans 
reclams turístics d’aquest territori. Situat a pocs 
quilòmetres de Barcelona, és una destinació 
perfecta per explorar la natura, gaudir del mar, 
practicar l’enoturisme o conèixer-ne la història  
i la cultura dels pobles i ciutats. Només cal 
plantar-se a Sitges, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, 
Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia o 
Igualada, instal·lar el campament base i començar 
a descobrir les meravelles de la zona vivint les 
experiències més diverses. Segur que et sorprens!   

L’oest de Barcelona
Mar, muntanya i vinyes

Castellers, a la Festa Major de Vilafranca del Penedès.
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1

3

4

2

Sitges

Calafell

Pacs
del Penedès

Sant Sadurní
d’Anoia

Sant Pau d’Ordal
(Subirats) Santa Coloma

de Cervelló

Pontons

Capellades

Olèrdola

Monestir budista
Sakya Tashi Ling

8

9

10

11

12

13

14

15

Vilanova 
i la Geltrú

N

0 8 km

C-25

AP-7

AP-7

AP-2

C-32

C-15

C-31

C-59

PARC NATURAL
DE SANT LLORENÇ DEL 

MUNT I SERRA DE L’OBAC

5

6

7

Montserrat
16

17

18

 el Llobregat

Sabadell

Barcelona

Terrassa

Manresa

Igualada

Vilafranca 
del Penedès PARC 

DEL GARRAF ESPAI NATURAL  
DELTA DEL LLOBREGAT

A-2

C-16

C-37

C-55

C-16
C-58

Dia 1  34 km

Sitges - Vilanova i la Geltrú 
Q Sitges és un pol d’atracció turística 

durant tot l’any. No et perdis les rutes 

guiades que organitza l’Oficina de 

Turisme i la visita als museus (el Cau 

Ferrat, el Maricel i el Romàntic) i a la 

Casa Bacardí, en la qual podràs degus-

tar el conegut rom i preparar-te els teus 

còctels. A les infinites possibilitats de 

les seves platges, s’hi sumen les del 

proper W   Parc Natural del Garraf, 

que disposa de senders accessibles 

i el I monestir budista Sakya Tashi 

Ling, on podràs participar en sessions 

de meditació i iniciació al budisme. Per 

acabar el dia, un parell de propostes: 

una sortida en veler, gentilesa de l’Esta-

ció Nàutica de Vilanova i la Geltrú, per 

contemplar la posta de sol des del mar, 

i una nit per descobrir l’estrella més llu-

nyana des de l’Observatori Astronòmic 

del Garraf.  

Dia 2  17 km

Vilanova i la Geltrú - Calafell 
Els 4 km de platges de R Vilanova 

i la Geltrú ofereixen experiències de 

tot tipus: cursos de surf de rem amb 

Roc-Roi, sortides en veler per veure 

com es pesca la gamba, amb Gamba 

de Vilanova, etc. Ja a terra, descobriràs 

com vivien els habitants de la Península 

abans dels romans a la Ciutadella Ibè-

rica de T Calafell. I a la nit, si t’agrada 

caminar, el Patronat de Turisme orga-

nitza rutes nocturnes de marxa nòrdica 

pel litoral. Genial!

Dia 3  22 km

Calafell - Vilafranca  
del Penedès
A l’Hotel Meridien Ra de Calafell gaudi-

ràs d’un tractament de talassoteràpia. 

Potser abans de provar un xató (plat 

típic de la zona) en algun dels establi-

Aroma mediterrània
Pobles de pescadors i terres de vi  
a un pas de Barcelona

Imprescindibles

f Colònia Güell i cripta Gaudí 
f Montserrat i Olèrdola 
f Sitges 
f Vil·la Casals del Vendrell
f Vilafranca del Penedès
f Molí Paperer de Capellades
f Cellers DO Penedès i Casa Bacardí
f Ruta del Xató
f Centre d’Interpretació del Cava

Blanc, verd i blau. Són els colors que més destaquen en aquest 
itinerari per les comarques situades a l’oest de la Ciutat Comtal. 
Les cases emblanquinades dels pescadors, els boscos, les vinyes, 
el mar… L’essència del Mediterrani es desprèn en cada racó. 
Preparat per sentir-la?

Durada 6 dies Quilòmetres 236

Mar Mediterrani
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ments que formen part de la Ruta del 

Xató. Si el teu fort és la història, visita el 

conjunt monumental I d’Olèrdola, on 

podràs veure, per lliure o en una de les 

visites teatralitzades de Tríade, vestigis 

dels ibers, els romans i una ciutat medi-

eval. Una immersió en el món del vi a 

 Vinseum (Museu de les Cultures del 

Vi), a O Vilafranca del Penedès, serà un 

deliciós alto en el camí per acabar el dia 

participant en un taller de castellers amb 

Cava Emotions, amb el qual et conver-

tiràs en un més d’una de les colles més 

importants del país: els Castellers de 

Vilafranca. I si ets per la zona el primer 

cap de setmana de juliol i t’agrada la 

música, anota el Festival Vijazz a la teva 

agenda: gaudiràs del millor jazz i dels 

millors vins.

Dia 4 65 km 

Vilafranca del Penedès - 
Igualada 
Objectiu: conèixer el territori de la DO 

Penedès i la DO Cava. Com ho farem? 

El Club Torres, per exemple, proposa 

experiències i tallers als seus cellers de 

I Pacs del Penedès, i l’hotel rural El 

Molí de O Pontons, tractaments de 

viniteràpia: què et sembla un bany de vi 

o un píling amb llavors de raïm? Després 

del relax, una visita al Molí Paperer de 

P Capellades, on podràs descobrir 

la màgia del paper fet amb les teves 

mans, i un emocionant vol en globus 

des { d’Igualada amb Globus Kontiki o 

 Camins del Vent.

Dia 5 44 km

Sant Sadurní d’Anoia - 
monestir de Montserrat 
Al Penedès, si Vilafranca és la capital 

del vi, } Sant Sadurní d’Anoia és la 

del cava. Si t’agraden les experiències 

tranquil·les, el CIC Fassina (Centre 

d’Interpretació del Cava) et submergirà 

en el món del cava al teu ritme. No et 

perdis tampoc la mostra de caves i 

gastronomia Cavatast, que se celebra 

a principi d’octubre en aquesta localitat. 

Si prefereixes quelcom més actiu, l’Hí-

pica Sant Pau, a q Sant Pau d’Ordal, 

proposa rutes a cavall entre les vinyes, 

i Bikemotions organitza les rutes vitivi-

nícoles de Subirats. A cavall o en bici, 

en el recorregut podràs contemplar la 

imponent muntanya de w Montserrat, 

que s’alça al fons, sobre una capa de 

vinyes. Només hauràs de traslladar-te 

uns quilòmetres per arribar-hi i gaudir 

de la visita al  monestir i del seu 

entorn natural o fins i tot participar en 

un curs d’iniciació a l’escalada esportiva 

o fer una excursió fins al punt més alt 

acompanyat d’un guia biòleg.

Dia 6 54 km

Terrassa - Espai Natural  
del Delta del Llobregat 
Sabies que a i Terrassa es troba un 

conjunt monumental únic a Europa? 

És la  Seu d’Ègara, tres esglésies 

medievals que oculten tresors de valor 

incalculable: vestigis del primer art 

cristià de la Hispania de l’imperi romà, 

del regne dels visigots i de la Catalunya 

medieval. Després de visitar-les, t’es-

peren els guies de Dinamic Solutions 

per fer un recorregut en segway pels 

camins del r  Parc Natural de Sant 

Llorenç del Munt i l’Obac. I això no és 

tot. Per acabar l’itinerari, a t Santa 

Coloma de Cervelló, podem visitar la 

 colònia Güell i la cripta Gaudí, i si vas 

amb nens, un pla perfecte: descobrir la 

fauna i la flora de i l’Espai Natural del 

Delta del Llobregat.

Carnaval al Garraf

Vilanova i la Geltrú i Sitges són ciutats 
carnavaleres. El Carnaval de Sitges ha 
estat declarat Festa d’Interès Turístic i  
el de Vilanova destaca amb el diu-
menge de la Comparsa i la gran batalla 
de caramels.

� vilanovaturisme.cat i sitgestur.cat
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Platja de Sitges amb l’església de Sant Bartomeu i Santa Tecla al fons.
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 Més informació
 Consulta “Planifica el viatge”. 
 Detalls sobre l’accessibilitat a:  
 www.turismeperatothom.catalunya.com

http://www.vilanovaturisme.cat/ca/home
http://www.sitgestur.cat/
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Dia 1

A Sitges com a Cuba
Al segle XIX, van ser molts els que van 

viatjar a Cuba buscant fortuna. Un d’ells 

va ser Facundo Bacardí. Avui se’n pot 

descobrir la història a Casa Bacardí i a 

més, degustar-ne el famós rom i apren-

dre a fer un mojito. 

Maridatge de vi i formatge 
La Torre del Veguer és un elegant celler 

situat en un edifici d’origen medieval a 

Sant Pere de Ribes. Organitzen diverses 

activitats, entre les quals el maridatge de 

vins i formatges. T’hi apuntes?

El sabor més mariner 
On és? A Vilanova i la Geltrú. Esmorza 

en un dels trens del Museu del Ferro-

carril, continua amb una visita a la llotja 

i a la subhasta del port amb AGIS, i 

acaba al mercat i menjant gambes en 

les jornades que proposa Gourmet 

Catalunya. 

Dia 2

Descobrint el xató
És el plat estrella de la zona. Una salsa 

a base de nyora i altres ingredients, que 

acompanya una amanida d’escarola 

amb tonyina, anxoves i bacallà. Tasta-la 

a qualsevol dels més de 50 restaurants 

de la Ruta del Xató, a l’Alt i al Baix 

Penedès, i al Garraf. 

 

Enoturisme per a tots
Hi ha centenars de propostes per 

conèixer la viticultura al Penedès. Un 

De la terra i el mar
Vi, cava, xató, cuina 
marinera… i molt més!

tast de vins i vinagres al celler Avgvstvs 

Forvm, al Vendrell; una degustació 

organitzada per El Molí Tours acom-

panyada d’importants productors al 

molí de Torrelles de Foix, o qualsevol 

de les visites enoturístiques dels cellers 

ecològics Albet i Noya, a Sant Pau 

d’Ordal. I de postres… unes catànies 

de Bombones Cudié!

 

Dia 3

La capital del cava
A Sant Sadurní d’Anoia val la pena visi-

tar la fàbrica de xocolata Simon Coll o 

les  caves Codorníu i participar en les 

activitats que organitza l’empresa Cava 

Emotions, com convertir-se en viticultor 

per un dia o gaudir d’un taller de cuina 

tradicional i un tast de vins en un celler.

Montserrat gastronòmica
Una altra de les visites estrella de la 

zona, la de la muntanya de Montserrat, 

està acompanyada d’activitats gastro-

nòmiques. A Collbató es visita l’antic 

molí d’oli i en el mateix  monestir de 

Montserrat, podràs participar en un 

taller per aprendre com s’elabora el 

famós licor Aromes de Montserrat. No 

t’ho perdis.

En els mercats, en els cellers, 
a les llotges de peix, a les 
botigues… A tots aquests llocs, 
i fins i tot al carrer o als museus, 
podràs descobrir l’immens 
patrimoni gastronòmic del 
territori. Bon profit!

Tast a la cava Sant Josep de caves Codorníu. 
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Escapada 
3 dies

 Més informació
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Dia 1 

Sitges, la vila inspirada
Els luministes deien que tenia sensibilitat 

artística i Santiago Rusiñol la va triar 

com a residència. Visita els museus de 

llavors –el Cau Ferrat o el Romàntic i el 

Maricel– i segueix la ruta d’AGIS pels 

tallers dels pintors que avui segueixen 

trobant a Sitges la seva musa. 

Museus per a tots 
A Vilanova i la Geltrú, no et pots 

perdre el Centre d’Interpretació del 

Romanticisme Manuel de Cabanyes, la 

 Biblioteca Museu Víctor Balaguer o el 

Museu Can Papiol. A Cubelles, l’expo-

sició sobre el pallasso Charlie Rivel. I a 

Sant Salvador, la vil·la Casals, dedicada 

a un dels músics clau del segle XX: Pau 

Casals.   

Un passeig per Olèrdola 
Restes arqueològiques dels ibers i els 

romans, una antiga ciutat medieval i 

un gran espai natural. Al jaciment i el 

Centre d’Interpretació d’Olèrdola tens 

l’oportunitat de descobrir un munt d’his-

tòries per lliure o de manera comentada 

o teatralitzada, amb l’empresa Tríade. 

Dia 2 

Petjades neandertals
Recorre el barranc del Capelló per 

descobrir els jaciments arqueològics del 

NEAN-Parc Prehistòric Capellades. Una 

visita en la qual els nens emularan els 

caçadors de la prehistòria en un taller 

de tir amb propulsor i amb arc.

 

L’univers de Montserrat 
Et sorprendrà tot el que et pot oferir. És 

imprescindible la visita al  monestir, 

però tampoc et perdis el  Museu, 

amb una gran col·lecció de pintura 

catalana dels segles XIX i XX. I a Coll-

bató, és molt interessant la visita del 

taller d’orgues Blancafort, organitzada 

per l’Oficina de Turisme.  

Dia 3

Romànic a Sant Cugat
El monestir de Sant Cugat del Vallès 

és una de les joies del romànic català. 

Pots visitar-lo i participar en les seves 

Un viatge en el temps
Del romànic  
al modernisme

activitats per conèixer, per exemple, la 

vida dels monjos.

Terrassa tècnica i industrial 
El  Museu Tèxtil i el  Museu de la 

Ciència i de la Tècnica de Catalunya ens 

apropen a la industrialització. I també 

mereixen una vista la  masia Freixa i 

el Parc Audiovisual de Catalunya, centre 

cinematogràfic de referència.

Gavà subterrani
Acaba en el  Parc Arqueològic Mines 

de Gavà i visita el refugi antiaeri de la 

Rambla. T’hi atreveixes?

Jaciments arqueològics, grans 
pintors, cases renaixentistes 
i modernistes o museus 
dedicats a la Revolució 
Industrial. A l’oest de Barcelona 
és possible reviure els millors 
moments històrics i artístics 
dels seus pobles i ciutats. 

Església romànica a Olèrdola.
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No va ser casualitat que els romans triessin 
aquesta terra per fundar una de les grans ciutats 
del seu imperi. O que alguns dels monestirs 
medievals més importants s’establissin aquí. 
Profundament mediterrànies, les terres que 
envolten Tarragona, cobertes de vinyes i oliveres, 
ens atraparan amb el seu enorme patrimoni 
cultural, històric, natural i gastronòmic. Tarraco, 
Poblet, Santes Creus, Montblanc, Siurana, el món 
del vi i l’oli, les platges, els parcs d’atraccions… 
són només algunes de les moltes possibilitats  
que ens ofereixen. Amb quina et quedes? Mira-les 
al detall i tria!

El Camp de Tarragona
De la Costa Daurada  
al Priorat i la Ruta del Cister

Senderisme entre vinyes al Priorat.
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Dia 1   31 km

Tarragona - Sant Salvador
Comencem la ruta a Q Tarragona, visi-

tant la  ciutat romana –l’amfiteatre, el 

circ i el fòrum–, Patrimoni de la Humani-

tat, o la catedral. Pots fer-ho mitjançant 

una de les visites teatralitzades que 

ofereix Tarraco Guide Bureau. Menys 

habitual però també molt recomanable 

és fer un itinerari d’espeleologia en una 

cova urbana, que organitza la Societat 

d’Investigacions Espeleològiques. Si 

no et vols moure de la ciutat, pots 

anar al port i embarcar-te en un veler 

per contemplar la posta de sol des del 

mar, amb Cosas de Barcos. O si ho 

prefereixes, anem seguint la costa fins 

a W Sant Salvador, on descobrirem la 

vida i l’obra del gran músic i humanista 

Pau Casals al museu que porta el seu 

nom. Molt interessant. 

Dia 2   55 km

Calafell-Valls
A les platges de I Calafell comencem 

el dia practicant els esports nàutics 

(vela, caiac, surf de rem) que proposa el 

Patronat Municipal de Turisme. Si tens 

nens, la diversió està assegurada en el 

parc aquàtic Aqualeon, a R Albinyana. 

De nou en camí, ens dirigim al T  

monestir de Santes Creus, joia de l’art 

medieval català i l’únic monestir de la 

Ruta de Cister que no té vida monàs-

tica. Acabarem el recorregut del dia a 

I Valls, on farem una ruta guiada per la 

ciutat, organitzada per l’Ajuntament.

Dia 3   64 km

Montblanc - El Vilosell
Visitar la ciutat medieval de O Mont-

blanc, en companyia d’un dels guies 

que ofereix el seu ajuntament, és una 

manera immillorable de començar 

El Camp de Tarragona i el Priorat
Cultura, bon paladar i aventura  
prop de la Costa Daurada

Imprescindibles

f Tarragona, Reus, Montblanc i Siurana
f Monestirs de Poblet, Santes Creus i 

Vallbona de les Monges
f Vil·la Casals - Museu Pau Casals, Museu 

de les Mines de Bellmunt del Priorat i 
Museu del Vi de Falset

f Descobrir l’oli DOP Siurana i els vins DO 
Priorat

f Pescar a Cambrils i Port Aventura

Més enllà de les platges esplèndides, aquí podem gaudir de la 
Tarragona romana i dels meravellosos monestirs cistercencs.  
O de la gran riquesa gastronòmica d’una terra de ceps i oliveres. 
I no hi falten tot tipus d’experiències per als amants de l’esport i 
l’aventura. Preparat per sortir?

Durada 6 dies Quilòmetres 339

Mar Mediterrani
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el dia. A continuació anirem cap al 

I monestir de Vallbona de les Monges, 

on pots fer una visita guiada i fins i tot 

allotjar-te a la seu hostal. Sense mou-

re’ns de Vallbona, tens dues activitats 

possibles. A L’Olivera, descobrir el 

procés d’elaboració i degustar l’oli típic 

de la zona o visitar un taller de vitralls a 

Ahumada/Balcells Vitrallers. I per aca-

bar, anirem fins O al Vilosell, on passe-

jarem per les vinyes, visitarem el celler i 

tastarem els vins de Tomás Cusiné.

Dia 4    82 km

L’Espluga de Francolí -  
Porrera
A P l’Espluga de Francolí farem un 

viatge a la prehistòria a la Cova Museu 

de la Font Major, per veure com 

vivien els nostres ancestres. Els més 

aventurers podran endinsar-se a la 

cova remuntant-ne el riu subterrani. Si 

prefereixes relaxar-te, ho podràs fer al 

{  monestir de Poblet, una altra joia 

del Cister. A } Capafonts, amb El Bro-

git, faràs de pastor i podràs tastar-ne 

els formatges artesanals. A q Siurana, 

després de la visita guiada de l’Oficina 

de Turisme a l’impressionant conjunt 

històric, pots fer caiac en el pantà amb 

Explora Tgn. I a w Gratallops, t’espera 

una ruta amb bicicleta elèctrica de 

l’empresa Ebike Tours i una visita al 

celler Ripoll Sans. Si et queden forces, 

a i Porrera tens el parc esportiu Vies 

Altes, amb un circuit aeri, pista espor-

tiva, tir amb arc… per no avorrir-te!

Dia 5   59 km

Falset - Mont-roig del Camp
A r Falset, capital de la comarca viní-

cola del Priorat, farem una visita guiada 

al Castell del Vi, museu dedicat al vi 

ubicat en l’antic castell dels comtes de 

Prades. t Bellmunt del Priorat ens ofe-

reix el Museu de les Mines, que inclou 

una planta de la mina Eugènia, en la 

qual anys enrere s’obtenia plom. Ens 

aproparem després al i pantà dels 

Guiamets, a relaxar-nos en un caiac, 

un patí o una barca de pesca de les 

que facilita Centre Natura Servikayak. 

I pots acabar amb una estona de golf 

al Club Bonmont, situat a o Mont-roig 

del Camp.

Dia 6   48 km

Cambrils-Salou
A i Cambrils pots elegir entre la gran 

oferta d’esports nàutics de l’Estació 

Nàutica, o bé sumar-te a la tripulació 

d’un vaixell per viure una jornada de 

pesca, organitzada per l’Ajuntament 

de Cambrils. Altres opcions: una ruta 

de BTT des de Mont-roig del Camp 

fins a Miami-Platja organitzada per 

Mont-roig-Miami Turisme, o una sessió 

de relax i wellness a Termes Montbrió, 

a o Montbrió del Camp. I arribem ja a 

p Reus, on visitarem el Gaudí Centre i 

farem la ruta del modernisme. Després 

tens la possibilitat de fer un recorregut 

al Lumine & Golf Beach Club de [ la 

Pineda. I si vas amb nens, molt a prop, 

a ] Salou, hi ha el parc d’atraccions 

 Port Aventura, on als petits potser els 

agradi passar un dia sencer.
Enoturisme Priorat

La duresa de la serra del Montsant i un 
clima de contrastos donen personalitat 
als vins DO Montsant, mentre que el 
terra de pissarra dóna vins plens d’espi-
ritualitat a la DOQ Priorat. Compara’ls a 
la Fira del Vi de Falset, al maig. 

� www.prioratenoturisme.com 
� www.turismepriorat.org
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Dia 1

La gran Tarraco
 La muralla, el fòrum provincial, el 

circ, l’amfiteatre… són Patrimoni de 

la Humanitat des de 2000. Una visita 

indispensable que pots fer amb Auriga 

Serveis Culturals. I si estàs a Tarragona 

el 23 de setembre, submergeix-te a les 

festes de Santa Tecla, declarades Festa 

Tradicional d’Interès Nacional: cercavi-

les, gegants, capgrossos, castellers… 

Diversió assegurada.

Vila romana de Centcelles
A Constantí, a 6 km de Tarragona, pots 

visitar aquest monument clau de l’art 

paleocristià. Podràs veure el mosaic de 

cúpula de temàtica cristiana més antic 

del món romà.

Vila romana dels Munts
Aquesta vila d’Altafulla es dedicava 

principalment a l’agricultura i conserva 

construccions bellament decorades. 

T’agradarà.

Dia 2

La Ruta del Cister
Celebra’n els 25 anys d’història visi-

tant-ne els tres meravellosos monestirs. 

Comencem pel  monestir de Santes 

Creus, amb la sala capitular i el claustre 

gòtic; el monestir de Vallbona, un cenobi 

femení del segle XII, amb un temple i un 

claustre monumentals, i el  monestir 

de Poblet, Patrimoni de la Humanitat per 

la Unesco, amb l’impressionant claustre 

i el panteó reial, on es troba la tomba del 

rei Jaume I el Conqueridor. 

Romans, monestirs  
i Gaudí 
Una ruta excepcional 
per la història i l’art

Montblanc medieval
És un dels conjunts medievals més 

bells i més ben conservat de Catalunya. 

Segueix la ruta de l’Ajuntament. L’edat 

mitjana t’espera…

Llegendes de princeses
Siurana és un poble de conte amb 

un castell que va ser un dels últims 

reductes de la resistència musulmana 

a Catalunya. Turisme de Siurana ens 

ofereix una visita llegenda a llegenda.

Dia 3

La cartoixa d’Escaladei
Del segle XII, va ser la primera cartoixa 

de la península Ibèrica. Visita amb 

Turisme del Priorat els claustres, l’esglé-

sia, el refectori i una cel·la reconstruïda.

Joan Miró a Mont-roig
En el Centre Miró de Mont-roig del 

Camp coneixerem en profunditat la rela-

ció del pintor amb aquest poble i la gran 

influència que va tenir en la seva obra.

La casa de Gaudí
A Riudoms visitarem la casa paterna 

d’Antoni Gaudí i descobrirem l’origen  

d’algunes de les pautes que van marcar 

la seva obra universal.

Des de la monumental 
Tarragona romana fins al geni 
de l’arquitectura modernista, 
passant per les joies de la Ruta 
del Cister, aquest recorregut de 
tres dies et submergirà en un 
apassionant viatge cultural en  
el temps.

Ala del claustre del monestir de Santa Maria de Vallbona.
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Dia 1

La Festa de la Calçotada
El calçot és una varietat de ceba que té 

la seva festa a Valls al gener. Concursos 

de menjadors de calçots, cursos de 

cocció i elaboració del romesco, la 

salsa que els acompanya… 

Romans entre fogons
Què menjaven els antics romans? Ho 

descobrirem a Tarraco gràcies al taller A 

la cuina d’Apici, que ofereix Tarragona 

Experience i on ens explicaran la impor-

tància de l’oli, el vi i el blat fa ja 2.000 

anys! 

Vins i vinagres gourmet
Als cellers Avgvstvs Forvm, al Vendrell, 

coneixerem com elaboren els vins i 

vinagres agredolços. No faltarà, per 

descomptat, un tast dels millors pro-

ductes. Gaudiràs.

Descobreix el deliciós xató
A base d’ametlles, avellanes i nyora, el 

xató és una salsa que es menja amb 

escarola, anxoves, bacallà… En cada 

poble, la recepta té algun ingredient 

diferent. Degusta’l als restaurants de la 

Ruta del Xató, a Calafell o al Vendrell.

Dia 2

El Parc de l’Oli
Es troba a les Borges Blanques i conté 

la premsa més gran del món, una 

magnífica col·lecció de setrilleres i 54 

oliveres mil·lenàries. Ens explicaran el 

procés d’elaboració de l’oli DOP les 

Garrigues i en tastarem algunes de les 

varietats.

Una joia modernista 
Els edificis dels cellers i les cooperatives 

agrícoles són joies arquitectòniques 

en què van participar alguns dels 

arquitectes més importants de l’època. 

Comprova-ho al celler de la Coopera-

tiva Agrícola de l’Espluga de Francolí, el 

primer celler modernista.

Visita un molí d’oli
Al molí Gratavinum de la Vilella Baixa 

coneixerem com funciona un molí d’oli 

i podrem degustar els saborosos vins i 

olis de la casa.

Entre vinyes i oliveres
Un passeig pels 
productes de la terra  
i la seva gastronomia

Dia 3

Brinda en un celler
L’enoturisme està en alça. Cada vegada 

són més els cellers que s’obren al 

públic per mostrar les seves vinyes i la 

seva forma d’elaborar el vi, com el celler 

Mas de les Vinyes, a Cabacés. 

Taller de cuina catalana
En el petit poble de Gratallops, Cata-

curian ens proposa un taller en el qual 

aprendrem a preparar algun dels plats 

essencials de la cuina catalana. Tots, 

deliciosos.

Estem en una terra 
profundament mediterrània, 
on es cultiven el cep i l’olivera 
des de fa moltíssims segles. 
En coneixerem la cultura 
gastronòmica amb un 
recorregut ric i variat.

Preparació de calçots durant la Festa de la Calçotada.

©
 O

rio
l L

la
ur

ad
ó

Escapada 
3 dies

 Més informació
 Consulta “Planifica el viatge”. 
 Detalls sobre l’accessibilitat a:  
 www.turismeperatothom.catalunya.com





69

Serpentejades per la força del riu Ebre, les Terres 
de l’Ebre, Reserva de la Biosfera, són riques en 
història, cultura i gastronomia, i ens regalen  
un dels paisatges més singulars de Catalunya.  
El Delta impressiona amb els arrossars, les dunes,  
el cara a cara de riu i mar, i les mil aus que el 
sobrevolen. Terra endins, la batalla de l’Ebre 
ressona en uns pobles que han sabut revertir  
la història al seu favor com a exercici de memòria 
sana i reparadora. Uns pobles que també ens 
recorden que grans mites van passar-hi, com 
Picasso per Horta de Sant Joan. Les Terres de  
l’Ebre ens donen tot això i molt més, com una  
gastronomia marítima i uns vins i un oli exquisits. 
Recorre-les i descobreix-ne la força i la 
personalitat. No te’n penediràs. 

Les Terres de l’Ebre
Personalitat dolça, història 
salada

Ciclistes recorrent el carril que voreja l’Ebre.
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Dia 1   24 km

Cornudella - Gratallops
Hi ha un tresor amagat al Montsant…, 

t’atreveixes a trobar-lo? Segueix les 

pistes de Brogit en aquesta divertida 

excursió des de Q Cornudella fins als 

peus del Montsant, on s’amaguen unes 

ampolles de vi excel·lents del celler 

Baronia de Montsant que hauràs de 

trobar. Encara que el premi no sigui per 

a menors, el joc els encantarà. Segueix 

fins a W la Morera de Montsant, on 

trobaràs la imprescindible i tranquil·la 

cartoixa d’Escaladei, la primera cartoixa 

de la Península, fundada el 1194. Tens 

gana? Et proposem una experiència 

enogastronòmica a cal Joc de I Gra·

tallops en la qual et lleparàs els dits amb 

els vins DOQ Priorat i els plats típics 

de la zona. I acaba la jornada en una 

agradable ruta amb bici elèctrica per 

vinyes amb eBike Tours. Passaràs un 

dia esplèndid.

Dia 2   37 km

Porrera - Capçanes
Esport en un entorn natural; això és  

el que trobaràs a Vies Altes, a R Por·

rera, un parc d’aventura amb camins 

aeris de fusta i corda, tirolines i passarel·

les de fins a 180 metres. Per a amants 

de les emocions fortes! I on millor que 

a les Terres de l’Ebre per aprendre a 

cuinar una bona paella? Tenim el lloc 

perfecte. Al mas Trucafort, a prop de 

T Falset, t’ensenyen a preparar un 

arròs de muntanya cuinat amb llenya 

de sarment. No t’ho pots perdre perquè 

està boníssim! Torna a la carretera i 

segueix en direcció a I Bellmunt del 

Priorat. Hi trobaràs el Museu de les 

Mines, on baixaràs fins a 35 metres de 

profunditat… Glups! Finalment, t’espera 

una forma diferent de veure vinyes: a 

cavall. El celler de O Capçanes orga·

nitza precioses rutes per descobrir l’olor 

i el sabor dels seus vins a cavall.

Les terres del sud
Descobrint un altre món

Imprescindibles

f Parc Natural del Delta de l’Ebre i Tortosa
f Castell de Miravet, la cartoixa d’Escala-

dei i Centre Picasso
f Catedrals del vi, DO Priorat, l’oli i el 

Museu de les Oliveres Mil·lenàries
f Centres d’interpretació de la Guerra Civil 
f Vies verdes en bici i en llagut per l’Ebre
f Muscleres, Tuna Tour i un dia de pesca

Erigides en un paisatge tan particular, les Terres de l’Ebre tenen una 
personalitat que transmet aquesta peculiaritat de l’únic, el pur, el 
bell. Amb Picasso entre els seus records, el perfil afilat del Delta  
i el bon vi i el bon oli a taula, recórrer aquests paratges et 
transportarà a un altre món tan real com el que imagines.

Durada 6 dies Quilòmetres 294
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Dia 3   48 km

Móra d’Ebre - Corbera 
d’Ebre
Si et lleves amb energia, pots cremar·la 

en el circuit de I Móra d’Ebre, condu·

int karts, quads o motos. Per rebaixar 

l’adrenalina, segueix les petjades que va 

deixar la batalla de l’Ebre amb una copa 

de vi al Poble Vell de O Corbera d’Ebre 

a càrrec de Terra Enllà. Tornem al riu: 

puja a Lo Roget, una rèplica moderna 

dels llaguts de transport fluvial que 

van convertir l’Ebre en una autopista 

comercial; ve des P d’Ascó fins a Móra 

d’Ebre i Miravet. Per seguir coneixent la 

gastronomia local, un bon pla és tastar 

(i, segur, repetir) la clotxa, un plat típic 

de la Ribera d’Ebre en el restaurant del 

{ càmping Riba·roja. 

Dia 4   40 km

Horta de Sant Joan - El 
Pinell de Brai
Comencem el dia amb Picasso. Des·

cobreix amb Viemocions, a } Horta de 

Sant Joan, els racons on va pintar, es 

va inspirar i va viure el geni malagueny. 

Deixa’t seduir ara pels passejos que 

organitza Esgambi en bicicleta per la 

Via Verda que comença a q Benifallet, 

on pots menjar en una antiga estació, 

i acaba a Tortosa en un recorregut 

suau de 24 km. Per reposar una mica, 

descobreix en una ruta accessible  la 

catedral del vi w del Pinell de Brai, un 

monument modernista excepcional on 

es troba la producció del vi Pagos de 

Híbera. Sense moure’t d’aquí visita el 

Centre d’Interpretació de la Batalla de 

l’Ebre: exposicions sobre la Guerra Civil, 

trinxeres, búnquers… Un espai dedicat a 

les veus del front.

Dia 5   99 km

Miravet - Ulldecona
Desperta! Fra Jaume de Garrigans 

està a punt d’explicar·te la història 

del castell de i Miravet. No, no has 

entrat en el túnel del temps: ets a la 

visita teatralitzada d’Ebre guia. I seguim 

amb la funció: a r Tortosa recorreràs, 

sota el guiatge de Blanca, la jueva que 

va viure a l’Alhama tortosina de final 

del segle xv, els racons hebreus de la 

ciutat. Et vénen de gust uns musclos i 

ostres amb cava? D’abril a setembre, 

cada dissabte, surt el vaixell viver de 

La Caseta del Parrillo, a t Sant Carles 

de la Ràpita fins a i Ulldecona. Aquí, 

el Museu Natural de les Oliveres Mil·

lenàries de l’Arion et mostrarà la cultura 

mediterrània dels últims 2.000 anys. 

Molt interessant. 

Dia 6   46 km

Delta de l’Ebre - L’Ametlla  
de Mar
Visitar el Delta sense pescar? La gent 

de Lo Mas de la Cuixota, a o Amposta, 

et porta a pescar de forma tradicional. I 

si hi ets a l’octubre, apunta’t a la Festa 

de la Sega. Veuràs com se segaven 

els arrossars en el passat. Terres de 

l’Ebre t’ofereix aquesta informació i la 

d’altres festes tradicionals de l’arròs. 

Més activitats? Viu de prop l’autèntic 

i  Parc Natural del Delta de l’Ebre: 

apunta’t al safari ecocultural de Delta 

Polet i t’amararàs d’arrossars, llacunes, 

dunes i de la cultura i la flora i fauna de 

la zona, que també podràs conèixer 

al detall a  l’Ecomuseu del Delta, a 

Deltebre. Per acabar ja, una aventura: 

donar menjar i nedar entre centenars de 

tonyines vermelles salvatges amb Tuna 

Tour, a o l’Ametlla de Mar. Ah! i és apte 

per a totes les edats.

Les catedrals del vi

Els cellers modernistes van néixer amb 
les cooperatives de pagesos, units des·
prés de perdre collites per la fil·loxera a 
final del XIX. Avui, el 30% de la garnatxa 
blanca mundial és DO Terra Alta. Desco·
breix·la en la Festa del Vi de Gandesa. 

� www.catedralsdelvi.cat
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Dia 1

Observant les aus
T’apuntes a un safari? Natura & Aven-

tura et porta a recórrer el delta de l’Ebre 

amb un guia expert per observar aus i, 

en especial, flamencs, les estrelles del 

Parc Natural. Podràs gaudir d’un pai-

satge únic: platges, llacunes i un laberint 

d’arrossars, que també pots recórrer en 

bici pels camins i passarel·les.

El Priorat des de l’aire
Parapent Montsant ens ofereix espec-

taculars vols biplaça pel Parc Natural 

de la Serra del Montsant. Observar les 

vinyes del Priorat a vista d’ocell és un 

veritable plaer. El punt de trobada? A 

Cornudella de Montsant. Una experièn-

cia innoblidable.

Solca els Guiamets
És moment d’un pla més tranquil i de 

tornar a posar els peus al terra. Més ben 

dit, a l’aigua. Centre Natura ServiKaYaK 

t’ofereix passejos agradables per l’em·

bassament dels Guiamets, al cor del 

Priorat, en caiac, patins o barques de 

pesca. Tota la família podrà gaudir d’uns 

paratges idíll·ics.

Dia 2

Una reserva encantadora
Aquest recorregut guiat per la 

 Reserva Natural de Sebes i el mean·

dre de Flix, accessible per a persones 

amb mobilitat reduïda, ens condueix pels 

meandres i els aiguamolls que trans·

corren prop del riu Ebre al seu pas per 

aquesta població. Amb albirament de la 

L’Ebre  
i les seves muntanyes
Per terra, mar i aire

fauna de la zona, com les cigonyes, o 

punts d’observació panoràmica. 

La bellesa més amagada
A les Terres de l’Ebre no tota la bellesa 

dels paisatges està a la vista. A vegades 

s’ha de buscar sota terra. Les coves de 

Benifallet en són un clar exemple, per 

això el nom és Coves de les Meravelles, 

on l’aigua i la pedra han creat un pai·

satge particular i bell. 

Dia 3

El Montsià, al trot
Gràcies al centre hípic Carlos Cid 

pots passejar a cavall per la serra del 

Montsià en un itinerari sorprenent entre 

oliveres, tarongers, garrofers, toros, 

estanys amb aus, cultius de secà… La 

millor manera de conèixer la flora i la 

fauna d’aquesta zona. 

Surf d’estel al Delta
El delta de l’Ebre no només és per 

observar·lo i passejar·hi. Les seves 

aigües també ens inviten a gaudir·ne, 

en aquest cas practicant el surf d’estel. 

L’empresa DeltaKiteSup et donarà els 

primers consells per poder fer anar bé 

l’estel. Una tarda genial!

Els escenaris que l’Ebre banya 
ofereixen tot el que un viatger 
actiu pot esperar: vols en 
parapent, passejos agradables 
en barca, itineraris a peu, a 
cavall, incursions en coves… 
Les Terres de l’Ebre s’han de 
veure, però sobretot viure-les.

Ciclistes sobre les passarel·les del delta de l’Ebre.
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Dia 1

Llegendes de conte
Deixa’t sorprendre per la història del 

petit poble de Siurana i el seu castell, 

protagonistes de setges interminables 

i conquestes impossibles. Només fa 

falta mirar el precipici que l’envolta per 

entendre per què va ser un territori tan 

difícil de conquistar i per què va tenir un 

final tan tràgic. Un agradable passeig 

per cases encantadores i carrers empe-

drats que ens transportarà a un món de 

conte. Disfruta’l.

Sota el pes de les bombes
Flix va ser un poble molt castigat en la 

batalla sagnant de l’Ebre per la seva 

situació estratègica i perquè s’hi fabri-

cava la cloratita, un potent explosiu. Ara 

pots visitar un dels refugis antiaeris que 

es van construir per donar l’esquena a 

tanta barbàrie. 

Dia 2

La batalla de l’Ebre, avui
Des de la Fatarella i amb Rutes Borrell 

rememoraràs els fets que van marcar 

aquest territori durant la batalla de 

l’Ebre. La visita es fa en 4x4. La més 

extensa, de vuit hores, inclou la visita al 

Centre d’Interpretació, a un museu de 

la batalla i un dinar. Recorre els espais 

emblemàtics reconstruïts per reviure els 

dies negres de la guerra.

L’Horta més picassiana
A Horta de Sant Joan, Picasso es va 

inspirar, hi va crear i hi va viure com un 

Art i guerra
Rere les petjades de 
Picasso i la Guerra Civil

més, enamorat d’aquests paratges. 

L’antic hospital és ara el  Centre 

Picasso, un espai on s’exposen repro·

duccions de totes les obres que l’artista 

va pintar allà i també a Barcelona o 

París evocant l’Horta estimada. I si vols 

recórrer·ne els paisatges, fes·ho en BTT 

per la  Via Verda de la Terra Alta.

Dia 3

Pinzellades ancestrals
L’art rupestre et transporta amb una 

sola mirada a un món ancestral. 

Comprova·ho als Abrics de l’Ermità, 

a Ulldecona. Admiraràs una de les 

escenes de caça més antigues de tot 

Catalunya, d’estil narratiu i naturalista, 

on fins i tot es poden observar detalls 

com els pentinats, els vestits i els arcs 

simples i complexos. 

Sobrevolant la batalla
La visita al camp d’aviació de la Sènia 

és essencial per entendre com es va  

desenvolupar la batalla de l’Ebre. Aquest 

camp d’oliveres era el punt ideal des del 

qual els avions sortien per atacar el front 

d’Aragó. La ruta inclou la visita al refugi 

antiaeri, el museu de la casa de coman·

dament i el documental Entre dos fronts.

Les Terres de l’Ebre han 
viscut el millor i el pitjor de 
la humanitat. L’art més 
revolucionari, però també 
bombes d’avions, trinxeres, 
refugis… Reviu ara els 
vestigis que han conformat la 
personalitat autèntica d’aquests 
paratges. Fascinants.

Ruïnes de Corbera d’Ebre, un dels pobles devastats durant la Guerra Civil.
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Banyar-se a les llargues platges de la Costa 
Daurada o en les petites cales de la Costa Brava; 
visitar les ruïnes romanes de Tarraco o recórrer 
les sales del Museu Dalí; brindar amb cava del 
Penedès o visitar els cellers del Priorat; perdre’s 
en els poblets de l’Empordà o divertir-se a Port 
Aventura. Són alguns dels petits luxes que un 
pot permetre’s al llarg del litoral català. Està 
comprovat. No fa falta viatjar gaire lluny per trobar 
llocs increïbles on relaxar-se, gaudir al màxim 
del temps lliure i fugir de les preocupacions 
quotidianes. Segueix-nos i ho descobriràs. 

El perfil del litoral
Recorrent el Mediterrani

Casa-Museu de Salvador Dalí a Portlligat.
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Dia 1  98 km

Sant Carles de la Ràpita - 
L’Ametlla de Mar
Comencem el camí amb sabor a mar. 

Apunta’t a la Ruta de les Muscleres, 

un passeig en barca per la badia dels 

Alfacs, a Q Sant Carles de la Ràpita, 

per degustar musclos i ostres en el 

viver La Caseta del Parrillo. D’allí, a W 

Amposta, on  MónNatura Delta de 

l’Ebre ens espera per descobrir-nos el 

I Parc Natural del Delta de l’Ebre visi-

tant el seu centre d’interpretació, salines 

i miradors d’aus o navegant sobre les 

barques de perxar tradicionals. I a  

R l’Ametlla de Mar viurem una expe-

riència inoblidable amb Tuna Tour: 

degustar tonyina vermella... després 

haver-nos submergit amb elles!  

Dia 2 73 km 

Tarragona-Gratallops
Coneix a fons T  Tarragona amb 

 Icono Serveis, que organitza el tour 

Tarraco, la porta de Roma, i amb Tarra-

gona Experience, que proposa el taller 

de cuina romana Domus Apicius. Des-

prés d’experimentar en els fogons, a 

divertir-se en el parc temàtic I   Port 

Aventura! A O Cambrils podràs embar-

car-te amb pescadors gràcies a Pesca 

Turisme Cambrils i a I Reus podràs 

conèixer els orígens de l’arquitecte més 

famós del país en el Gaudí Centre. Ja 

al Priorat, gaudiràs del seu vi DOQ i 

de la seva gastronomia, participant en 

activitats com la classe de cuina amb 

tast de vins al celler Clos de l’Obac, a 

O Gratallops.

Dia 3 112 km 

Muntanyes de Prades - 
Vilanova i la Geltrú 
Descobreix els pobles típics de munta-

nya a P Farena, { Alcover o } Capa-

fonts. L’empresa Brogit Guiatges ofereix 

activitats com excursions teatralitzades, 

tastos de formatges i mel artesans o 

excursions amb un pastor. Per rela-

xar-te, en el q   monestir de Poblet, 

un dels tres conjunts monumentals de 

De costa a costa
Racons únics a la vora del mar

f Teatre-Museu i Casa de Dalí
f Girona i Tarragona
f Montserrat, Sant Pere de Rodes i Ruta 

del Cister 
f Pobles medievals de l’Empordà
f Camins de ronda
f Parcs naturals del Delta de l’Ebre, del 

Montgrí, de les Illes Medes i Baix Ter, 
del Cap de Creus i dels Aiguamolls de 
l’Empordà

f DO Penedès, Priorat i Empordà
f Port Aventura
f Circuit de Barcelona-Catalunya 
f Museu de la Ciència i de la Tècnica de 

Catalunya
f Submarinisme a les illes Medes

Durada 7 dies Quilòmetres 722  

Turisme de sol, platja i esports nàutics, però també museus, 
espais naturals, pobles de postal, ciutats monumentals, parcs 
temàtics i una gastronomia rica i variada. El litoral català està ple de 
sorpreses! Descobrim-les.

Mar
Mediterrani

Imprescindibles
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Platja de la Llenya, a l’Ametlla de Mar.

la Ruta del Cister, podràs entrar i fins i 

tot quedar-t’hi a dormir. Una experiència 

enoturística als cellers Torres, a w Pacs 

del Penedès, i una sortida en veler amb 

l’Estació Nàutica de i Vilanova i la Gel-

trú per contemplar l’ocàs, completaran 

la jornada. 

Dia 4 74 km 

Sitges - Sant Sadurní 
d’Anoia 
Ens llevem amb la idea de visitar els pin-

tors de r Sitges amb l’empresa AGIS 

i també la Casa Bacardí, on podràs 

fer un taller de cocteleria. A t Santa 

Coloma de Cervelló descobriràs la 

 colònia Güell i la cripta Gaudí, i a 

i Subirats, en el cor de la DO Pene-

dès, t’espera una visita-tast al celler 

de vins ecològics Albet i Noya. A pocs 

quilòmetres, a o Sant Sadurní d’Anoia, 

coneixeràs els grans cellers del cava, 

com  Codorníu.

Dia 5 61 km 

Montserrat - Caldes de 
Montbui
Puja a i Montserrat amb l’Aeri o amb 

el Cremallera, visita el  monestir i el 

museu, i gaudeix del parc natural. A 

o Terrassa, les propostes són rutes 

urbanes que inclouen el  Museu de 

la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el 

 Museu Tèxtil o el Parc Audiovisual 

de Catalunya. Per acabar el dia amb un 

somriure, un tractament d’spa i aigües 

termals a  Termes Victòria o en els 

balnearis de Grup Broquetas, a p Cal-

des de Montbui. 

Dia 6 155 km 

Montmeló-Palamós
T’agrada la velocitat? T’imagines 

conduir un Ferrari o un Lamborghini 

en el Circuit de Barcelona-Catalunya, 

a [ Montmeló? Tot és possible. Fins 

i tot gaudir d’un vol en globus des de 

] Cardedeu amb Globus Voltor o 

d’una excursió a cavall pel Parc Natural 

del Montseny des de l’hípica Can Vila, 

a A Sant Esteve de Palautordera. Ja 

a la vora del mar, podràs gaudir d’un 

passeig pel camí de ronda de S Sant 

Feliu de Guíxols o d’un entretingut taller 

de cuina marinera a l’Espai del Peix de 

D Palamós. 

Dia 7 149 km 

L’Estartit-Girona
Des de F l’Estartit, Aquàtica t’invita 

a practicar el submarinisme a les illes 

Medes. I a G Sant Martí d’Empúries 

podràs gaudir d’una visita teatralitzada 

a les ruïnes gregues i romanes. Si 

t’agrada navegar, les aigües tranquil·les 

dels H aiguamolls de l’Empordà són 

ideals per practicar l’ecocaiac, amb 

l’empresa SK Kayak. Però si el teu fort 

és la cultura i l’art, no et perdis la visita 

teatralitzada al J monestir de Sant 

Pere de Rodes, el  Teatre-Museu Dalí 

de K Figueres, la Casa-Museu Salva-

dor Dalí, a L Portlligat, i l’original visita 

a : Girona en segway sota el guiatge 

de Girona Segway. Ah! No te’n pots 

anar sense tastar els vins DO Empordà. 

Empordàlia, a a Vilajuïga, organitza 

degustacions de vins, olis i cuina de la 

zona. 
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Escoles del mar

T’agrada el mar? L’Associació d’Esta-
cions Nàutiques Catalanes et reserva 
allotjament i restaurants combinats amb 
activitats nàutiques o complementàries. 
T’ho posen fàcil perquè gaudeixis del 
Mediterrani al 100%.

� www.encatalunya.info
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El modernisme converteix Barcelona en un dels 
destins turístics principals del món; no obstant 
això, a un pas de la ciutat, el trencadís també 
acoloreix edificis importants de Terrassa o el que 
va ser l’embrió de la Sagrada Família, a Santa 
Coloma de Cervelló: la cripta Gaudí. A pocs 
quilòmetres, també podem visitar imponents 
monestirs com el de Montserrat o el de Sant 
Cugat, o les vinyes del Penedès o el Maresme, 
que gaudeixen de tan bona reputació com el rom 
de Sitges, un bonic poble mariner que ha captivat 
artistes famosos. Un territori ple de sorpreses 
que et convidem a descobrir vivint experiències 
úniques i inoblidables. Ens acompanyes? 

Més enllà de Barcelona
Joies amagades  
prop de la gran ciutat

Bancs del Park Güell de Barcelona.
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La maqueta de  
la Sagrada Família
Gaudí no és només patrimoni de 

Barcelona. La  colònia Güell, a Santa 

Coloma de Cervelló, acull l’espectacular 

cripta Gaudí, Patrimoni Mundial per la 

UNESCO. Una església que el mateix 

arquitecte definiria com “una maqueta 

monumental de la Sagrada Família” 

perquè amb ella va experimentar les 

innovacions que més tard aplicaria en el 

temple. Visita amb un guia el laboratori 

de Gaudí i la colònia modernista més 

gran de Catalunya.  

L’aroma del rom a Sitges
T’has preguntat alguna vegada per què 

el logo de Bacardí és un ratpenat? Ho 

sabràs si visites la seu central que té a 

Sitges una de les companyies de rom 

més prestigioses del món. Descobreix 

la història apassionant d’aquesta marca 

a Casa Bacardí, on també aprendràs 

a preparar mojitos o cubalibres amb 

coctelers professionals. Més tard, 

embriaga’t però de la llum de Sitges, 

recorrent l’antic poble de pescadors per 

entendre per què tants artistes es van 

instal·lar aquí i van deixar l’empremta en 

els seus carrers i museus.  

En moto d’aigua pels  
penya-segats del Garraf
Si busques emocions fortes, no et per-

dis les excursions en moto d’aigua pels 

penya-segats de la costa del Garraf que 

organitza l’Estació Nàutica de Vilanova 

i la Geltrú. Descarrega adrenalina a tota 

velocitat saltant per les onades enmig 

La inspiració de Gaudí
Un paradís entre vinyes  
i el mar

d’un paisatge espectacular en una acti-

vitat oberta a majors de 16 anys i per a 

grups reduïts de quatre a vuit persones.  

Fes-te casteller per un dia
Viu en la teva pell una de les tradicions 

més importants de Catalunya: els 

castells humans, declarats Patrimoni 

de la Humanitat. Amb Cava Emotions 

podràs integrar-te en la dinàmica dels 

Castellers de Vilafranca i veure com 

assagen o aixequen el teu primer castell 

en una experiència que inclou una copa 

de cava i una ruta per Vilafranca del 

Penedès.  

Passió pel vi
T’apassiona el vi? El Penedès és la teva 

comarca. Les  Bodegas Torres, un 

dels 12 cellers que formen part  

de la Carretera del Vi, ens descobreixen 

la història familiar amb una experiència 

enoturística en la qual no falten dos dels 

productes més deliciosos de la gastro-

nomia mediterrània: el vi i el formatge. 

Amb la guia d’un professional degus-

taràs quatre vins de la DO Penedès i 

formatges saborosos de la zona, en un 

maridatge que despertarà tots els teus 

sentits a Pacs del Penedès.

Descobreix el tresor més ben 
guardat de Gaudí a Santa 
Coloma de Cervelló o l’aroma 
del rom a Sitges. Converteix-te 
en casteller per un dia o recorre 
la costa del Garraf en moto 
d’aigua. I assaboreix totes 
aquestes experiències amb 
cava i vi del Penedès. 

Interior de la cripta Gaudí, a la colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló.
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Visita l’abadia mil·lenària
Comença el dia en el lloc més sant de 

Catalunya. Aparca el cotxe i agafa l’Aeri 

per pujar al monestir de Montserrat en 

una ascensió espectacular. Allí, un guia 

de  Larsa Montserrat t’explicarà la 

història d’aquesta abadia mil·lenària que 

acull el conservatori infantil més antic 

d’Europa, mentre passeges de manera 

virtual per l’interior per veure com viu la 

comunitat benedictina. Visita la basílica 

i la patrona de Catalunya, la Moreneta, 

una talla romànica del segle XII. 

Recorre el Parc  
Natural de Montserrat
Si t’agrada la natura, és una visita 

obligada. Puja al funicular de Sant Joan, 

que et portarà fins al pla de les Taràn-

tules per veure, des de 1.000 metres 

d’altura, un paisatge de formes sor-

prenents amb les roques de l’Elefant, 

la Mòmia o la Panxa del Bisbe com a 

grans reclams. També amb un guia de 

 Larsa Montserrat coneix, en una ruta 

de dues hores pel rierol de Santa Maria i 

l’ermita de Santa Anna no recomanada 

per a menors de vuit anys, la geologia 

peculiar de la muntanya, i la fauna i la 

flora que acull. Magnífic.

La Guerra de Successió
Amb motiu de la commemoració del 

Tricentenari de 1714, quan Catalunya 

va sucumbir a les tropes borbòniques, 

 Icono Serveis ofereix una ruta de vuit 

hores que té com a punt de partida Sant 

Tocant el cel 
De Montserrat 
a la Pedrera

Boi, on es va refugiar Rafael Casanova, 

conseller en cap de Barcelona, després 

de ser ferit en la caiguda de la seva 

ciutat aquell 11 de setembre. Després 

de l’exposició sobre la seva figura i altres 

punts d’interès, visitaràs l’església de 

Sant Baldiri, que n’acull la tomba. I d’allí 

a Barcelona per endinsar-nos en el barri 

del Born, que encara conserva una part 

de la muralla que va resistir el setge. 

La Pedrera, sota les estrelles
Per acabar el dia, deixa’t embruixar per 

la màgia de la nit visitant  la Pedrera 

sota la llum de la lluna. Descobreix tots 

els racons d’aquesta joia de Gaudí, 

Patrimoni Mundial de la Humanitat, en 

una visita guiada per a grups reduïts, en 

la qual coneixeràs la història dels seus 

primers inquilins fa justament cent anys. 

Comprova com de nit la Pedrera adqui-

reix vida amb projeccions en diferents 

espais i amb un videomapping al terrat, 

on se n’aprofita la singular arquitectura 

per viatjar a l’essència de l’obra del 

genial arquitecte amb suggeridores 

imatges, música de fons i una copa 

de cava a la mà. Disposen de guies en 

braille, audioguies i maquetes tàctils.  

Atrapa els núvols en el mil·lenari 
monestir de l’excepcional 
muntanya de Montserrat.  
O de tornada a Barcelona, en 
el terrat de la Pedrera, sota la 
llum de la lluna. I després, viatja 
a les arrels d’un poble que va 
veure com canviava la seva 
història el 1714. Inoblidable.

Vista del monestir de Montserrat des del mirador de Fra Gari.
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Monestir de Sant Cugat: un 
puzle arquitectònic
El monestir mil·lenari de Sant Cugat 

d’Octavià, declarat Bé Cultural d’Interès 

Nacional, va ser l’abadia més important 

del comtat de Barcelona. Descobreix 

amb un guia del Museu de Sant Cugat 

les transformacions arquitectòniques 

que ha viscut des de la creació al 

segle IX fins a la dissolució de la comuni-

tat benedictina el 1835 i que donen com 

a resultat una extraordinària juxtaposició 

de diferents estils.

La Seu d’Ègara, 
única a Europa
Molt a prop, la ciutat de Terrassa acull 

un conjunt monumental de tres esglé-

sies únic a Europa. La Seu d’Ègara, 

d’estil romànic, amaga a l’interior un 

tresor de valor incalculable: nombrosos 

vestigis d’èpoques molt més antigues 

(segles V-VIII), com el primer art cristià o 

l’arquitectura de l’edat mitjana. Recorre 

amb un guia el recinte per veure també 

els dos retaules gòtics i entendre per 

què presenta candidatura a ser Patri-

moni de la Humanitat.  

Ruta modernista a Terrassa
Aprofita l’estada a Terrassa per 

descobrir-ne el patrimoni modernista 

promogut per la burgesia a principi del 

segle XX. En una ruta guiada de tres 

hores que ofereix gratuïtament l’Oficina 

de Turisme, coneixeràs edificis tan 

singulars com la  masia Freixa, l’obra 

magna de Lluís Muncunill. Tampoc et 

pots perdre el teatre principal d’Enric 

Pedres amb ànima
Art en majúscules  

Catà o el mercat de la Independència 

d’Antoni Pascual i Melcior Vinyals.  

Les termes romanes més 
antigues de la Península
Oblida totes les preocupacions a  

 l’Hotel Balneario Termes Victòria, de 

Caldes de Montbui, que té el privilegi de 

ser el primer poble termal de Catalunya 

i de tenir les termes romanes més 

ben conservades de tota la península 

Ibèrica. Relaxa’t amb els tractaments 

termals tradicionals i amb les tècniques 

més innovadores que ofereix aquest 

santuari del benestar a tan sols 25 km 

de Barcelona. 

Sopar medieval en un palau
Res de millor que acabar amb un sopar 

medieval en un dels palaus privats més 

excepcionals i desconeguts de Barce-

lona: el Palau Requesens. Els dimecres, 

divendres i dissabtes, aquest palau al 

costat de l’antiga muralla es converteix 

en la porta d’entrada a la Barcelona 

medieval amb una visita al recinte, un 

menú inspirat en la cuina catalana dels 

segles XIV i XV i un espectacle amb 

lluita d’espases, danses àrabs i jocs 

malabars. 

Prop de Barcelona, no només 
Montserrat té un monestir 
mil·lenari. El de Sant Cugat 
és una obra d’art. Com ho 
són també la Seu d’Ègara o 
els edificis modernistes de 
Terrassa. Visita’ls en una ruta 
amb sopar final en un palau 
medieval.  

Monestir de Sant Cugat d’Octavià, a Sant Cugat del Vallès.
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Entre àguiles
Asseu-te i gaudeix de l’espectacle 

d’observar àguiles, falcons i altres grans 

aus de presa volant molt a prop teu al 

Cim d’Àligues, a Sant Feliu de Codines. 

Una sessió de vol lliure en la qual els 

cuidadors et parlaran de cada espècie 

i te’n mostraran tots els secrets en els 

magnífics aviaris. Hi ha camins adaptats 

per a cadires de rodes.

Descobreix en una  
cova una església única
Hi ha paratges que sobresalten. L’Espai 

Natural de Sant Miquel del Fai, a Bigues 

i Riells, n’és un. Visita amb un guia 

l’ermita, la casa del Priorat i l’església 

romànica de Sant Miquel, del segle X, 

l’única que es conserva a Espanya 

construïda íntegrament en una cova, 

mentre observes els espectaculars salts 

d’aigua del Tenes i del Rossinyol, que 

s’obren camí entre la vegetació per 

caure de forma espectacular pel cingle 

sobre el qual es troba el monestir.

De compres a l’outlet de 
roba més gran
T’agrada anar de compres? Vés-hi 

a  La Roca Village i aprofita’t dels 

preus excepcionals que ofereix aquest 

luxós outlet, ubicat a la Roca del Vallès, 

amb descomptes de les marques més 

exclusives que arriben a superar el 

60% sobre el preu de venda recoma-

nat durant tot l’any. No vols carregar 

bosses? Cap problema! El personal de 

La Roca ho farà per tu amb el servei 

Hands-Free Shopping.   

Adrenalina i emoció
De l’alta velocitat a la 
calma del paisatge

Pilota un cotxe  
a velocitat de la llum
Sent la velocitat en el Circuit de 

Barcelona-Catalunya, a Montmeló, on 

podràs pilotar un Ferrari, un Porsche o 

un Lamborghini com si fossis un pilot 

de Fórmula 1. També pots practicar 

ciclisme de carretera i fer relleus amb 

altres ciclistes o accedir als espais res-

tringits del Circuit en una visita guiada 

que et permetrà saber com s’organitza 

una carrera o com treballen els mecà-

nics. 

Un aqüeducte romà  
a Barcelona
Acaba l’escapada en un recorregut a 

peu guiat per la història del subminis-

trament d’aigua des de l’època romana 

fins a l’actualitat, a Barcelona. Sortirem 

de la mina de Montcada, que es va 

construir al segle XVIII per subministrar  

la capital, i acabarem la ruta al rec 

comtal de Barcelona, una estructura 

hidràulica de primera magnitud que es 

va erigir a final del segle X a partir de 

l’aqüeducte romà que portava aigua 

a Barcelona i que va funcionar fins al 

segle XIX. Molt interessant. 

Busques emocions fortes? 
Pilota un cotxe de gamma 
alta en el Circuit de Barcelona-
Catalunya, envolta’t d’aus 
de presa en llibertat o visita 
l’església construïda en la 
cova més ben conservada 
d’Espanya. Un dia que et 
deixarà sense paraula. 

Au de presa, a la mà de la cuidadora en el Cim d’Àligues.
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El drac més  
conegut de Barcelona 
Deixa’t captivar per la bellesa extraordi-

nària del Park Güell, Patrimoni Mundial 

de la Humanitat, amb una visita guiada 

per BCN Shop. Puja per l’escalinata del 

drac, on es troba la imatge més popular 

del recinte fins a la zona monumental 

per veure la sala hipòstila, el pòrtic de la 

Bugadera o la plaça de la Naturalesa, 

que ofereix unes panoràmiques magnífi-

ques de Barcelona.    

L’obra magna de Gaudí
Coneix tots els secrets de la Sagrada 

Família, l’obra a la qual Gaudí va dedi-

car més de 40 anys de vida i que s’ha 

convertit en el símbol de Barcelona, en 

una ruta guiada d’una hora per guies 

del temple mateix, que t’explicaran 

com es va inspirar en la natura que tant 

venerava el genial arquitecte per disse-

nyar les façanes i l’interior de la basílica. 

Descobriràs detalls que et fascinaran.

El conjunt modernista  
més gran del món
Molt a prop,  l’Hospital de Sant 

Pau, l’obra més important de Lluís 

Domènech i Montaner, és el conjunt 

modernista més gran del món i segu-

rament el més desconegut de la ciutat 

de Barcelona. Endinsa’t amb un guia 

en una de les institucions sanitàries més 

antigues d’Europa per admirar cúpules, 

façanes, escultures i vidrieres, i recorre 

els llargs túnels subterranis que donen 

accés als jardins. Descobriràs una 

autèntica meravella. 

Barcelona:  
una joia modernista
Natura i arquitectura  
en harmonia

Del passat olímpic 
al Camp Nou
Si ets un amant de l’esport i t’agrada 

practicar-lo però també veure’l, 

t’encantarà aquesta sortida. Amb We 

Barcelona visitarem les instal·lacions 

esportives més emblemàtiques de la 

ciutat i ho farem, això sí, com a espec-

tadors de luxe: muntats en una eBike, 

una bicicleta elèctrica molt fàcil de 

manejar. L’Estadi Olímpic, el Palau Sant 

Jordi, la torre Calatrava i el Camp Nou 

seran els nostres destins. I pel camí? 

Les millors vistes de la ciutat!

Descobreix la ciutat 
sota la lluna
T’agrada córrer? Aquest pla és perfecte 

per a tu! Running Tours Barcelona orga-

nitza sortides nocturnes per recórrer  

15 km de la ciutat que passen per 

cases modernistes, esglésies, barris 

antics i fins i tot Montjuïc, des d’on es 

veuen unes vistes extraordinàries de la 

ciutat i el mar. Però si prefereixes quel-

com més suau, Trip4real et porta a una 

visita exclusiva a la magnífica basílica 

de Santa Maria del Mar. Descobriràs els 

secrets que solen estar ocults als visi-

tants d’aquest tresor del gòtic i acaba-

ràs la vetllada davant d’una panoràmica 

espectacular de la ciutat. Un floró genial 

per a una jornada 100% barcelonina.

Queda’t a Barcelona per 
enamorar-te del modernisme 
català visitant els edificis que 
l’arquitecte Antoni Gaudí va 
alçar a principi del segle XX 
i que van representar el 
ressorgir cultural de Catalunya, 
i corre per la ciutat de nit per 
descobrir-la a la llum de la lluna. 

Visitants al pati de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
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Vol en globus
Comença el dia sobrevolant el massís 

del Montseny i la serralada litoral amb 

Voltor, que organitza vols en globus per 

a grups i parelles des de Cardedeu a 

primera hora del matí. Gaudeix de les 

vistes precioses que ofereix el primer 

aparell volador creat per l’ésser humà 

i assaboreix l’experiència, ja a terra 

ferma, brindant amb una copa de cava. 

En caiac per  
la costa del Maresme
Vés de la muntanya al mar per fer 

una excursió en caiac per la costa del 

Maresme. El Club Nàutic de Calella 

ofereix sortides amb aquesta petita 

embarcació que et permetrà apropar-te 

a les cales més boniques de la zona o 

tenir unes vistes magnífiques de l’impo-

nent far del poble. Perquè des del mar 

els paisatges són més espectaculars… 

Vols comprovar-ho?

La Casa Museu de  
Domènech i Montaner
La Casa Domènech va ser la residència 

d’estiu de l’arquitecte Lluís Domènech 

i Montaner i la seva família a Canet 

de Mar. Malgrat les reformes, l’edifici 

conserva el menjador decorat amb 

panells ceràmics de l’església de 

Comillas, la xemeneia amb ornamenta-

ció de l’Hospital de Sant Pau o el bany 

d’estil modernista que va dedicar a la 

seva dona. Visita la Casa-Museu del 

genial artista amb un guia de l’Oficina 

de Turisme i descobreix el modernisme 

més “íntim”.  

La costa del Maresme
Esport, art i gastronomia

La col·lecció Picasso  
de Caldes d’Estrac
Josep Palau i Fabre i Pablo Picasso 

van mantenir una gran amistat fruit dels 

llibres que va escriure el poeta sobre el 

pintor malagueny, a qui considerava el 

creador més gran de tots els temps. 

Descobreix l’estreta relació entre els dos 

artistes a Caldes d’Estrac, a la Fundació 

Palau, que exhibeix el fons artístic i 

documental del crític d’art i que acull 

una important col·lecció d’obres del 

precursor del cubisme, a més d’altres 

artistes reconeguts com Barceló o 

Perejaume. 

Les vinyes de Barcelona
Els vins de la DO Alella ja eren apreciats 

en l’època romana i a l’edat mitjana 

eren els preferits per la burgesia de 

Barcelona. Un prestigi que encara 

conserven i que tu podràs comprovar 

degustant-los en el celler Alta Alella 

després de visitar-ne els camps, que 

subministren els millors restaurants del 

món. El celler també ofereix un tour 

en helicòpter per als més aventurers, 

tallers de cuina per als amants de la 

gastronomia i lectures de contes sobre 

el vi per als que vagin amb nens. Una 

visita completa.

Sobrevola en globus el 
Montseny o navega en caiac 
per la costa del Maresme en 
una ruta que inclou una visita a 
la Casa Museu de Domènech 
i Montaner i a la col·lecció 
Picasso de Caldes d’Estrac, 
amb degustació de vins de la 
DO Alella.  

El magnífic far de Calella.
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No ho dubtis. Catalunya és el lloc ideal per 
escapar-se uns dies per les reduïdes dimensions. 
En tan sols unes jornades descobriràs els 
paratges més bells de la costa mediterrània, amb 
la Costa Brava i les Terres de l’Ebre com a grans 
al·licients; l’alta muntanya o ciutats com Girona o 
Tarragona, que posseeixen un gran llegat cultural. 
De nord a sud podràs seguir les petjades de Dalí,  
Picasso, Gaudí o Miró. I tot, sense oblidar-te de 
Barcelona, on el modernisme i el gòtic es fonen 
amb l’art més avantguardista. El país on els 
Pirineus s’acaben al mar conté valuosos tresors 
urbanístics i paisatgístics que estan molt més  
a prop del que creus. Descobreix-lo!

Catalunya al complet
Un petit gran tresor a l’abast

Vinyes amb la muntanya de Montserrat al fons.
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Dia 1 

Barcelona
Descobrir els deu dracs que oculta 

Q Barcelona serà el nostre primer 

repte: una gimcana familiar per veure 

la ciutat  d’Icono Serveis Culturals. 

Si et ve la gana, segueix la ruta de We 

Barcelona pel barri Gòtic i el Born per 

menjar pernil al mercat de la Boqueria 

i en famosos bars de tapes. D’allí al 

Poblenou, per veure els edificis més 

avantguardistes, com la torre Agbar, 

amb un arquitecte de Trips for Vips. I 

res de millor que acabar el dia a  la 

Pedrera amb una copa de cava.  

Dia 2  108 km

Montmeló-Tamariu
Vols emular els corredors de F1? Pilota 

un cotxe de gamma alta en el Circuit de 

Barcelona-Catalunya, a W Montmeló. 

Si prefereixes fer unes compres, La 

Roca Village, a I la Roca del Vallès,  

és el lloc ideal, i per acabar el dia, 

segueix el camí de ronda de R Tamariu 

a T Calella de Palafrugell: cales idíl-

liques en una ruta exigent excepte en 

el primer tram fins a Llafranc, ideal per 

anar-hi amb nens. 

Dia 3  55 km

Calella-Girona
Submergeix-te en les aigües cristal·lines 

de la Costa Brava fent submarinisme 

a les I illes Medes amb Aquática. 

Agafa aire al  Teatre-Museu Dalí de 

O Figueres i al  castell Gala Dalí a 

I Púbol. Cansat de caminar? Amb un 

patinet de Girona Segway, descobreix 

O Girona de nit.

Dia 4  94 km

Vall d’en Bas - la Molina
T’imagines sopant en el cràter d’un 

volcà? Gràcies al Col·lectiu Cuina 

Volcànica és possible fer-ho en el 

P Montsacopa, a la zona volcànica de 

la Garrotxa, on es pot volar en globus 

La gran ruta per Catalunya
El país on mar i muntanya 
s’abracen 

Imprescindibles

f Escapa’t a les ciutats més dinàmiques: 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona

f Coneix el llegat de Dalí i Gaudí en espais 
com el Teatre-Museu Dalí o la colònia 
Güell i cripta Gaudí

f Descobreix el Parc Nacional d’Aigüestor-
tes i Estany de Sant Maurici

f Observa els flamencs i les mil aus que 
nien en el Parc Natural del Delta de 
l’Ebre, Reserva de la Biosfera

f Gaudeix d’altres parcs naturals com 
el Cadí-Moixeró, Montserrat o la Zona 
Volcànica de la Garrotxa 

f Visita els magnífics monestirs de la Ruta 
del Cister 

f Passeja pels camins de ronda
f Tasta els vins i caves de les DO cata-

lanes
f Degusta el menjar català, tradicional i 

creatiu, i els productes típics
f Recorre els 380 km de costa catalana

Catalunya, porta d’entrada de grecs i romans a  
la Península, és terra de mar, de muntanya, de volcans, 
de vins i cava, de monestirs mil·lenaris i de genis 
com Gaudí o Dalí. Descobreix-la en tan sols sis dies!   

Durada 10 dies Quilòmetres 748

Mar
Mediterrani
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des de { la Vall d’en Bas amb  Vol 

de Coloms. Ja a terra ferma, agafa el 

tren cremallera que va a } la vall de 

Núria –amb  hotel accessible– per 

admirar-ne les vistes i gaudir d’activitats 

per a totes les edats. I amb Múixing a la 

Carta, vés en un trineu tirat per gossos 

a q   la Molina. 

Dia 5 115 km

Tuixent-Sort
A w Tuixent, descobreix els tresors 

naturals del i Parc Natural del Cadí-

Moixeró en l’Entorn d’Aprenentatge. I si 

necessites adrenalina, practica ràfting a 

r Sort, a la Noguera Pallaresa, el tercer 

millor riu d’Europa en aigües braves, 

amb Rubber River. 

Dia 6 100 km

Vall de Boí - Àger
Un conjunt romànic de vuit esglésies 

i una ermita declarat Patrimoni de la 

Humanitat t’espera a t  la Vall de 

Boí. Retroba’t amb la natura al i  

Parc Nacional d’Aigüestortes. Segueix 

gaudint del paisatge en el Tren dels 

Llacs des de o la Pobla de Segur i 

regala’t després una copa de vi de la 

DO Costers del Segre en el celler del 

castell d’Encús de i Talarn. Acaba 

el dia contemplant el cel més estrellat 

en el Parc Astronòmic del Montsec, a  

o Àger. 

Dia 7 94 km

Vallbona de les  
Monges - el Masroig
Necessites un respir? Allotja’t en el 

monestir de p Santa Maria de Vallbona 

o en el de [   Poblet, que formen 

part de la Ruta del Cister. Penja els 

hàbits i fes de pastor amb El Brogit, a 

] Capafonts, que et delectarà amb 

els seus formatges artesans. I degusta 

l’oli DO del Priorat a la cooperativa del 

A Masroig. 

Dia 8  130 km

Deltebre - Pacs del Penedès
Vés de safari, però ecocultural, amb 

Delta Poblet, per conèixer el S delta de 

l’Ebre. Al migdia, descobreix les muscle-

res de D Sant Carles de la Ràpita i tasta 

els musclos amb ostres a La Caseta del 

Parrillo. Si vols emocions més fortes, 

amb Tuna Tour de F l’Ametlla de Mar 

neda entre tonyines vermelles a alta 

mar i degusta-les després. A la tarda 

endinsa’t en la G   Tarragona romana 

i a la nit, sopa sota les estrelles en una 

finca de cellers Torres de la DO Penedès 

a H Pacs.   

Dia 9  52 km

Vilafranca-Montserrat
Fes-te casteller dels Castellers de 

J Vilafranca, amb Cava Emotions, que 

et portaran als cellers DO Penedès de 

K Sant Sadurní d’Anoia. Hi aprendràs 

els secrets de la cuina catalana amb 

un prestigiós xef. Per al final, deixem 

L   Montserrat. Però abans, a Santa 

Coloma de Cervelló, visita la  colònia 

Güell i la cripta Gaudí. 

Dia 10 

Barcelona 
Enamora’t de Gaudí al Park Güell o a la 

Sagrada Família. Tampoc no et perdis 

 l’Hospital de Sant Pau, el  Gran 

Teatre del Liceu o el museu més visitat 

de Catalunya, el del  Barça.  

BCNShop et farà acabar el dia amb una 

ruta nocturna per l’antiga Barcino i un 

sopar medieval al Palau Requesens. 
Experiències per a tots

L’Agència Catalana de Turisme posa a 
la teva disposició Bookexperience, un 
web on podràs contractar experiències 
variades amb un sol clic! Per a aven-
turers, per a famílies, enoturístiques, 
gastronòmiques, culturals… De tot!

� www.bookexperience.catalunya.com

©
 K

ris
 U

ba
ch

 / 
Q

ui
m

 R
os

er

Vistes des del Turó de l’Home, al Montseny.
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 Més informació
 Consulta “Planifica el viatge”. 
 Detalls sobre l’accessibilitat a:  
 www.turismeperatothom.catalunya.com
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L’Empordà

Viure i descobrir  
la Costa Brava 8

Caiacinatura
Banyoles, Girona. 
www.caiacinatura.com

Can Solivera
Peratallada a Fitor.  
Forallac, Girona.  
www.solivera.com

Casa Salvador  
Dalí - Portlligat
Cadaqués, Girona. 
www.salvador-dali.org

Castel Bardera
Vilademuls, Girona 
www.castelbardera.com

Castell de Sant Ferran 
Figueres, Girona. 
www.
lesfortalesescatalanes.info

 Castell Gala Dalí 
Púbol, Girona. 
www.salvador-dali.org

Centre de Reproducció 
de Tortugues de l’Albera
Santuari de la Mare  
de Déu del Camp. 
Garriguella, Girona. 
www.tortugues.cat

Es trenet de Cadaqués
Cadaqués, Girona. 
www.estrenetdecadaques.
cat

Espai Astronòmic 
Observatori Astronòmic  
de les Gavarres. 
Santuari dels Àngels.  
Sant Martí Vell, Girona. 
www.espaiastronomic.com

Girona Segway
Girona
www.gironasegway.com

Hotel Peralada
Peralada, Girona. 
www.hotelperalada.com

Kayaking Costa Brava
L’Escala, Girona. 
www.kayakingcostabrava.
com

Kite Experience
Sant Pere Pescador, 
Girona.
www.kiteexperience.com

MAC Empúries
Empúries-l’Escala, Girona. 
www.mac.cat

MAC Ullastret 
Ullastret, Girona. 
www.mac.cat

Monestir de  
Sant Pere de Rodes 
El Port de la Selva, Girona. 
ca.elportdelaselva.cat

Monestir de  
Santa Maria de 
Vilabertran 
Vilabertran, Girona. 
www.vilabertran.com

Museu Memorial  
de l’Exili
La Jonquera, Girona.
www.museuexili.cat

Oficina de Turisme  
de Figueres
Figueres, Girona. 
www.ca.visitfigueres.cat

Oficina de Turisme 
de Roses  
Roses, Girona. 
www.visitroses.cat

Parc de les Coves 
Prehistòriques de Serinyà  
Serinyà, Girona. 
www.plaestany.cat

 Teatre-Museu Dalí
Figueres, Girona.
www.salvador-dali.org

Turisme de la Bisbal 
d’Empordà 
La Bisbal d’Empordà, 
Girona. 
www.visitlabisbal.cat

Vies Braves
www.viesbraves.com

Vins de Taller
Siurana d’Empordà, Girona. 
www.vinsdetaller.com

Art a taula  10 

Agar
Girona
www.agar.cat

Callol Serrats
L’Escala, Girona.
www.callolserrats.com

El Graner
Vilafant, Girona.
www.elgraner.net

El Xiulet de Pals
Pals, Girona.
www.elxiuletdepals.com 

Empordàlia
Pau, Girona. 
www.empordalia.com

La Vinyeta
Mollet de Peralada, Girona.
www.lavinyeta.es

Mas Martís
Serinyà, Girona.
www.masmartis.com

Molí d’arròs de Pals  
Pals, Girona. 
www.arrosmolidepals.com

 Patronat de Turisme 
Costa Brava - Girona
Girona.
www.costabrava.org

Recuits Ca la Nuri
Ullastret, Girona.
www.recuitsnuri.com

L’Empordà més actiu 11 

Airona
www.aironaglobus.com

Aventures a cavall
Mas Regalat.  

Besalú, Girona. 
www.aventuresacavall.es

Ciclo Turisme
www.cicloturisme.com

Estació Nàutica Estartit - 
Illes Medes
L’Estartit, Girona. 
www.enestartit.com 

Globus Voltor
Matadepera, Barcelona.
www.globusvoltor.com

Grup excursionista  
Els Perduts de Begur
Begur, Girona. 
www.perdutsbegur.cat

Oficina de Turisme 
de Besalú 
Besalú, Girona. 
www.besalu.cat

SK Kayak
Llançà, Girona.
www.kayakcostabrava.com

Skydive Empuriabrava
Empuriabrava, Girona.
www.skydiveempuriabrava.
com

 Vies Verdes Girona
Girona.
www.viesverdes.cat

El cor de  
la Costa Brava

Un mar de cultura 14

Cantada d’Havaneres de 
Calella de Palafrugell 
Calella de Palafrugell, 
Girona.  
www.havanerescalella.cat

 Castell Gala Dalí
Púbol, Girona. 
www.salvador-dali.org

Jardins de Cap Roig - 
Obra Social La Caixa 
Barcelona.
www.obrasocial.lacaixa.es

La Minúscula
Girona.
www.laminuscula.cat

Oficina de Turisme  
de Girona (Punt de 
Benvinguda)
Girona.
www.puntdebenvinguda.
com

Museu d’Arqueologia  
de Catalunya
Ullastret, Girona.
www.mac.cat

Peratallada
Forallac, Girona.
www.forallac.cat  

Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols, 
Girona.
www.visitguixols.com

Tossa Tour Experience
Tossa de Mar, Girona.

www.tossatourexperience.
com

Benestar refrescant 15

Carme Bosch
Cassà de la Selva, Girona.
www.carmebosch.cat

Camina i Esmorza
Santa Coloma de Farners, 
Girona.
www.caminaiesmorza.es

Hotel Balneario  
Vichy Catalán
Caldes de Malavella, 
Girona.
www.balneariovichycatalan.
com

Marfranc
Platja d’Aro, Girona.
www.marfranc.com 

PGA Catalunya Resort
Caldes de Malavella, 
Girona.
www.pgacatalunya.com

El nord  
de Barcelona

Del Mediterrani  
al Montseny 18

Ajuntament  
d’Arenys de Mar
Arenys de Mar, Barcelona.
www.arenysdemar.cat

Ajuntament  
de Canet de Mar
Canet de Mar, Barcelona.
www.canetdemar.cat

Ajuntament  
de Mataró - Oficina de 
Turisme de Mataró
Mataró, Barcelona.
www.mataro.cat

Ajuntament  
de Sant Hilari Sacalm 
Sant Hilari Sacalm, Girona.
www.santhilari.cat

Ajuntament  
de Sant Pol de Mar
Sant Pol de Mar, Barcelona.
www.santpol.cat

 Aircat.cat 
www.aircat.cat

Castanya de Viladrau 
Viladrau, Girona.
www.castanyadeviladrau.
cat

Castell de Montsoriu 
Girona.
www.montsoriu.cat

Can Mariano
Breda, Girona.
www.restaurantcanmaria
no.com

Cim d’Àligues
Sant Feliu de Codines, 
Barcelona.
www.cimdaligues.com

Circuit de  
Barcelona-Catalunya
Montmeló, Barcelona.
www.circuit.cat

Coves del Toll 
Moià, Barcelona.
www.covesdeltoll.com

Domus Sent Soví 
Hostalric, Girona.
www.domussentsovi.cat

Erre de Vic 
Vic, Barcelona.
www.extrapernil.com

Estació Nàutica  
de Santa Susanna
Santa Susanna, Barcelona.
www.enauticasantasusanna
.com

 Fundació Palau
Caldes d’Estrac, Barcelona.
www.fundaciopalau.cat

Illa Fantasia 
Vilassar de Dalt, Barcelona. 
www.illafantasia.com

L’Aglà Natura Activa
Arbúcies, Girona.
www.lagla.cat

 La Roca Village
La Roca del Vallès, 
Barcelona.
www.larocavillage.com

Montseny Aventura
Sant Esteve de 
Palautordera, Barcelona.
+34 696 59 06 17

 Museu del Càntir
Argentona, Barcelona.
www.museucantir.org

Pesca Alegre
Arenys de Mar, Barcelona.
www.pescaalegre.com

Sant Miquel del Fai
Sant Feliu de Codines, 
Barcelona.
www.santmiqueldelfai.cat

 Termes Victòria
Caldes de Montbui, 
Barcelona.
www.termesvictoria.com

Victurisme
Vic, Barcelona. 
www.victurisme.cat

Vila de Caldes
Caldes de Montbui, 
Barcelona. 
www.grupbroquetas.com

Natura pura 
en acció 20

Arborètum de Masjoan
Espinelves, Girona.
www.masjoan.com

Cabanes als arbres
Sant Hilari Sacalm, Girona.
www.cabanesalsarbres.
com

Parc Natural del 
Montnegre i el Corredor
parcs.diba.cat

Diputació de Barcelona. 
Territori i Sostenibilitat
Barcelona.
parcs.diba.cat

EQUUSVIC 
Vic, Barcelona.
www.equusvic.cat

Espais Naturals  
i Medi Ambient
Barcelona.
parcs.diba.cat

Fragàncies del Montseny
Montseny, Barcelona.
www.fraganciesmontseny.
com

Parc Sant Hilari Aventura
Sant Hilari Sacalm, Girona.
www.santhilariaventura.
com

Pesca Mosca Viladrau
Viladrau, Girona.
www.pescamoscaviladrau.
com 

El Maresme més  
dinàmic 21

Associació Turística  
de Calella
Calella, Barcelona.
www.calellabarcelona.com

 Base Nàutica  
Pineda de Mar 
Pineda de Mar, Barcelona.
www.nauticapinedademar.
com

Centre BTT Santa 
Susanna-Montnegre
Santa Susanna, Barcelona.
www.stasusanna.org

Dive and more
Arenys de Mar, Barcelona.
www.diveandmore.es 

Dofi Jet Boats
Blanes, Girona.
www.dofijetboats.com

Marenostrum Buceo
Arenys de Mar, Barcelona.
www.marenostrumbuceo.
com

 Museu Municipal de la 
Nàutica del Masnou
El Masnou, Barcelona.
www.elmasnou.cat

Oficina de Turisme  
Sant Pol de Mar 
Sant Pol de Mar, Barcelona.
www.santpol.cat

Plats amb tradició 22

Alta Alella
Alella, Barcelona.
www.altaalella.cat

Carme Ruscalleda  
Restaurant Sant Pau
Sant Pol de Mar, Barcelona. 
www.ruscalleda.com

Cerveseria Montseny
Sant Miquel de Balenyà, 
Barcelona.
www.ccm.cat

Planifica el viatge
Troba tota la informació  
que necessites

http://www.salvador-dali.org/index/
http://lesfortalesescatalanes.info/ca/
http://www.estrenetdecadaques.cat/
http://www.kayakingcostabrava.com/
http://kiteexperience.com/ca/
http://ca.elportdelaselva.cat/
http://www.empordalia.com/web/home?language=ca
http://www.elxiuletdepals.com/cat/index.html
http://www.vinsdetaller.com/ca/pagina-inicial.aspx
http://www.cicloturisme.com/ca/
http://www.skydiveempuriabrava.com/ca/
http://obrasocial.lacaixa.es/home/obrasocial2_ca.html
http://www.puntdebenvinguda.com/
http://www.visitguixols.com/ca/
http://www.restaurantcanmariano.com/
http://www.castanyadeviladrau.cat/
http://www.aircat.cat/ca/
http://ca.pgacatalunya.com/
http://ca.balneariovichycatalan.com/
http://www.tossatourexperience.com/
http://www.circuit.cat/ca/
http://erredevic.com/indexCAT.asp
http://www.enauticasantasusanna.com/
http://www.larocavillage.com/ca/home/home
http://www.termesvictoria.com/ca-ES/index.aspx
http://www.cabanesalsarbres.com/ca
http://parcs.diba.cat/inici
http://www.marenostrumbuceo.com/index.php/ca/
http://dofijetboats.com/cat/index.php
http://www.nauticapinedademar.com/
http://www.pescamoscaviladrau.com/
http://www.santhilariaventura.com/ca/inici
http://www.fraganciesmontseny.cat/
http://parcs.diba.cat/
http://parcs.diba.cat/
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Consell Comarcal del 
Maresme
Mataró, Barcelona.
www.ccmaresme.cat

Mercat de Vic
Vic, Barcelona.
www.vic.cat

Oficina de Turisme  
de Caldes d’Estrac
Caldes d’Estrac, Barcelona. 
www.caldetes.cat

Peix Nostrum
Arenys de Mar, Barcelona. 
www.
costadebarcelonamaresme
.cat

El Pirineu Oriental

L’ànima de  
la Catalunya comtal 26

Ajuntament de  
Rupit i Pruit
Rupit i Pruit, Barcelona.
www.rupitpruit.cat

Aventures a cavall
Mas Regalat.  
Besalú, Girona.
www.aventuresacavall.es

 Balneari  
Font Vella
Sant Hilari Sacalm, Girona.
www.balnearifontvella.cat

Cabanes als arbres
Sant Hilari Sacalm, 
Barcelona. 
www.cabanesalsarbres.
com

 Casa Museu 
Verdaguer
Folgueroles, Barcelona.
www.verdaguer.cat

Club Nàutic Vic-Sau
Pantà de Sau.  
Vilanova de Sau, 
Barcelona. 
www.vicsau.com

Cooperativa  
La Fageda
Santa Pau, Girona.
www.fageda.com

Herbolari de Sau
Vilanova de Sau, 
Barcelona.
www.herbolaridesau.com

Jardins Artigas
La Pobla de Lillet, 
Barcelona.
www.poblalillet.cat

La Selva de l’Aventura
Arbúcies, Girona.
www.selvaventura.com

La Tosca
Olot, Girona. 
www.tosca.cat

Mas la Carrera
La Vall d’en Bas, Girona.
www.maslacarrera.cat

Monestir de  
Santa Maria de Ripoll
Ripoll, Girona. 
www.monestirderipoll.cat

 Monestir de Sant  
Pere de Casserres
Les Masies de Roda, 
Barcelona.
www.santperedecasserres.
com

 Museu del  
Coure - La Farga
Les Masies de Voltregà, 
Barcelona. 
www.museudelcoure.com

Museu Episcopal de Vic
Vic, Barcelona. 
www.museuepiscopalvic.
com

Parador de Turisme 
de Vic
Vic, Barcelona.  
www.parador.es

Santa Pau Tour Turístic
Santa Pau, Girona. 
www.i-santapau.com

Sotacingles
Vilanova de Sau, 
Barcelona. 
+3466913703

 Teatre-Museu Dalí
Figueres, Girona.
www.salvador-dali.org

Tren del Ciment. 
Ferrocarril Turístic de l’Alt 
Llobregat. FFCC.
La Pobla de Lillet, 
Barcelona.
www.ferrocarrilturistic.cat

Trescalia
Olot, Girona.
www.trescalia.com

Turisme d’Olot
Olot, Girona.
www.turismeolot.com

Turisme de Sant Joan  
de les Abadesses
Sant Joan de les 
Abadesses, Girona.
www.santjoandelesabades
ses.cat

Vall de Núria
Queralbs, Girona.
www.valldenuria.cat

 Vol de Coloms
Santa Pau, Girona.
www.voldecoloms.cat

Racons que inspiren 28

Ajuntament d’Alpens
Alpens, Barcelona.
www.alpens.cat

Ars Didàctica
Besalú, Girona.
www.arsdidactica.com

Basàltic. Gestió i 
educació ambiental 
Castellfollit de la Roca, 
Girona.
+3466913703

Mas Collfred
Mas El Cavaller de Baix. 
Vidrà, Girona.
www.collfred.cat

Farga Palau de Ripoll
Ripoll, Girona.
www.ripoll.cat

Forn Franquesa
Perafita, Barcelona.
www.fornfranquesa.com

Galetes Birba
Camprodon, Girona.
www.galletasbirba.com

 Micromundi. 
Museu de Miniatures i 
Microminiatures.
Besalú, Girona.
www.museuminiaturesbe
salu.com

Monestir de Santa Maria 
de Ripoll
Ripoll, Girona. 
www.monestirderipoll.cat

Museu Episcopal de Vic
Vic, Barcelona. 
www.museuepiscopalvic.
com

 Museu del Ter
Manlleu, Barcelona.
www.rutadelter.cat

 Parc del Castell  
de Montesquiu
Masoveria del Castell  
de Montesquiu.  
Montesquiu, Barcelona.
parcs.diba.cat

Turisme de Vic
Vic, Barcelona. 
www.victurisme.cat

Cent per cent natural 29

Anigami Aventura
Les Comes.  
L’Esquirol, Barcelona.
www.anigami.cat

El Camí Oliba
www.caminsoliba.cat

Caiacinatura
Banyoles, Girona. 
www.caiacinatura.com

Consorci per a la 
Promoció Turística de la 
Vall de Sau Collsacabra
Rupit i Pruit, Barcelona.
+34938522839

Guies Roc Blanc
Camprodon, Girona.
www.guiesrocblanc.com

Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa
parcs.diba.cat

Refugi Coll de Merolla
Coll de Merolla.  
Gombrèn, Girona.
www.refugicolldemerolla.
com

Vies Braves
www.viesbraves.com

 Vies Verdes Girona
Girona.
www.viesverdes.cat

 Vol de Coloms
Santa Pau, Girona.
www.voldecoloms.cat

El Pirineu  
de Barcelona

El cor del Pirineu 32

Aeròdrom de la Cerdanya
Alp, Girona.
www.aerodromlacerdanya.
cat

Altitud Extrem
La Molina, Girona.
www.altitudextrem.com

Berga Resort 
Berga, Barcelona. 
www.bergaresort.com

Cal Casal d’Ossera 
Ossera, Lleida. 
www.melmeladesossera.
com

Centre Eqüestre de 
Vilaformiu 
Berga, Barcelona. 
www.turismeberga.cat

Club Nàutic Segre Rialb 
Gualter, Lleida. 
www.clubnauticsegrerialb.
com

El Carrilet Verd  
Fígols, Barcelona.
www.carriletverdbergueda.
com 

El Tupí de la Cerdanya 
Bor de Cerdanya, 
Barcelona. 
www.tupidelacerdanya.cat

Experiències Pirineus
www.experienciespirineus.
com

Formatgeria Serrat Gros 
La Vansa i Fórnols, Lleida.
www.formatgeriaserratgros.
com

Fuives 
Berga, Barcelona.
www.fuives.com

Fumanya 
Fumanya, Barcelona
www.dinosauresfumanya.
com

Guils Fontanera 
Guils de Cerdanya, Girona. 
www.guils.com

 La Molina 
Alp, Girona. 
www.lamolina.cat

Mina de Petroli Riutort 
Guardiola de Berguedà, 
Barcelona. 
www.minadepetroli.com

Molí del Casó 
Bagà, Barcelona. 

www.camidelsbonshomes.
com

Múixingalacarta
La Molina, Girona.
www.muixingalacarta.com

 Museu de  
les Mines de Cercs 
Cercs, Berguedà. 
www.mmcercs.cat

Museu de Lleida
La Seu d’Urgell, Lleida. 
www.museudelleida.cat

Parapent Organyà 
Organyà, Lleida. 
www.parapentorganya.net

Parc d’Aventura  
Port del Comte
La Seu d’Urgell, Lleida.
www.portdelcomte.net

Pedraforca Actiu 
Vallcebre, Barcelona. 
www.pedraforcactiu.com

Pesca Pedret 
Berga, Barcelona.
www.turismeberga.cat

Real Club de Golf  
de Cerdaña 
Bolvir, Girona. 
www.rcgcerdanya.com

Solsona Turisme 
Solsona, Lleida. 
www.solsonaturisme.com

 Tren del Ciment
La Pobla de Lillet, 
Barcelona.
www.ferrocarrilturistic.cat

Turisme Berga 
Berga, Barcelona.
www.turismeberga.cat

Turisme Solsonès 
Castellar de  
la Ribera, Lleida.
www.turismesolsones.com

Zoo del Pirineu 
Odèn, Lleida. 
www.zoopirineu.com

Gaudí i Picasso  
entre muntanyes 34

Ajuntament de Gósol
Gósol, Barcelona.
www.gosol.ddl.net

Ajuntament de  
la Pobla de Lillet
Pobla de Lillet, Barcelona.
www.poblalillet.cat

Camí dels Bons Homes
www.camidelsbonshomes.
com 

El Carrilet Verd
Vallcebre, Barcelona.
www.carriletverdbergueda.
com

Museu Fàbrica de Llanes
Arsèguel, Lleida.
www.ccau.cat

Turisme Berga
Berga, Barcelona.
www.turismeberga.cat

Turisme Puigcerdà
Puigcerdà, Girona. 
www.puigcerda.cat

Turisme Solsonès
Castellar de la Ribera, 
Lleida.
www.turismesolsones.com

Aventures entre el  
Cadí i el Pedraforca  35

 La Molina
Alp, Girona.
www.lamolina.cat 

Centre d’Interpretació 
del Parc Natural Cadí-
Moixeró 
Bagà, Barcelona.
www.altbergueda.cat

INWA - Nordic Walking
La Seu d’Urgell, Lleida.
www.nordicwalking.cat

 Parc Olímpic del Segre
La Seu d’Urgell, Lleida.

www.parcolimpic.cat

Museu de les 
Trementinaires 
Tuixent, Lleida.
www.trementinaires.org

Pedraforca Actiu
Vallcebre, Barcelona.
www.pedraforcactiu.com

Berguedà Nàutic
Cercs, Barcelona.
www.altbergueda.cat

Alt Pirineu  
i Val d’Aran

Postals d’alta  
muntanya 38

Acció Natura
Barcelona.
www.accionatura.org 

Aiguadicció
Rialp, Lleida.
www.aiguadicciorialp.com

Aran Experience
Vielha, Lleida.
www.aranexperience.com

Associació de Guies 
Interpretadors del Parc 
Nacional d’Aigüestortes 
Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, Lleida.
www.es.guiesdelparc.org

 Baqueira Beret
Salardú, Lleida.
www.baqueira.es

Bienestar Val d’Aran
Vielha, Lleida.
www.bienestarvaldaran.
com

Caviar Nacarii 
Les, Lleida.
www.caviarnacarii.com 

Copos Events 
Vielha, Lleida.
www.coposevents.com

Miel Cazorla
Durro, Lleida.
www.mielcazorla.com

Montgarri Outdoor
Montgarri, Lleida.
www.montgarri.com 

 Museu de  
Gerri de la Sal
Gerri de la Sal, Lleida.
www.baixpallars.ddl.net

Museu dels Pastors 
Llessui, Lleida. 
www.turisme.pallarssobira.
cat

 Oficina de Turisme  
del Pallars Sobirà
Sort, Lleida. 
www.turisme.pallarssobira.
cat

Rubber River 
Sort, Lleida.
www.raftingsort.com

Taüll Orgànics
Taüll, Lleida.
www.taullorganics.com

Termas  
Baronías de Les
Les, Lleida.
www.termasbaroniadeles.
com

Vall Fosca
La Torre de Capdella, 
Lleida.
www.vallfosca.net

L’essència  
dels Pirineus 40

Ecomuseu de  
les Valls d’Àneu
Esterri d’Àneu, Lleida.
www.ecomuseu.com

Fàbrica de Llana
Vielha, Lleida.
www.cultura.conselharan.
org

 Museu de  
Gerri de la Sal
Gerri de la Sal, Lleida.
baixpallars.ddl.net

Museu de les Mines  
de Cercs 
Cercs, Barcelona.
www.mmcercs.cat

Museu dels Raiers
La Pobla de Segur, Lleida.
www.elsraiers.cat

 Musèu dera Val d’Aran 
Vielha, Lleida.
www.cultura.conselharan.
org

Obrador Xisqueta
Rialp, Lleida.
www.xisqueta.cat

Desafiant  
la muntanya 41

Aran Experience
Vielha, Lleida.
www.aranexperience.com

Aran Park
Bossòst, Lleida.
www.aran-park.es

Hotel-Balneario  
Banhs de Tredòs
Salardú, Lleida.
www.banhsdetredos.com

Copos Events
Vielha, Lleida.
www.coposevents.com

Deportur
Les, Lleida.
www.deportur.com

Excursions Vall Fosca
La Pobleta de Bellveí, 
Lleida.
www.excursionsvallfosca.
com 

Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici 
parcsnaturals.gencat.cat

Rafting Rubber River Sort
Sort, Lleida.
www.raftingsort.com 

Parapent Voltor
Betren, Lleida.
www.parapentvoltor.com

Pirineu Emoció
La Pobla de Segur, Lleida.
www.elcinquellac.com 

Pyrenees Heliski
Betren, Lleida.
www.pyreneesheliski.com

De la plana de Lleida 
al Prepirineu

Entre castells  
i monestirs  44

Aeròdrom Militar d’Alfés
Alfés, Lleida. 
www.turismealfes.
wordpress.com

Ascalfó
Vilanova de la Sal, Lleida.
www.ascalfo.cat 

Celler Raimat
Raimat, Lleida.
www.raimat.com 

Casa Miravall
Juneda, Lleida.
www.yumping.com

Castell d’Encús
Talarn, Lleida.
www.castelldencus.com

Castell de Montsonís
Montsonís, Lleida.
www.castelldemontsonis.
com

Centre d’Interpretació de 
l’Or del Segre
Balaguer, Lleida.
www.museucn.com

Circuit d’Alcarràs
Alcarràs, Lleida.

http://www.costadebarcelonamaresme.cat/ca
http://www.cabanesalsarbres.com/ca
http://www.selvaventura.com/ca
http://www.santperedecasserres.com/catala/menu.htm
http://www.lafarga.es/ca/el-grup/museu-del-coure/presentacio
http://www.museuepiscopalvic.com/
http://parcs.diba.cat/inici
http://www.museuepiscopalvic.com/
http://www.museuminiaturesbesalu.com/?llengua=1
http://www.birba.es/ca/
http://www.santjoandelesabadesses.cat/
http://trescalia.com/
http://www.lavaparc.com/
http://parcs.diba.cat/
http://www.refugicolldemerolla.com/
http://www.aerodromlacerdanya.cat/
http://www.melmeladesossera.com/new/
http://www.clubnauticsegrerialb.com/
http://www.carriletverdbergueda.com/carriletverd.php
http://www.experienciespirineus.com/
http://www.formatgeriaserratgros.com/
http://www.dinosauresfumanya.com/fumanya.php
http://www.turismesolsones.com/index.php?lang=ca
http://www.carriletverdbergueda.com/carriletverd.php
http://www.camidelsbonshomes.com/
http://museudelleida.cat/
http://www.camidelsbonshomes.com/
http://www.guiesdelparc.org/
http://www.bienestarvaldaran.com/ca
http://caviarnacarii.com/?lang=ca
http://turisme.pallarssobira.cat/finteresmuseus.php?id=66
http://turisme.pallarssobira.cat/
http://www.termasbaroniadeles.com/ca.html
http://www.cultura.conselharan.org/index.php?lang=catalan
http://www.castelldemontsonis.com/cat
http://www.raimat.com/cat/default.htm
https://turismealfes.wordpress.com/
http://www.pyreneesheliski.com/
http://www.parapentvoltor.com/catal%C3%A0/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/
http://www.excursionsvallfosca.com/index.php/ca/
http://www.deportur.com/?lang=ca
http://www.xisqueta.cat/
http://www.cultura.conselharan.org/index.php?lang=catalan
http://www.baixpallars.ddl.net/
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www.circuitalcarras.cat

Estany d’Ivars i Vila-sana
Ivars d’Urgell, Lleida.
www.estanyivarsvilasana.
cat

Formatges Camps
El Palau d’Anglesola, 
Lleida.
www.formatgescamps.com

Guimerà Informació
Guimerà, Lleida
www.guimera.info

Kayaking Mont-Rebei
www.kmr.es

L’Olivera Cooperativa
Vallbona de les Monges, 
Lleida.
www.olivera.org

Molí Duran
Sant Martí de Riucorb, 
Lleida.
www.moliduran.com

Monestir de Vallbona de 
les Monges
Vallbona de les Monges, 
Lleida.
www.monestirvallbona.cat

 Monestir de Santa 
Maria de Bellpuig de les 
Avellanes
Os de Balaguer, Lleida.
www.monestirdelesavella
nes.com

 Museu del Torró  
i la Xocolata 
Agramunt, Lleida.
www.vicens.com

 Parc Astronòmic  
del Montsec
Àger, Lleida.
www.parcastronomic.cat 

Tren dels Llacs
La Pobla de Segur, Lleida.
www.trendelsllacs.cat

Tu i Lleida
Os de Balaguer, Lleida.
www.lleidaitu.com

Turisme de Lleida
Lleida.
www.turismedelleida.cat

Ruta per la història  46

Espai Orígens
Camarasa, Lleida.
www.espaiorigens.com

Fortalesa Ibèrica  
dels Vilars 
Arbeca, Lleida.
www.vilars.cat 

La Roca dels Moros
Cogul, Lleida.
www.mac.cat

Molí de l’Espígol
Tornabous, Lleida.
www.mac.cat

 Monestir  
de les Avellanes
Os de Balaguer, Lleida.
www.monestirdelesavella
nes.com

Parc Arqueològic 
Didàctic de Sant Llorenç 
de Montgai
Camarasa, Lleida.
www.cepap.uab.cat

Sant Pere d’Àger
Àger, Lleida.
www.ccnoguera.cat

Turisme de Lleida
Lleida.
www.turismedelleida.cat

A vista d’ocell 47

Acció Ponent
Talarn, Lleida.
www.accioponent.cat

Cal Modest
Tornabous, Lleida.
www.casaruralcalmodest.
com

 Entrenúvols
Àger, Lleida. 
www.entrenuvols.com

Consell Comarcal  
de la Noguera
Balaguer, Lleida.
www.montsec.info

Consell Comarcal  
de l’Urgell
Tàrrega, Lleida.
www.urgell.cat

Espai Orígens
Camarasa, Lleida.
www.espaiorigens.com

Globus Voltor
Matadepera, Barcelona.
www.globusvoltor.com 

H20
Cellers, Lleida.
www.hotelterradets.com

Serra del Montsec
Alòs de Balaguer, Lleida.
www.serradelmontsec.com

Turisme de Lleida
Lleida.
www.lleidatur.com 

Zona Karting
Juneda, Lleida.
www.zonakarting.com 

Del camp a la taula 48

Arbequina i Secció  
de Crèdit SCCL
Arbeca, Lleida.
www.arbequina.coop

Celler Vall de Baldomar
Baldomar, Lleida.
www.costersdelsegre.es

Fira de les Garrigues i 
Fira de l’Oli de Qualitat 
Verge Extra
Les Borges Blanques, 
Lleida.
www.turismegarrigues.com

Formatges de Ponent
Almacelles, Lleida.
www.calquiteria.com 

Licors Portet
La Pobla de Segur, Lleida.
www.licorsportet.cat 

 Museu del Torró  
i la Xocolata
Agramunt, Lleida.
www.vicens.com 

Parc Temàtic de l’Oli
Les Borges Blanques, 
Lleida.
www.grupsalat.cat

La Catalunya Central

Una terra llegendària 52

 Aircat.cat 
Vic, Barcelona. 
www.osonaturisme.cat

Ajuntament de Cardona
Cardona, Barcelona.
www.cardonaturisme.cat

Ajuntament de Súria
Súria, Barcelona. 
www.suria.cat

Cal Serrats
Argençola, Barcelona. 
www.calserrats.com

CAN granja d’estruços
Castellnou de Bages, 
Barcelona. 
www.bagesturisme.net

Ceràmica Roca Caus
Verdú, Lleida. 
www.ceramicarocacaus.
com

Cervera Aventura
Cervera, Lleida.
www.cerveraaventura.com

Cim d’Àligues
Sant Feliu de Codines, 
Barcelona. 
www.cimdaligues.com

Consorci del Parc Fluvial 
Barcelona.
www.parcriullobregat.cat

Coves del Toll
Moià, Barcelona.
www.covesdeltoll.com

Espai Natural  
Sant Miquel del Fai
Sant Feliu de Codines, 
Barcelona.
www.santmiqueldelfai.cat

Espais
Berga, Barcelona. 
www.turismeberga.cat

Fundació Aigües de 
Manresa - Junta de la 
Sèquia
Manresa, Barcelona. 
www.parcdelasequia.cat

 Icono Serveis
Barcelona. 
www.iconoserveis.com

 Larsa Montserrat
Monistrol de Montserrat, 
Barcelona. 
www.montserratvisita.com

 Masia Freixa
Terrassa, Barcelona. 
www.xatic.cat

 Món Sant Benet
Sant Fruitós de Bages, 
Barcelona. 
www.monstbenet.com

Museu Colònia Vidal
Puig-reig, Barcelona. 
www.xatic.cat

 Museu de la Pell
Igualada, Barcelona. 
www.xatic.cat

Museu de la Sal
Cardona, Barcelona. 
www.museodelasal.com

Museu Episcopal de Vic
Vic, Barcelona. 
www.museuepiscopalvic.
com

Observatori Astronòmic 
de Castelltallat
Castelltallat, Barcelona. 
www.observatoricastellta
llat.com

Paisatge i Aventura
Sant Mateu de Bages, 
Barcelona. 
www.paisatgeiaventura.
com

Sotacingles
Vilanova de Sau, 
Barcelona. 
+3466913703

Les petjades de la 
industrialització 54

Ajuntament de 
Castellterçol 
Castellterçol, Barcelona.  
www.castelltersol.cat

Festa de la Verema  
del Bages
Artés, Barcelona.
www.festaveremabages.cat

Museu Colònia Vidal 
Puig-reig, Barcelona.
www.museucoloniavidal.
org

Oficina de Turisme  
de Collbató  
Collbató, Barcelona. 
www.collbato.cat

Solsona Turisme
Solsona, Lleida. 
www.solsonaturisme.com

 Xarxa de Turisme 
Industrial de Catalunya
Terrassa, Barcelona. 
www.xatic.cat

Paisatges de sants  
i monestirs 55

Aeri de Montserrat
Monistrol de Montserrat, 
Barcelona.

www.aeridemontserrat.com

Catalonia Sacra
www.cataloniasacra.cat

Espai Natural  
Sant Miquel del Fai
Sant Feliu de Codines, 
Barcelona.
www.santmiqueldelfai.cat

 Icono Serveis
Barcelona.
www.iconoserveis.com

Monestir de Sant Ramon
Sant Ramon, Lleida.
www.monestirs.cat

El Carrilet Verd
Berga, Barcelona.
www.carriletverdbergueda.
com

Santuari El Miracle
El Miracle, Barcelona.
www.santuarielmiracle.com

L’oest  
de Barcelona

Aroma mediterrània 58

Bikemotions
Sant Sadurní d’Anoia, 
Barcelona.
www.bikemotions.es

 Camins del Vent 
Igualada, Barcelona.
www.caminsdevent.com

 Casa Bacardí
Sitges, Barcelona.
www.casabacardi.es

Cava Emotions
Sant Sadurní d’Anoia. 
Barcelona.
www.cavaemotions.com

Cavatast
www.turismesantsadurni.
com

Centre d’Interpretació  
del Cava. CIC Fassina.
Sant Sadurní d’Anoia, 
Barcelona.
www.turismesantsadurni.
com

Ciutadella Ibèrica  
de Calafell
Calafell, Tarragona.
calafellhistoric.org

Club Torres
Pacs del Penedès, 
Barcelona.
www.clubtorres.com

 Colònia Güell - cripta 
Gaudí
Santa Coloma  
de Cervelló, Barcelona.
www.gaudicoloniaguell.org

Conjunt monumental  
d’Olèrdola
Sant Miquel d’Olèrdola, 
Barcelona.
www.mac.cat

Dinamic Solutions
Terrassa, Barcelona.
www.dinamicsolutions.es

El Molí de Pontons
Pontons, Barcelona.
www.elmolidepontons.es

Espai Natural del  
Delta del Llobregat
El Prat del Llobregat, 
Barcelona.
www.deltallobregat.cat

Estació Nàutica de 
Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona.
www.estacionauticavilano
va.com

Gamba de Vilanova
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona.
www.gambadevilanova.cat

Globus Kontiki
Òdena, Barcelona.
www.globuskontiki.com

Hípica Sant Pau
Sant Pau d’Ordal, 
Barcelona.
www.hipicasantpau.com

 La Seu d’Ègara
Terrassa, Barcelona.
www.seudegara.cat

Le Méridien Ra Beach 
Hotel & Spa
Calafell, Tarragona.
www.explorespa-lmra.es

 Molí Paperer de 
Capellades 
Capellades, Barcelona.
www.xatic.cat

Monestir budista Sakya 
Tashi Ling
Olivella, Barcelona.
www.monjesbudistas.org

 Montserrat Visita 
Monestir de Montserrat, 
Barcelona.
www.montserratvisita.com

Observatori  
Astronòmic Garraf
Olivella, Barcelona.
www.oagarraf.net

Oficina de Turisme  
de Sitges
Sitges, Barcelona.
www.sitgestur.cat 

 Parc Natural del Garraf 
parcs.diba.cat

 Parc Natural de  
Sant Llorenç del Munt 
parcs.diba.cat

Roc-Roi
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona.
www.rocroi.com

Ruta del Xató
www.rutadelxato.com

Tríade. Serveis Cuturals.
Vilafranca del Penedès, 
Barcelona.
www.triadecultural.com

Turisme de Calafell
Calafell, Tarragona.
www.turisme.calafell.cat

 Vinseum-Museu  
de les Cultures del Vi
Vilafranca del Penedès, 
Barcelona. 
www.vinseum.cat

Vijazz 
www.vijazzpenedes.com

De la terra i el mar 60

AGIS 
Sitges, Barcelona.
www.agisitges.com

Albet i Noya
Sant Pau d’Ordal, 
Barcelona.
www.albetinoya.cat

Avgvstvs Forvm
El Vendrell, Tarragona.
www.avgvstvsforvm.com

Bombons Cudié
Vilafranca del Penedès, 
Barcelona. 
www.bombonscudie.com

Casa Bacardí
Sitges, Barcelona.
www.casabacardi.es

Cava Emotions
Sant Sadurní d’Anoia, 
Barcelona.
www.cavaemotions.com

 Caves Codorníu 
Sant Sadurní d’Anoia, 
Barcelona.
www.visitascodorniu.com

El Molí Tours
Torrelles de Foix, 
Barcelona.
www.elmolitours.com

Gourmet Catalunya
www.gourmetcatalunya.
com

 Monestir de 
Montserrat 
Monestir de Montserrat, 
Barcelona.
www.montserratvisita.com

Museu del Ferrocarril  
de Catalunya
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona.
www.museudelferrocarril.
org

Ruta del Xató
www.rutadelxato.com

Simon Coll
Sant Sadurní d’Anoia, 
Barcelona. 
www.simoncoll.com

Torre del Veguer
Sant Pere de Ribes, 
Barcelona.
www.torredelveguer.com

Turisme de Collbató
Collbató, Barcelona.
www.collbato.cat

Un viatge en el temps 61

AGIS 
Sitges, Barcelona.
www.agisitges.com

 Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer 
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona.
www.victorbalaguer.cat

Centre d’Interpretació  
del Romanticisme  
Manel de Cabanyes
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona.
www.ccgarraf.cat

Exposició permanent del 
pallasso Charlie Rivel
Cubelles, Barcelona.
www.exposiciocharlierivel.
blogspot.com.es

 Masia Freixa 
Terrassa, Barcelona.
www.xatic.cat

 Monestir i Museu  
de Montserrat 
Monestir de Montserrat, 
Barcelona.
www.montserratvisita.com

Museus de Sitges
Sitges, Barcelona.
www.museusdesitges.cat

Museu Can Papiol
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona.
www.museucanpapiol.cat

 Museu de la Ciència i 
la Tècnica de Catalunya 
Terrassa, Barcelona.
www.mnactec.cat

 Museu de  
Sant Cugat - Monestir
Sant Cugat del Vallès, 
Barcelona. 
www.museu.santcugat.cat

 Museu Tèxtil 
Terrassa, Barcelona.
www.cdmt.es

NEAN - Parc Prehistòric  
de Capellades
Capellades, Barcelona.
www.capellades.cat

Oficina de Turisme  
de Collbató
Collbató, Barcelona.
www.collbato.cat

Parc d’Olèrdola
Sant Miquel d’Olèrdola, 
Barcelona.
www.mac.cat

 Parc Arqueològic  
de les Mines de Gavà 
Gavà, Barcelona.
www.gavaciutat.cat

Parc Audiovisual  
de Catalunya 
Terrassa, Barcelona. 
www.parcaudiovisual.cat
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http://www.moliduran.com/benvinguts.html
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http://www.turismegarrigues.com/turisme.php?idioma=ca
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http://www.iconoserveis.com/catala.php
http://www.montserratvisita.com/ca/index.html
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http://www.observatoricastelltallat.com/cat/oac.html
http://www.paisatgeiaventura.com/ca/index.php
http://www.museucoloniavidal.org/
http://www.estacionauticavilanova.com/ca/index.php
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http://www.cavaemotions.com/ca/benvingut
http://www.caminsdevent.com/ca.html
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http://www.carriletverdbergueda.com/carriletverd.php
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http://www.montserratvisita.com/ca/index.html
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http://www.rutadelxato.com/
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http://torredelveguer.com/index.php/ca/
http://museudelferrocarril.org/
http://www.montserratvisita.com/ca/index.html


93

Tríade 
Vilafranca del Penedès, 
Barcelona.
www.triadecultural.com

Torre del Veguer
Sant Pere de Ribes, 
Barcelona.
www.torredelveguer.com

 Vil·la Casals
Sant Salvador.  
El Vendrell, Tarragona.
www.paucasals.org

El Camp  
de Tarragona

El Camp de Tarragona  
i el Priorat 64

Ahumada/Balcells 
Vitrallers 
Vallbona de les Monges, 
Lleida. 
vitrall.blogspot.com.es 

Ajuntament de Cambrils 
Cambrils, Tarragona. 
www.cambrils.cat 

Ajuntament de Montblanc
Montblanc, Tarragona.
www.montblancmedieval.
cat 

Ajuntament de Valls
Valls, Tarragona. 
www.valls.cat 

Castell del Vi 
Falset, Tarragona. 
www.turismepriorat.org 

Celler Ripoll Sans
Gratallops, Tarragona. 
www.doqpriorat.org 

Celler Tomàs Cusiné
El Vilosell, Lleida. 
www.tomascusine.com

Centre Natura Servikayak
Els Guiamets, Tarragona. 
www.servikayak.com 

Club de Golf Bonmont
Mont-roig del Camp, 
Tarragona.
www.bonmont.es 

Cosas de Barcos
Tarragona
www.cosasdebarcos.com 

Cova Museu de  
la Font Major
L’Espluga de Francolí, 
Tarragona. 
www.covesdelespluga.info 

Ebike Tours 
Gratallops, Tarragona. 
www.ebiketours.cat 

El Brogit guiatges
www.elbrogit.com 

Estació Nàutica
Cambrils, Tarragona.
www.estacionautica.info 

Explora Tgn.cat
www.exploratgn.cat 

Gaudí Centre
Reus, Tarragona. 
www.gaudicentre.cat 

Hotel Termes Montbrió
Montbrió del Camp, 
Tarragona. 
www.termesmontbrio.com  

L’Olivera
Vallbona de les Monges, 
Lleida. 
www.olivera.org  

Lumine Golf Club
La Pineda, Tarragona. 
www.lumine.com 

 Monestir de Poblet
Poblet, Tarragona. 
www.poblet.cat 

Monestir de  
Santa Maria de Vallbona
Vallbona de les Monges, 
Lleida. 
www.monestirvallbona.cat 

 Monestir  
de Santes Creus
Santes Creus, Tarragona. 
www.larutadelcister.info 

Mont-roig Miami Turisme
Mont-roig del Camp, 
Tarragona. 
www.mont-roigmiami.cat 

Museu de les Mines
Bellmunt del Priorat, 
Tarragona. 
www.minesbellmunt.com 

Oficina de Turisme  
de Siurana
Cornudella de Montsant, 
Tarragona. 
www.turismesiurana.org 

Parc Esportiu Vies Altes
Porrera, Tarragona. 
www.viesaltes.com 

Parc Aquàtic Aqualeon
Albinyana, Tarragona. 
www.aqualeon.es 

Patronat Municipal  
de Turisme de Calafell
Calafell, Tarragona.
www.turisme.calafell.cat 

 Port Aventura
Salou, Tarragona. 
www.portaventura.es  

Reus Promoció
Reus, Tarragona. 
www.reusturisme.cat 

Ruta del Císter
www.larutadelcister.info

Societat d’Investigacions 
Espeleològiques
Tarragona.
www.siet.cat 

Tarraco Guide Bureau
Tarragona.
www.turismotarragona.com 

Turisme de Tarragona 
Tarragona.
www.tarragonaturisme.cat

Vil·la Pau Casals 
Sant Salvador. El Vendrell, 
Tarragona.
www.paucasals.org

Romans,  
monestirs i Gaudí 66

Ajuntament de Montblanc 
Montblanc, Tarragona. 
www.montblancmedieval.
cat 

Antoni Gaudí i Cornet
Riudoms, Tarragona. 
www.gaudi-home.cat  

Auriga Serveis Culturals
Tarragona. 
www.aurigasc.com  

Centre Miró
Mont-roig del Camp, 
Tarragona. 
www.centremiro.com 

 Monestir de Poblet 
Poblet, Tarragona.  
www.poblet.cat 

Monestir de  
Santa Maria de Vallbona
Vallbona de les Monges, 
Lleida. 
www.monestirvallbona.cat 

 Monestir  
de Santes Creus 
Santes Creus, Tarragona. 
www.larutadelcister.info 

Oficina de Turisme  
de Siurana
Cornudella de Montsant, 
Tarragona. 
www.turismesiurana.org 

Oficina de Turisme  
del Priorat
Falset, Tarragona. 
www.turismepriorat.org 

Turisme de Tarragona 
Tarragona.
www.tarragonaturisme.cat

Vil·la Romana  
de Centcelles
Constantí, Tarragona. 
www.mnat.cat 

Vil·la Romana dels Munts
Altafulla, Tarragona.
www.arqueoxarxa.cat 

Entre vinyes i oliveres 67

Catacurian
Gratallops, Tarragona.
www.catacurian.com 

Celler de la Cooperativa 
Agrícola 
L’Espluga de Francolí, 
Tarragona. 
www.cellerscooperatius.cat 

Celler Mas de les Vinyes 
Cabacés, Tarragona. 
www.turismepriorat.org 

Cellers Avgvstvs Forvm 
El Vendrell, Tarragona. 
www.avgvstvsforvm.com 

Festa de la Calçotada 
Tarragona.
www.festadelacalsotada.
com

Molí Gratavinum 
La Vilella Baixa, Tarragona. 
www.turismepriorat.org 

Parc Temàtic de l’Oli
Les Borges Blanques, 
Lleida. 
www.lleidatur.com 

Ruta del Xató
www.rutadelxato.com 

Tarragona Experience
Tarragona.
www.tarragonaturisme.cat 

Les Terres de l’Ebre

Les terres del sud 70

Ajuntament d’Ulldecona 
Ulldecona, Tarragona. 
www.turismeulldecona.com

Cal Joc de Gratallops 
Gratallops, Tarragona.
www.vinicoladelpriorat.com

Castell de Miravet 
Miravet, Tarragona.
www.terresdelebre.travel

Celler Capçanes 
Capçanes, Tarragona. 
www.cellercapcanes.com

Centre d’Interpretació  
de la Batalla de l’Ebre 
El Pinell de Brai, Tarragona. 
www.batallaebre.org

Circuit Móra d’Ebre 
Móra d’Ebre, Tarragona. 
www.circuitmoradebre.com

Delta Polet
Deltebre, Tarragona. 
www.deltapolet.com

eBike Tours 
Gratallops, Tarragona. 
www.ebiketours.cat

Ebre guia 
Miravet, Tarragona. 
www.ebreguia.com

 Ecomuseu del Delta
Deltebre, Tarragona.
www.turismedeltebre.com

El Brogit 
Cornudella de Montsant, 
Tarragona. 
www.elbrogit.com

Esgambi 
Horta de Sant Joan, 
Tarragona. 
www.esgambi.com

La Caseta del Parrillo 
Sant Carles de la Ràpita, 
Tarragona. 
www.turismelarapita.com

La Jueva de Tortosa 
Tortosa, Tarragona. 
www.lajuevadetortosa.com

Llaüt Lo Roget 
Ascó, Tarragona. 
www.llautloroget.com

Lo Mas de la Cuixota 
Amposta, Tarragona. 
www.lomasdelacuixota.
com

Mas Trucafort 
Falset, Tarragona. 
www.mastrucafort.com

Mines Bellmunt 
Bellmunt del Priorat, 
Tarragona. 
www.minesbellmunt.com

Museu Història de 
Catalunya 
La Morera de Montsant, 
Tarragona. 
www.mhcat.cat

Parc Natural  
del Delta de l’Ebre
Deltebre, Tarragona.
www.gencat.cat

 Pinell de Brai 
El Pinell de Brai, Tarragona.
www.catedraldelvi.com

Priorat Experiències 
Turístiques 
Falset, Tarragona. 
www.prioratenoturisme.
com

Restaurant Càmping 
Riba Roja 
Riba-roja d’Ebre, 
Tarragona. 
www.viulebre.com

Terra Enllà 
Corbera d’Ebre, Tarragona. 
www.terraenlla.com

Terres de l’Ebre 
Tortosa, Tarragona. 
www.terresdelebre.travel

Tuna Tour 
L’Ametlla de Mar, 
Tarragona. 
www.tuna-tour.com

Viemocions 
Horta de Sant Joan, 
Tarragona. 
www.viemocions.com

Vies Altes 
Porrera, Tarragona. 
www.viesaltes.com

L’Ebre i les seves 
muntanyes 72

Ajuntament de Benifallet 
Benifallet, Tarragona. 
www.benifallet.org

Carlos Cid 
Amposta, Tarragona. 
www.hipicadomaclasica.
com

Delta Kite Sup 
Sant Carles de la Ràpida, 
Tarragona. 
www.kitesurfdeltakitesup.
es

Natura & Aventura
Sant Carles de la Ràpita, 
Tarragona. 
www.turismepriorat.org

Parapent Montsant 
Arbolí, Tarragona. 
www.turismepriorat.org

Reserva Natural Sebés 
Flix, Tarragona. 
www.reservanaturalsebes.
org

Servi Kayak 
Els Guiamets, Tarragona. 
www.servikayak.com

Art i guerra 73

Aeroclub Barcelona-
Sabadell 
La Sènia, Tarragona. 
www.lasenia.cat

Ajuntament de Flix 
Flix, Tarragona. 
www.flix.cat

Centre d’Interpretació 
d’Art Rupestre Abrics de 
l’Hermita d’Ulldecona 
Ulldecona, Tarragona. 
www.turismeulldecona.com

 Centre Picasso 
Horta de Sant Joan, 
Tarragona. 
www.hortadesantjoan.cat

Espais de la Batalla de 
l’Ebre 
www.batallaebre.com

Rutes Borrell 
La Fatarella, Tarragona. 
www.rutesborrell.cat

Turisme Siurana  
Siurana, Tarragona. 
www.turismesiurana.org

 Vies Verdes Terra Alta
www.viasverdes.com

El perfil del litoral

De costa a costa 76

Aeri de Montserrat
Montserrat, Barcelona.
www.aeridemontserrat.com

AGIS
Sitges, Barcelona.
www.agisitges.com

Albet i Noya
Subirats, Barcelona.
www.albetinoya.com

Aquàtica
L’Estartit, Girona.
www.aquatica-sub.com

 Bodegas Torres
Pacs del Penedès, 
Barcelona.
www.clubtorres.com

Casa Bacardí
Sitges, Barcelona.
www.casabacardi.es

Casa-Museu Salvador 
Dalí
Cadaqués, Girona.  
www.salvador-dali.org

Circuit de Barcelona-
Catalunya
Montmeló, Barcelona.
www.circuitcat.com

Clos de l’Obac
Gratallops, Tarragona.
www.costersdelsiurana.
com

 Codorníu
Sant Sadurní d’Anoia, 
Barcelona.
www.visitascodorniu.com

Colonia Güell
Santa Coloma de Cervelló, 
Barcelona.
www.gaudicoloniaguell.org

Cremallera de Montserrat
Monistrol de Montserrat, 
Barcelona. 
www.cremallerademontser
rat.com

El Brogit Guiatges
www.elbrogit.com

Empordàlia
Vilajuïga, Girona.
www.empordalia.com 

Espai del Peix  
de Palamós
Palamós, Girona.
www.espaidelpeix.org

Estació Nàutica de 
Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona.
www.estacionauticavilano
va.com

Gaudí Centre
Reus,Tarragona.
www.gaudicentre.cat

Girona Segway
Girona.
www.gironasegway.com

Globus Voltor
Cardedeu, Barcelona.
www.globusvoltor.com

Grup Broquetas
Caldes de Montbui, 
Barcelona. 
www.grupbroquetas.com

Hípica Can Vila
Sant Esteve de 
Palautordera, Barcelona.
www.hipicacanvila.com

 Icono Serveis
Barcelona.
www.iconoserveis.com

MAC Empúries  
(Museu d’Arqueologia  
de Catalunya)
Sant Martí d’Empúries, 
Girona.
www.mac.cat

 MónNatura Delta de 
l’Ebre 
Amposta, Tarragona.
www.monnaturadelta.com

 Monestir de Poblet
Poblet, Tarragona.
www.poblet.cat

Monestir de  
Sant Pere de Rodes
El Port de la Selva, Girona. 
ca.elportdelaselva.cat

 Montserrat Visita 
Monestir de Montserrat, 
Barcelona.
www.montserratvisita.com

 Museu de la Ciència i 
la Tècnica de Catalunya 
Terrassa, Barcelona.
www.mnactec.cat

 Museu Tèxtil 
Terrassa, Barcelona.
www.cdmt.es

Parc Audiovisual  
de Catalunya 
Terrassa, Barcelona. 
www.parcaudiovisual.cat

Parc Natural  
del Delta de l’Ebre
Deltebre, Tarragona.
www.gencat.cat

Parc Natural  
del Montseny
Mosqueroles, Barcelona.
parcs.diba.cat

Pesca Turisme Cambrils
Cambrils, Tarragona.
www.cambrils.cat 

 Port Aventura 
Vila-seca, Tarragona.
www.portaventura.com

Ruta de les Muscleres
Sant Carles de la Ràpita, 
Tarragona.
www.turismedeltebre.com

SK Kayak
Llançà i Sant Pere 
Pescador, Girona.
www.kayakcostabrava.com

Tarragona Experience
Tarragona.
www.tarragonaturisme.cat

 Teatre-Museu Dalí
Figueres, Girona.
www.salvador-dali.org

 Termes Victòria 
Caldes de Montbui, 
Barcelona.
www.termesvictoria.com

Tuna Tour 
L’Ametlla de Mar, 
Tarragona. 
www.tuna-tour.com

Turisme de Sant Feliu  
de Guíxols 
Sant Feliu de Guíxols, 
Girona. 
www.visitguixols.com

Turisme de Tarragona 
Tarragona.
www.tarragonaturisme.cat

http://vitrall.blogspot.com.es/
http://www.montblancmedieval.cat/
http://www.bonmont.es/?lang=es
http://www.elbrogit.com/ca/
http://estacionautica.com/?lang=ca
http://www.exploratgn.cat/ca
http://www.termesmontbrio.com/ca
http://www.lumine.com/ca
http://www.gaudi-home.cat/
http://www.montblancmedieval.cat/
http://www.turismotarragona.com/index.php?lang=ca
http://www.portaventura.cat/#_ga=1.103314176.1275849707.1452509314
http://www.aqualeon.es/?lang=ca
http://www.viesaltes.com/qui-som/
http://www.cellerscooperatius.cat/
http://www.festadelacalsotada.com/
http://www.turismeulldecona.com/
http://www.cellercapcanes.com/ca
http://www.elbrogit.com/ca/
http://www.esgambi.com/ca/index.html
http://www.reservanaturalsebes.org/joomla/
http://kitesurfdeltakitesup.es/
http://www.hipicadomaclasica.com/
http://www.viemocions.com/
http://www.tuna-tour.com/?lan=ca
http://terraenlla.com/rutesbatallaebre/
http://www.prioratenoturisme.com/ca
http://www.pagosdehibera.cat/
http://www.lomasdelacuixota.com/
http://www.rutesborrell.cat/index.php/ca/
https://www.aeridemontserrat.com/ca/
https://www.clubtorres.com/ca/home
http://www.circuitcat.com/ca/
http://costersdelsiurana.com/ca/
http://www.gaudicoloniaguell.org/ca
http://www.cremallerademontserrat.com/website_cremallera/cat/index.asp
http://www.elbrogit.com/ca/
http://www.empordalia.com/web/home?language=ca
http://www.estacionauticavilanova.com/ca/index.php
http://www.portaventura.cat/#_ga=1.65559598.1275849707.1452509314
http://parcs.diba.cat/
http://web.gencat.cat/ca/inici/
http://www.montserratvisita.com/ca/index.html
http://ca.elportdelaselva.cat/
http://www.iconoserveis.com/catala.php
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La inspiració  
de Gaudí 80

 Bodegas Torres
Pacs del Penedès, 
Barcelona.
www.clubtorres.com

Casa Bacardí
Sitges, Barcelona.
www.casabacardi.es

Cava Emotions
Vilafranca del Penedès, 
Barcelona.
www.cavaemotions.com 

 Colònia Güell - cripta 
Gaudí
Santa Coloma de Cervelló, 
Barcelona.
www.gaudicoloniaguell.org

Estació Nàutica  
de Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona.
www.estacionauticavilano
va.com

Turisme de Sitges
Sitges, Barcelona.
www.sitgestur.cat

Tocant el cel 81

 Icono Serveis
Barcelona.
www.iconoserveis.com

 La Pedrera
Barcelona.
www.lapedrera.com 

 Larsa Montserrat
Montserrat, Barcelona.
www.montserratvisita.com

Pedres amb ànima 82

Museu de Sant Cugat - 
Monestir
Sant Cugat del Vallès, 
Barcelona.
www.museu.santcugat.cat

 Oficina de Turisme de 
Terrassa
Terrassa, Barcelona.
www.visitaterrassa.cat

Palau Requens
Barcelona.
www.palaurequesens.cat

Parc Natural de la 
Muntanya de Montserrat
Monistrol de Montserrat, 
Barcelona.
muntanyamontserrat.
gencat.cat

 Termes Victòria
Caldes de Montbui, 
Barcelona.
www.termesvictoria.com

Adrenalina i emoció 83

Cim d’Àligues 
Sant Feliu de Codines, 
Barcelona.
www.cimdaligues.com  

Circuit de Catalunya
Montmeló, Barcelona.
www.circuitcat.com 

Espai Natural de  
Sant Miquel del Fai
Bigues i Riells, Barcelona.
www.santmiqueldelfai.cat

 La Roca Village
La Roca del Vallès, 
Barcelona.
www.larocavillage.com 

Xarxa de Turisme 
Industrial de Catalunya
Terrassa, Barcelona.
www.xatic.cat

Barcelona:  
una joia modernista 84

Basílica de  
la Sagrada Família
Barcelona.
www.sagradafamilia.org

BCN Shop
Barcelona.
bcnshop.barcelonaturisme.
com

 Hospital de Sant Pau
Barcelona.
www.santpaubarcelona.org

Running Tours Barcelona
www.runningtoursbarce
lona.com

Trip4real
www.trip4real.com

We Barcelona
www.webarcelona.com

La costa del Maresme 85

Alta Alella
Alella, Barcelona.
www.altaalella.cat

Club Nàutic de Calella
Calella, Barcelona.
www.nauticcalella.com

 Fundació Palau
Caldes d’Estrac, Barcelona.
www.fundaciopalau.cat

Globus Voltor
Cardedeu, Barcelona.
www.globusvoltor.com

 Oficina d’Informació 
Turística de Canet de Mar 
Canet de Mar, Barcelona.
www.canetdemar.cat

Catalunya  
al complet

La gran ruta  
per Catalunya 88

Aquàtica
L’Estarit, Girona.
www.aquatica-sub.com

 Basílica de  
la Sagrada Família
Barcelona.
www.sagradafamilia.org 

Celler Castell  
d’Encús
Talarn, Lleida.
www.castelldencus.com 

 Bodegas Torres 
Pacs del Penedès, 
Barcelona.

www.clubtorres.com 

 Castell Gala Dalí
Púbol, Girona.
www.salvador-dali.org

Cava Emotions 
Vilafranca del Penedès, 
Barcelona.
www.cavaemotions.com 

Circuit de  
Barcelona-Catalunya
Montmeló, Barcelona.
www.circuit.cat

Col·lectiu Cuina Volcànica
Olot, Girona.
www.cuinavolcanica.cat

 Colònia Güell - cripta 
Gaudí
Santa Coloma de Cervelló, 
Barcelona.
www.gaudicoloniaguell.org

Cooperativa El Masroig 
El Masroig, Tarragona.
www.cellermasroig.com

Delta Poblet
Deltebre, Tarragona.
www.deltapolet.com 

Entorn d’Aprenentatge 
Cadí-Moixeró
Tuixent, Lleida.
www.entornaprenentatge-
tuixent.com

El Brogit
Farena, Tarragona.
www.elbrogit.com

 FC Barcelona
Barcelona.
www.fcbarcelona.es

Girona Segway
Girona.
www.gironasegway.com

 Gran Teatre del Liceu
Barcelona.
www.liceubarcelona.cat 

 Hospital de Sant Pau
Barcelona.
www.santpaubarcelona.org

 Icono Serveis 
Culturals
Barcelona.

www.iconoserveis.com

La Caseta del Parrillo
Sant Carles de la Ràpita, 
Tarragona.
www.turismelarapita.com

 La Pedrera
Barcelona.
www.lapedrera.com

 La Roca Village
La Roca del Vallès, 
Barcelona.
www.larocavillage.com

 Monestir  
de Montserrat
Montserrat, Barcelona.
www.montserratvisita.com

 Monestir de Poblet
Poblet, Tarragona.
www.larutadelcister.info  

Monestir de Santa Maria 
de Vallbona
Vallbona de les Monges, 
Lleida.
www.larutadelcister.info

Múixing a la Carta
La Molina, Girona.
www.muixingalacarta.com 

 Oficina de Turisme  
del Priorat
Falset, Tarragona.
www.turismepriorat.org

Park Güell
Barcelona.
www.parkguell.cat 

 Parc Astronòmic  
del Montsec
Àger, Lleida.
www.parcastronomic.cat 

 Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici
Boí, Lleida.
parcsnaturals.gencat.cat

 Patronat de Turisme 
Costa Brava - Girona
Girona.
www.costabrava.org

Rafting Sort Rubber River
Sort, Lleida.
www.raftingsort.com

 Teatre-Museu Dalí
Figueres, Girona.
www.salvador-dali.org

Tren dels Llacs
La Pobla de Segur, Lleida.
www.trendelsllacs.cat

Trips For Vips
Barcelona.
www.tripsforvips.com

Tuna Tour
Ametlla de Mar, Tarragona.
www.tuna-tour.com 

 Turisme de Barcelona
Barcelona.
www.barcelonaturisme.
com

 Tarraco Guide Bureau
Tarragona.
www.turismotarragona.com

 Vall de Boí
Barruera, Lleida.
www.vallboi.cat

 Vall de Núria (hotel)
Núria, Girona.
www.valldenuria.cat 

 Visit BCN
Barcelona.
www.barcelonaturisme.
com 

 Vol de Coloms
Santa Pau, Girona.
www.voldecoloms.cat 

We Barcelona
Barcelona
www.webarcelona.com 

https://www.clubtorres.com/ca/home
http://www.cavaemotions.com/ca/benvingut
http://www.gaudicoloniaguell.org/ca
http://www.estacionauticavilanova.com/ca/index.php
http://www.iconoserveis.com/catala.php
http://www.montserratvisita.com/ca/index.html
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/ca/
http://www.larocavillage.com/ca/home/home
http://muntanyamontserrat.gencat.cat/ca/
http://www.runningtoursbarcelona.com/#
http://es.trip4real.com/
http://www.fcbarcelona.cat/?_ga=1.60650349.1134286932.1452513779
http://www.elbrogit.com/ca/
http://www.gaudicoloniaguell.org/ca
http://www.circuit.cat/ca/
http://www.cavaemotions.com/ca/benvingut
https://www.clubtorres.com/ca/home
http://www.iconoserveis.com/catala.php
http://www.larocavillage.com/ca/home/home
http://www.montserratvisita.com/ca/index.html
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/?
http://www.turismotarragona.com/index.php?lang=ca
http://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/?
http://www.tripsforvips.com/
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Més informació

Per a més informació de Catalunya 
       

       www.catalunya.com 

  www.facebook.com/catalunyaexperience

  @catexperience 
  www.twitter.com/catexperience

  @catalunyaexperience 
  www.instagram.com/catalunyaexperience

  www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

  https://plus.google.com/+Catalunyaexperience1

Ask the office  
www.facebook.com/catalunyaexperience/
app_431056236953440

Palau Robert - Centre d’Informació de Turisme  
de Catalunya 
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona
+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93
Fax + 34 93 292 12 70 / +34 93 238 40 10
www.gencat.cat/palaurobert
Horaris: de dilluns a dissabte: 10-20 h;  
diumenges i festius: 10-14.30 h

Informació turística
012 des de Catalunya
902 400 012 des de fora de Catalunya
+34 902 400 012 des de fora d’Espanya

Entitats de promoció turística 
       

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 
www.costadaurada.info, www.terresdelebre.travel

Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineu de Girona 
www.costabrava.org

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida  
www.aralleida.cat
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