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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

Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona
www.barcelonaesmoltmes.cat

Turisme de Barcelona 
www.barcelonaturisme.com

Per a més informació

www.catalunya.com

www.facebook.com/catalunyaexperience

@catexperience
www.twitter.com/catexperience

@catalunyaexperience
www.instagram.com/catalunyaexperience

www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

Palau Robert
(Centre d’Informació Turística de Catalunya)
Passeig de Gràcia, 107 - 08008 Barcelona
932 388 091 / 932 388 092 / 932 388 093
www.gencat.cat/palaurobert 

Horaris:
de dilluns a dissabte de 10.00 h a 20.00 h
diumenges i festius de 10.00 h a 14.30 h

Informació turística: 012
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Catalunya en família

Quan una família visita Catalunya, les 
vacances passen volant. És normal si tenim 
en compte la gran varietat de propostes 
per fer amb nens que hi ha, especialment a 
les destinacions que tenen el segell «Platja 
en família» i «Natura i muntanya en família».
Aquests distintius certifiquen que els  
municipis estan preparats per instal·lar-hi 
el campament base de l’escapada familiar.  
Hi podreu fer activitats nàutiques, 
llançar-vos pels tobogans dels parcs 
aquàtics, practicar esquí, fer excursions 
pel bosc... i, per descomptat, també hi 
trobareu empreses d’activitats, hotels i 
restaurants adaptats a les famílies. Totes  
les comoditats que busqueu per als viatges 
familiars, les teniu a Catalunya. Veniu a 
comprovar-ho en primera persona. 

On anar en família
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Espais per a nadons

El Baby Center de Pineda de Mar 
és un espai infantil per a nadons 
i infants fins a 6 anys situat a la 
platja dels Pescadors. 
Al Baby Center les famílies  
disposeu d’un gran nombre de  
comoditats que us facilitaran 
l’estada a la platja: canviadors, 
trones, microones, nevera per 
deixar-hi les carmanyoles, llitets i 
un sofà per a l’alletament. També 
s’hi organitzen tallers gratuïts per 
als menuts cada mitja hora.

A la platja de Sant Antoni de  
Calonge, les famílies amb nadons 
hi sou molt benvingudes perquè hi 
trobareu un espai útil per estar-vos-
hi amb els més menuts. Microones, 
neveres, trones aparcacotxets i 
una zona de lactància, ideals per 
a famílies amb nadons. També s’hi 
organitzen tallers i xerrades que us 
poden interessar. Informeu-vos-en 
allà mateix o a l’Oficina de Turisme 
de Sant Antoni.

Baby CenterL’espai nadó

PINEDA DE MAR
www.pinedademarturisme.com
info@pinedademarturisme.com

Informació i reserves:
Al mateix web
Tel. 972 755 180

CALONGE - SANT ANTONI
www.calonge-santantoni.cat
turisme@calonge.cat

Informació i reserves:
Al mateix web
Tel. 972 661 714

0 00-5
ANYS

0-6
ANYS

Espais  
per a nadons

França

Val
d’Aran

Andorra

Costa
BravaPaisatges

Barcelona

mar Mediterrani

Costa
Barcelona

Costa
Daurada

Terres
de Lleida

Pirineus

Terres
de l’Ebre

Lleida

Girona

Tarragona

Barcelona

Calonge - 
Sant Antoni

Torroella 
de Montgrí - 
l’Estartit

Pineda de Mar



 8

Espais per a nadons

A la platja Principal de l’Estartit al 
costat de la caseta de salvament 
hi trobareu dos espais reservats 
per a famílies amb nadons i nens. 
Aquests espais estan oberts durant 
els mesos de juliol i agost. L’espai 
Mini Beach Club és gratuït i basa la 
seva activitat en l’entreteniment per 
a nens d’entre 4 i 10 anys. 
Baby Beach Club és un espai  
reservat per a famílies amb nadons. 
Està situat en una zona ombrívola a 
prop de la pineda, on podreu  
gaudir d’una estona relaxada.

Mini i Baby 
beach club

TORROELLA DE MONTGRÍ - L’ESTARTIT
www.visitestartit.com
info@visitestartit.com

Informació i reserves:
Al mateix web
Tel. 972 752 222

00-11
ANYS

Gaudiu de  
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Gaudiu de la natura i l’aventuraGaudiu de la natura i l’aventura

L’Ajuntament de Pineda de Mar us 
convida a conèixer els orígens de 
Pineda a través de la natura i les 
restes arqueològiques que encara 
es conserven com l’aqüeducte romà 
de Can Cua, el molí fariner o el forn 
de calç de Can Marquès. També 
podeu descobrir la ruta dels antics 
pirates i contrabandistes, i finalitzar 
aquest viatge per la història de la 
localitat amb una experiència única 
a l’aula d’entorn rural de Marpi.

Ruta  
als orígens

PINEDA DE MAR 
www.visitpineda.com
info@pinedaturisme.com

Informació i reserves
Al mateix web
Tel. 937 625 038 

1-100-16
ANYS

CASTELL - PLATJA D’ARO
www.platjadaro.com
turisme@platjadaro.com

Informació i reserves:
Al mateix web
Tel. 972 817 179

El parc dels estanys a Castell - 
Platja d’Aro és un lloc ideal per als 
amants de la natura. 
Gaudiu d’un itinerari senyalitzat, 
observeu les aus que hi fan estada 
des dels miradors, i descobriu-hi 
les exposicions d’art a l’aire lliure. 
Al mateix parc s’organitzen durant 
tot l’any visites naturalistes i visites 
teatralitzades amb el nom de  
Contes Màgics perquè en  
gaudiu en família. 

0-16
ANYS

El parc  
dels estanys

0

L’hípica Mas Paguina us proposa 
una ruta amb carruatge pel Parc Na-
tural del Montgrí, les Illes Medes i el 
Baix Ter. Podreu gaudir del paisatge 
ben asseguts en un carruatge com 
feien els nostres avantpassats. I si 
sou més atrevits, també podeu pro-
var de muntar a cavall i acompanyar 
al trot els familiars i amics que vagin 
al carruatge.  

Amb carruatge 
o a cavall

TORROELLA DE MONTGRÍ - L’ESTARTIT
www.visitestartit.com
info@visitestartit.com

Informació i reserves: 
Hípica Mas Paguina
www.hipicamaspaguina.com
Tel. 972 751 472

10-200-16
ANYS

La Séquia Major és un espai 
natural protegit des de l’any 1992. 
És una zona humida litoral situada 
a la Pineda, a Vila-seca. La visita 
té una durada de dues hores 
amb un recorregut total de dos 
quilòmetres. El camí és planer i 
està adaptat per a cotxets. Durant 
la visita coneixereu la història de 
l’indret i els valors naturals que el 
caracteritzen. També descobrireu 
les espècies protegides que hi ha 
i podreu observar ocells amb els 
prismàtics.

La Séquia, un 
espai protegit

VILA-SECA LA PINEDA PLATJA 
www.lapinedaplatja.info
turisme@lapinedaplatja.info

Informació i reserves:
Al mateix web
Tel. 977 390 362

0-16
ANYS 0
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Gaudiu de la natura i l’aventuraGaudiu de la natura i l’aventura

Si us agrada gaudir de la natura en 
família, allotgeu-vos en un acollidor 
bungalou de fusta del Nou Càmping 
i passegeu en bicicleta per un  
indret únic al Pirineu. Podreu vorejar 
les aigües cristal·lines del llac de 
la Torrassa mentre pedalegeu i us 
podreu endinsar pel Parc Natural de 
l’Alt Pirineu on trobareu molts ocells 
aquàtics que són un espectacle per 
la vista. Al mateix càmping tenen 
cadiretes perquè els més  
petits gaudeixin de la passejada. 

Càmping i bici 
en família

LES VALLS D’ÀNEU 
www.vallsdaneu.org
info@vallsdaneu.org

Informació i reserves: 
Nou Càmping
www.noucamping.com
Tel. 973 626 261

+303-5
ANYS

Si us agrada jugar a tenis, us  
suggerim que us desplaceu fins a 
Cambrils, a Estival Eldorado Resort 
on podreu gaudir del paquet tenis, 
adreçat especialment a famílies de 
quatre membres. Aquest paquet us 
ofereix una hora diària de classes de 
tenis per a dos nens o nenes amb 
un entrenador professional durant 
quatre dies i l’allotjament de tres nits 
en una habitació familiar en la qual 
estan inclosos l’esmorzar i el sopar 
amb bufet lliure. L’oferta és vàlida 
fins el 31 d’octubre de 2017 i el preu 
és a partir de 441 € per família. 

Passió pel tenis 

CAMBRILS
www.cambrils-turisme.com
tur@turisme.org  

Informació i reserves:
Estival Eldorado Resort
www.doradoplaya.com
Tel. 977 361 190

+302-12
ANYS

MUNTANYES DE PRADES
www.muntanyescostadaurada.cat
info@muntanyescostadaurada.cat

Informació i reserves: 
Càmping Prades Park
www.campingprades.com
Tel. 977 868 270

Si voleu conèixer l’evolució de 
l’eruga fins que es converteix en 
papallona, apropeu-vos al càmping 
de Prades. Hi podreu gaudir d’un 
fantàstic taller familiar d’educació 
mediambiental. A més, hi descobri-
reu que la mascota del càmping és  
justament una papallona. L’activitat 
es duu a terme durant el cap de 
setmana i el matí. 

3-5
ANYS

D’eruga  
a papallona

1-10

Al mas la Coromina us deixaran 
entrar a un galliner molt gran on hi 
viuen els animals de la granja: les 
gallines, els porcs, els conills,...  
Viureu i aprendreu com és la vida  
de les vaques al mas i la cura que 
en tenen els amos. Podreu  
tocar la pell suau dels vedells i donar 
menjar a les vaques. També veureu 
directament com les munyen. A la 
botiga us convidaran a fer un tast  
de la llet i els seus derivats.

On és la taca 
de la vaca?

LA VALL D’EN BAS - LES PRESES
www.vallbas.cat
ajuntament@vallbas.cat

Informació i reserves:
Mas la Coromina
www.maslacoromina.com
Tel.  699 746 752

1-103-6
ANYS
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Gaudiu de la natura i l’aventuraGaudiu de la natura i l’aventura

LA VALL D’EN BAS - LES PRESES 
www.vallbas.cat
ajuntament@vallbas.cat

Informació i reserves:
Rucs i Someres
www.rucsisomeres.com
Tel. 609 304 994

L’empresa Rucs i Someres us  
convida a descobrir el parc de  
pedra tosca de les Preses d’una 
forma original i divertida. Si no us 
fan por els animals, podreu muntar 
un ase de raça catalana i passe-
jar pels laberints de pedra que 
cobreixen el parc i descobrir les 
barraques de pedra seca. Durant 
la passejada gaudireu de la màgia 
d’aquest paisatge volcànic i les 
històries que us explicaran. 

3-6
ANYS

Passejades  
en ruc català

1-10

El Jardí Botànic Marimurtra és 
un indret on podreu gaudir d’un 
important patrimoni botànic, 
arquitectònic, paisatgístic i humà.
Us imagineu tenir a l’abast més de 
4.000 espècies de plantes de cinc 
continents en un indret privilegiat 
a tocar del mar i amb unes vistes 
espectaculars de la Costa Brava? 
Veniu i gaudiu de Marimurta. 

Un jardí a la 
Costa Brava

BLANES
www.visitblanes.cat
turisme@blanes.cat

Informació i reserves: 
Jardí Botànic Marimurtra
www.marimurtra.cat
Tel. 972 330 206

1-106-11
ANYS

Descobriu els encants de la serra 
de Queralt amb l’acompanyament 
d’un guia especialitzat que us 
mostrarà les vistes espectaculars 
de les muntanyes i els pobles. 
L’itinerari que us proposen 
ressegueix el camí de ronda 
i centra el seu interès en la 
descoberta del patrimoni natural. 
Pel camí trobareu la font del Guiu, 
la font Negra i la font del Bou, uns 
espais ideals per descansar i fer-hi 
un mos. Cal que reserveu l’activitat 
almenys amb deu dies d’antelació. 

Amb guia per la 
serra de Queralt

BERGA 
www.turismeberga.cat
berga@ajberga.cat

Informació i reserves:
Al mateix web
Tel. 938 211 384

6-11
ANYS

+ 30

VALLTER 2000
www.vallter2000.cat
info@vallter2000.com

Informació i reserves: 
Al mateix web
Tel. 972 136 057

Si no us fa por l’altura, pugeu fins  
al naixement del Ter i observeu  
Catalunya des del mirador de la 
Costa Brava amb el telecadira  
familiar que porta el nom del  
fundador de Vallter, J. Pujol.  
També empresari de les galetes 
Pujol. Aquesta oferta és vàlida per 
a l’estiu 2017 i famílies de quatre 
persones. 

5-16
ANYS

Passejada  
en telecadira

+30
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Gaudiu de la natura i l’aventuraGaudiu de la natura i l’aventura

El Xalet de Prades té una petita 
granja que és la delícia dels més 
petits. Famílies, si us allotgeu 
en alguna de les casetes del 
Xalet podreu recollir els ous de 
les gallines de forma gratuïta. 
Aprofiteu-ne l’oportunitat. De 
ben segur que gaudireu de 
l’experiència. 

Recollida 
d’ous

MUNTANYES DE PRADES
www.muntanyescostadaurada.cat
info@muntanyescostadaurada.cat

Informació i reserves:
Xalet de Prades
www.xaletdeprades.com
Tel. 977 868 371

6-11
ANYS 0

El delta del riu Tordera és un espai  
d’un alt valor ecològic que acull  
una gran quantitat d’hàbitats i  
espècies animals i vegetals 
típiques d’ambients aquàtics 
costaners. Aquests valors naturals 
fan que aquest sigui l’espai natural  
amb més biodiversitat i poder 
d’atracció de tots els municipis 
que l’envolten. Veure la Tordera 
baixar és un espectacle 
indiscutible. Escapeu-vos-hi i 
descobriu-la en família! 

El delta  
de la Tordera

MALGRAT DE MAR
www.turismemalgrat.com
turisme@turismemalgrat.com

Informació i reserves:
Al mateix web
Tel. 937 655 642

6-11
ANYS 0

El parc Francesc Macià, a Malgrat 
de Mar, és un espai viu de  
50.000 m2 situat en una zona plana 
al llarg de la riera de Palafolls. 
És un parc tancat que garanteix 
la seguretat de la mainada i la 
tranquil·litat dels acompanyants. 
Hi trobareu una zona per a 
monopatins, jocs sensorials, zones 
de pícnic i figures gegants que 
fan que aquest indret tingui una 
atmosfera màgica i singular.

Gaudiu d’un 
parc immens

MALGRAT DE MAR
www.turismemalgrat.com
turisme@turismemalgrat.com 

Informació i reserves:
Al mateix web
Tel. 937 655 642

6-11
ANYS 0

El càmping Serra de Prades Resort 
us ofereix una activitat magnífica 
per als infants que es deleixen 
pels cavalls: una passejada en 
poni d’una durada de 20 minuts. 
Es tracta d’una passejada 
familiar en la qual els pares 
podreu acompanyar els vostres 
fills. L’activitat inclou el casc i el 
material per muntar. 

Passejada  
en poni

MUNTANYES DE PRADES
www.muntanyescostadaurada.cat
info@muntanyescostadaurada.cat

Informació i reserves:
Càmping Serra de Prades Resort
www.serradeprades.com
Tel. 977 869 050

6-11
ANYS

1-10
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Gaudiu de la natura i l’aventura

Què us semblaria visitar una granja 
i fer de pagès tot un dia? Aquesta 
és l’activitat que us proposa 
l’Ajuntament de Castell - Platja 
d’Aro. Tot passejant, anireu al 
mas Can Juanals de les Eroles de 
Castell d’Aro. Un cop allà podreu 
feinejar als horts, conèixer, tocar 
i alimentar el bestiar. Una sortida 
ideal per fer amb els menuts! 

Anem  
a la granja

CASTELL - PLATJA D’ARO
www.platjadaro.com
visitesguiades@platjadaro.com

Informació i reserves:
Al mateix web
Tel. 972 817 284

6-11
ANYS 0

Gaudiu de la natura i l’aventura

Situat en un entorn privilegiat, el 
Museu d’Interpretació de la Natura 
de Santa Susanna us permetrà 
conèixer la transformació del 
paisatge en un entorn natural. 
Descobrireu com és la vida al 
camp, així com el present i el 
futur de l’agricultura al Maresme. 
Una activitat pedagògica molt 
interessant per fer en família. 

Visita al Museu 
de la Natura

SANTA SUSANNA
www.stasusanna-barcelona.com
info@stasusanna-barcelona.com

Informació i reserves: 
Al mateix web
Tel. 937 679 250

6-16
ANYS

1-10

Si us agrada caminar i conèixer 
la vegetació d’alta muntanya, 
l’empresa Monnatura Pirineus us 
proposa una activitat familiar que  
us permetrà fer un recorregut  
naturalista pel Pirineu. Descobrireu  
i coneixereu aspectes del medi  
natural, com la vegetació d’alta 
muntanya, la fauna més caracterís-
tica de la zona i els rastres que dei-
xen. Convertiu-vos en exploradors 
de la natura! 

Naturalistes  
del Pirineu

LES VALLS D’ÀNEU 
www.vallsdaneu.org
info@vallsdaneu.org

Informació i reserves: 
Monnatura Pirineus
www.monnaturapirineus.com
Tel. 973 626 722

10-206-11
ANYS

La Casa de l’Ós Bru dels 
Pirineus al poble d’Isil és un 
centre d’interpretació adreçat al 
coneixement d’aquesta espècie 
tan emblemàtica. En aquesta 
activitat us proposem fer un 
itinerari circular en què anireu 
trobant un conjunt de petjades que 
us aproparan al coneixement de la 
fauna pirinenca. Una activitat per 
als menuts que els convertirà en 
veritables naturalistes. 

El rastre  
de l’ós bru

LES VALLS D’ÀNEU
www.vallsdaneu.org
info@vallsdaneu.org

Informació i reserves: 
Casa de l’Ós Bru del Pirineu
www.casaosbru.org
Tel. 973 083 044

1-106-11
ANYS
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Gaudiu de la natura i l’aventura

Què us semblaria fer una passejada 
sobre rodes per la zona volcànica 
de la Garrotxa? Descobriu com pot 
ser de divertit conduir un Segway 
per indrets tan màgics com els 
volcans, les ermites i els salts 
d’aigua que us trobareu al Parc 
Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa. Deixeu-vos 
acompanyar per un guia de 
l’empresa Naturatours i gaudiu 
d’aquesta experiència en família. 

Tour Segway 
entre volcans

LA VALL D’EN BAS - LES PRESES 
www.vallbas.cat
ajuntament@vallbas.cat

Informació i reserves:
Naturatours
www.segwaygarrotxa.cat
Tel. 610 928 356

+3012-16
ANYS

La marxa nòrdica és una activitat 
física aeròbica molt agradable i 
fàcil de practicar, que incorpora 
uns bastons. Actua de forma suau, 
però eficaç, millora la força 
muscular i tonifica els músculs. 
També activa el sistema cardio-
vascular i repercuteix de manera 
directa en la coordinació i la mo-
bilitat. Les sortides s’acostumen a 
realitzar entre les 8 del matí i les 12 
del migdia, depenent de l’estació 
de l’any. També s’organitzen sorti-
des nocturnes entre les 7 del ves-
pre i les 11 de la nit. 

Marxa nòrdica

EL VENDRELL 
www.elvendrellturistic.com
turisme@elvendrell.net

Informació i reserves: 
Al mateix web
Tel. 977 680 010

1-1012-16
ANYS

Gaudiu de l’única via ferrada 
d’Europa penjada sobre el mar! El 
Parc Aventura organitza sortides 
guiades en les quals podreu llogar 
el material necessari per poder dur 
a terme l’activitat. Si sou amants de 
l’escalada, la via ferrada de la cala 
del Molí consta de dos trams de 
dificultat baixa i mitjana que podeu 
realitzar tots els membres de la famí-
lia, a partir dels 12 anys. I recordeu 
que l’accés pel camí de ronda és 
espectacular!

Via ferrada  
sobre el mar

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.com
turisme@guixols.cat

Informació i reserves: 
Parc Aventura 
www.parcaventurasantfeliu.com
Tel. 637 431 577

20-3012-16
ANYS

Gaudiu de la natura i l’aventura
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Trepitgeu  
la neu
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Trepitgeu la neu

L’estació d’esquí Boí Taüll ofereix 
moltes emocions per als més 
petits, com el jardí de neu i la zona 
de trineus, ubicats a la zona baixa 
de l’estació. Per als més grans, 
que ja sabeu esquiar, podreu pujar 
al telecadira de Puig Falcó, el més 
alt de Catalunya a 2.751 metres 
d’altura, des d’on gaudireu d’unes 
vistes privilegiades sobre el Pirineu, 
i d’una neu de qualitat excel·lent. 
Per als més caminadors, també s’hi 
organitzen itineraris amb raquetes 
de neu.

Emocions  
a la neu

LA VALL DE BOÍ
www.vallboi.cat
vallboi@vallboi.com

Informació i reserves: 
Boí Taüll Resort
www.boitaullresort.com
Tel. 902 406 640

3-16
ANYS

+30

Espot és una estació d’esquí que 
disposa de dos parcs lúdics que 
organitzen un munt d’activitats per 
a tota la família. Les activitats que 
inclou el forfet del parc lúdic són les 
següents: una pista de tubbing, una 
pista de trineus i un circuit d’iniciació 
al disc golf. El parc lúdic i d’aventura 
de Port Ainé disposa d’una zona 
lúdica per a famílies amb una pista 
de tubbing, patinets, llits elàstics i 
mini cars. 

Diversió  
al Parc Lúdic

ESPOT
www.espotesqui.cat
info@skipallars.cat
Tel. 972 621 199

PORT AINÉ
www.portainé.cat
info@skipallars.cat
Tel. 973 627 614

3-11
ANYS

10-20

Port Ainé
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Trepitgeu la neu

Si us agrada l’esquí, a Masella 
podreu gaudir de l’esquí de dia, 
però també hi trobareu el domini 
esquiable nocturn més important 
dels Pirineus. L’esquí nocturn 
és una experiència única per 
gaudir en família. I com a colofó 
d’aquesta activitat esportiva 
gaudiu d’un àpat tradicional, 
amb gastronomia de muntanya, 
al restaurant del Pla de Masella, 
situat a peu de pista.

Esquiant  
nit i dia

MASELLA 
www.masella.com
masella@masella.com

Informació i reserves: 
Al mateix web 
Tel. 972 144 000

12-16
ANYS

+30

A l’estació de Vallter 2000 podreu 
gaudir de l’esquí per només 60 € 
amb aquest paquet d’esquí familiar 
que inclou dos forfets de dia per 
a adults i un forfet infantil per a 
menuts de 7 a 14 anys. L’oferta és 
vàlida per a la temporada d’hivern 
2017-2018. Si voleu forfets 
suplementaris se us aplicarà un 
descompte del 10 % al preu de la 
taquilla. 

Esquí  
en família

VALLTER 2000
www.vallter2000.cat
info@vallter2000.com

Informació i reserves:
Al mateix web
Tel. 972 136 057

7-14
ANYS

+30

Descobriu  
 l’entorn
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Descobriu l’entorn

L’Ajuntament del Vendrell ofereix 
a les famílies durant els mesos 
d’estiu una ludoteca a la sorra. 
Un espai de joc destinat a 
infants de 2 a 12 anys que és 
una eina educativa i de diversió 
alhora. L’espai compta amb 
la col·laboració d’un grup de 
professionals especialitzats 
en educació i una selecció de 
joguines que afavoreixen la relació 
entre la mainada i el joc a la 
platja. La inscripció es pot fer a la 
mateixa ludoteca.

Juguem 
a la sorra

EL VENDRELL
www.elvendrellturistic.com
turisme@elvendrell.net

Informació i reserves:
Al mateix web
Tel. 977 680 010

1-102-12
ANYS

MALGRAT DE MAR
www.turismemalgrat.com
info@turismemalgrat.com

Informació i reserves: 
Al mateix web
Tel. 937 655 642

1-100-16
ANYS

Us convidem a seguir una ruta 
a peu per Malgrat de Mar per 
descobrir-ne els edificis més 
emblemàtics. Fareu un recorregut 
per la història i els diferents estils 
arquitectònics en què es van 
construir. Tot caminant, podreu 
observar l’aspecte i els usos 
actuals d’aquests monuments i 
podreu imaginar com eren i com 
vivien els malgratencs d’ahir a 
través del llegat que ens han 
deixat. Un ruta molt interessant 
també per fer en família. 

Ruta urbana

Descobriu l’entorn

A la masia de turisme rural 
el Bosquet no només us hi 
podeu allotjar i gaudir d’un 
espai confortable en un entorn 
meravellós, sinó que a més 
tindreu ben a prop una colla 
d’animalons que faran les delícies 
dels més petits. Veureu pasturar 
les ovelles i potser us vindran 
a visitar al Bosquet, enmig de 
rouredes i alzinars, i les gallines 
us enlluernaran cada matí amb els 
ous acabat de pondre que podreu 
recollir.

Ous frescos

LA VALL D’EN BAS - LES PRESES
www.vallbas.cat
ajuntament@vallbas.cat

Informació i reserves: 
Turisme Rural el Bosquet
www.elbosquet.com
Tel. 651 923 124

3-5
ANYS 0

Descobriu el barri vell de Berga al 
vostre aire amb el suport del fulletó 
«El tomb per Berga» que trobareu 
a l’oficina de turisme de la ciutat, al 
carrer dels Àngels, o bé al web de 
la mateixa entitat. L’activitat està 
pensada per iniciar els menuts i 
les famílies en la descoberta del 
passat de la ciutat. L’activitat es 
pot complementar amb l’entrada 
als diferents museus de la vila com 
la Col·lecció del Circ.

Descobriu  
el barri vell

BERGA 
www.turismeberga.cat
berga@ajberga.cat

Informació i reserves:
Al mateix web
Tel. 938 211 384

6-11
ANYS 0
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Descobriu l’entornDescobriu l’entorn

Un grapat de Blanes és un joc 
de pistes per fer en família i 
gaudir plegats del temps d’oci 
tot descobrint la vila de Blanes. 
Els nens i nenes, amb l’ajut dels 
adults, podreu resoldre amb 
facilitat les proves més difícils.
Durant aquest petit recorregut pel 
centre de la vila també tindreu 
l’oportunitat de conèixer una mica 
més la flora i la fauna de l’entorn.

Un grapat  
de Blanes

BLANES
www.visitblanes.net
turisme@blanes.cat

Informació i reserves: 
Al mateix web
Tel. 972 330 348

6-11
ANYS 0 1-10

CALAFELL 
www.turisme.calafell.cat
informació@calafell.org

Informació i reserves: 
www.calafellhistoric.org
calafellhistoric@calafell.org
Tel. 977 694 683

6-11
ANYS

La ciutadella ibèrica de Calafell  
és un jaciment reconstruït que  
us permetrà viure l’experiència  
de fer un viatge en família  
2.500 anys enrere i conèixer, tocar 
i experimentar com vivien els 
nostres avantpassats, els ibers. 
Entrareu a casa seva, us vestireu 
com ells, provareu de fer farina 
amb els antics molins i moltes 
coses més. Consulteu el programa 
d’activitats al web.

Viviu com 
els ibers

L’Ajuntament de Calella us proposa 
una visita guiada per descobrir el 
Museu del Turisme d’una manera 
amena i divertida. Els més petits 
adquiriran coneixements sobre 
el turisme mentre experimenten 
amb objectes, maquetes, pantalles 
interactives, i altres entreteniments. 
Els adults que els acompanyin 
també viuran una experiència 
enriquidora en aquest equipament 
únic i singular. Fins al mes de juny 
de 2017 el museu està tancat per 
obres de reforma. 

Descobriu  
el Museu  
del Turisme

CALELLA
www.calellabarcelona.com
info@calellabarcelona.com

Informació i reserves: 
www.museudelturisme.cat
mutur@calella.cat
Tel. 937 663 098

1-106-11
ANYS

CASTELL - PLATJA D’ARO
www.platjadaro.com
turisme@platjadaro.com

Informació i reserves:
Associació el trenet de la Vall d’Aro
www.eltrenetdelavalldaro.cat
Tel. 972 817 179

6-11
ANYS

Sorpreneu els menuts i exploreu 
els carrers i espais medievals de la 
vila de Castell d’Aro amb el trenet 
de la Vall d’Aro. Quan arribeu al 
parc de l’Estació podreu gaudir 
també de la circulació en un tren 
petitó que recorre un dels únics 
circuits de modelisme que hi ha a 
Catalunya. El trenet té un circuit de 
700 metres i dues vies de càrrega  
i descàrrega de viatgers.

El trenet de  
la Vall d’Aro

0
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Descobriu l’entornDescobriu l’entorn

La tradició vitivinícola de Calonge 
- Sant Antoni omple l’entorn del 
castell amb la Festa del Vi Nou. 
Durant el mes de novembre, 
quan les botes de vi surten de la 
penombra dels cellers per veure 
la llum, se celebra aquesta festa 
que omple el centre històric de 
Calonge d’exposicions, tallers, 
espectacles i moltes altres 
activitats que us aproparan als 
secrets del món del vi. 

La festa  
del vi nou

CALONGE - SANT ANTONI
www.calonge-santantoni.cat
turisme@calonge.cat

Informació i reserves: 
Al mateix web
Tel 972 661 714

6-11
ANYS 0

CALONGE - SANT ANTONI
www.calonge-santantoni.cat
turisme@calonge.cat

Informació i reserves: 
Al mateix web
Tel 972 661 714

6-11
ANYS

Voleu saber com viuen els patges 
dels tres Reis d’Orient? A Calonge 
- Sant Antoni podreu descobrir-
ho al desembre. Veureu com els 
patges munten el campament 
per allotjar les cartes dels nens i 
nenes. I també, com preparen les 
joguines per a la nit més màgica 
de l’any. Veniu a descobrir en 
primera persona els preparatius 
per rebre els tres Reis d’Orient i 
aprofiteu per donar-los la carta.  

Campament 
Reial

0

Després de mesos de cuidar la 
vinya, al setembre, els enòlegs i 
productors anuncien que és hora 
de veremar. A Calonge - Sant 
Antoni aquesta bona nova se 
celebra festejant el vi i s’organitzen 
activitats relacionades amb 
la verema com per exemple: 
trepitjades de raïm, visites a 
cellers, ioga per a tothom entre 
vinyes... Fins i tot podeu passar 
tot un dia veremant en família i fer 
un bon esmorzar ben a prop dels 
ceps. 

Verema  
i família

CALONGE - SANT ANTONI
www.calonge-santantoni.cat
turisme@calonge.cat

Informació i reserves: 
Al mateix web
Tel 972 661 714

1-106-11
ANYS

LA VALL DE BOÍ
www.vallboi.cat
 vallboi@vallboi.com

Informació i reserves: 
www.boitaullresort,com
activitats@boitaullresort.com
Tel. 647 589 511

10-206-11
ANYS

A Boí Taüll a més d’esquiar, 
caminar amb raquetes de 
neu, admirar el patrimoni del 
Romànic i gaudir de la natura al 
Parc Nacional d’Aigüestortes, 
podeu descobrir els encantadors 
pobles de la Vall de Boí i escoltar  
llegendes antigues d’éssers 
fantàstics i mitològics com les 
encantàries o els minairons, entre 
d’altres, que faran passar una 
bona estona a grans i petits.

Llegendes de 
la Vall de Boí
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Descobriu l’entornDescobriu l’entorn

VILANOVA I LA GELTRÚ
www.vilanovaturisme.cat
turisme@vilanova.cat

Informació i reserves:
Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú
www.envilanova.com 
www.museudelferrocarril.org

1-106-11
ANYS

El Museu del Ferrocarril de 
Catalunya a Vilanova i la Geltrú 
us proposa una visita perquè 
us endinseu en el món del tren: 
un univers de tècnica i precisió, 
però també d’emocions i records. 
Sabíeu que el primer ferrocarril de 
la península Ibèrica es va posar 
en marxa a Catalunya el 1848? 
L’objectiu principal del museu 
és posar a l’abast de tothom 
el món del ferrocarril i els seus 
protagonistes.

Un viatge  
en el temps

Sabíeu que Prades és coneguda 
com la vila vermella? En aquesta 
visita guiada descobrireu la història, 
els monuments i els secrets 
d’aquesta bonica població. També 
fareu una gimcana familiar pels 
carrers del poble, en què cada nucli 
familiar formarà un equip i haurà de 
demostrar els seus coneixements. 
Una competició molt didàctica i 
divertida. Com a obsequi, al final de 
la gimcana, podreu recuperar les 
forces assaborint un producte típic 
de la vila vermella.

Els secrets de  
la vila vermella

MUNTANYES DE PRADES
www.muntanyescostadaurada.cat
info@muntanyescostadaurada.cat

Informació i reserves:
La teva ruta
www.latevaruta.com
Tel. 638 027 366

1-2012-16
ANYS

Gaudiu la màgia de les pintures 
romàniques a Sant Climent de 
Taüll. El Crist en majestat n’és la 
imatge més emblemàtica tot i que 
es conserva al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya. Amb el 
videomapping podreu veure una 
recreació virtual i digital de les 
pintures originals al lloc d’origen a 
través de sis projectors integrats 
a l’església que reprodueixen el 
conjunt pictòric tal com era l’any 
1123.

Videomapping 
a Sant Climent

LA VALL DE BOÍ
www.vallboi.cat
vallboi@vallboi.com

Informació i reserves: 
Centre romànic de la Vall de Boí
www.centreromanic.com
Tel. 973 696 715

1-106-12
ANYS
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Submergiu-vos a l’aigua

SANT CARLES DE LA RÀPITA
www.enlarapita.com
info@enlarapita.com

Informació i reserves:
Al mateix web
Tel. 977 101 010

+30

Si us voleu sentir capitans de la 
Mediterrània durant unes hores i 
navegar jugant amb les onades, 
l’empresa Embarcacions Badia 
dels Alfacs us ofereix el lloguer 
d’embarcacions sense titulació. 
Convertiu-vos en el patró d’una 
embarcació de 15 CV i descobriu 
els encants de la badia. Un paratge 
de pau i tranquil·litat, on gaudir 
mentre navegueu observant el vol 
de les aus, les salines i sentint el so 
de l’aigua. Una activitat emocionant 
per fer en família. 

Capità  
per un dia 

0-16
ANYS

Les empreses Creuers del Delta, 
Turisevents i Subirats Bartomeu 
us ofereixen una sortida per mar 
des del port de Sant Carles de 
la Ràpita fins al Musclàrium.
El passeig recorre la badia, les 
salines de la Trinitat i la reserva 
natural de la Punta de la Banya 
fins on es cultiven els musclos 
i les ostres del delta de l’Ebre. 
Allà on l’aigua dolça del riu Ebre i 
l’aigua salada de la Mediterrània es 
fusionen per d’oferir-vos uns fruits 
del mar amb uns sabors únics. 

La ruta de  
les muscleres

SANT CARLES DE LA RÀPITA
www.enlarapita.com
info@enlarapita.com

Informació i reserves: 
Al mateix web
Tel. 977 101 010

20-300-16
ANYS
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Submergiu-vos a l’aiguaSubmergiu-vos a l’aigua

SANT CARLES DE LA RÀPITA
www.enlarapita.com
info@enlarapita.com

Informació i reserves: 
Al mateix web
Tel. 977 101 010

+30

Apreneu a jugar amb la força del 
vent i navegueu de manera segura 
en un mar sense onatge.  
La badia dels Alfacs, protegida per 
la península de la Banya, és un dels 
espais més singulars del delta de 
l’Ebre, ideal  per practicar-hi la vela 
lleugera. Una activitat ecològica per 
gaudir-ne en família.

La badia  
dels Alfacs

0-16
ANYS

ROSES 
www.visitroses.cat
turisme@roses.cat

Informació i reserves:
www.elsblausderoses.com
www.donpancho.org
Tel. 609 328 177 / Tel. 609 893 389

10-20

Els creuers marítims que surten de 
Roses recorren la costa, visitant 
cales recollides, penya-segats 
impressionants, coves misterioses 
i aigües profundes i cristal·lines 
amb una gran riquesa de fauna i 
flora submarina. El cap de Creus 
vist des del mar és una experiència 
difícil d’oblidar. Embarqueu-vos 
en un d’aquests creuers fabulosos 
que organitzen els Blaus de Roses 
- Don Pancho i gaudiu-ne en 
família!

Navega pel  
cap de Creus

0-16
ANYS

El Corsari Negre és una 
embarcació de fusta construïda 
artesanalment al Brasil, semblant 
a la dels antics pirates del Carib. 
Si voleu navegar com un pirata 
aquesta activitat us agradarà.
Navegareu per tota la costa  
del Montgrí fins arribar a les  
Tres Coves. Us banyareu a les 
aigües cristal·lines del Falaguer  
i descobrireu la reserva natural  
de les illes Medes.

A bord del 
Corsari Negre

TORROELLA DE MONTGRÍ - L’ESTARTIT
www.visitestartit.com
info@visitestartit.com

Informació i reserves: 
Estació Nàutica de l’Estartit - Illes Medes
www.enestartit.com
Tel. 972 750 699

20-300-16
ANYS

CASTELLDEFELS 
www.castelldefelsturismo.com
turismo@castelldefels.org

Informació i reserves:
Canal Olímpic de Catalunya
www.canalolimpic.cat
Tel. 936 362 896

1-10

Veniu a provar el piragüisme al 
Canal Olímpic de Catalunya. 
L’activitat inclou una hora de 
lloguer d’una embarcació de 
piragüisme (canoa o caiac doble) 
per a dues persones i també 
una pala i una armilla. Gaudiu en 
família dels esports nàutics en 
un espai d’aigua tancat sense 
corrents ni onades.

Piragüisme 
per a tots

3-16
ANYS
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Què us semblaria remar pel 
Canal Olímpic de Catalunya? 
A Castelldefels podreu gaudir 
d’aquesta activitat tan atractiva  
que inclou una hora de lloguer 
d’una barca de passeig per a 
grups d’una a cinc persones. 
Gaudireu de l’aigua sense corrents 
ni onades i si ho feu en família 
disfrutareu tant els grans com els 
petits. 

Barca de rem

CASTELLDEFELS 
www.castelldefelsturismo.com
turismo@castelldefels.org

Informació i reserves:
Canal Olímpic de Catalunya
www.canalolimpic.cat
Tel. 936 362 896

1-103-16
ANYS

L’empresa Dive different us 
proposa sortir des de la platja 
en una petita embarcació que 
navegarà per racons i cales 
precioses fins arribar al cap de 
Mort, roca en forma de calavera 
situada en un forat a uns vint 
metres d’altura en un penya-segat.  
Allà desembarcareu en una petita 
platja on us podreu banyar i fins i 
tot buscar un tresor amagat dins 
d’una cova. Us agradaria ser una 
família pirata per un dia?

Pirates  
per un dia 

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.com
turisme@guixols.cat

Informació i reserves: 
Dive different
www.sagaroexperience.com
Tel. 650 838 209

10-203-16
ANYS

Us proposem navegar per la Costa 
de Barcelona i descobrir des del mar 
indrets únics com el front marítim 
de Vilanova, Sitges o Cubelles. I si 
el temps ho permet, també podreu 
fer un bany al mar. Una experiència 
única per gaudir del mar d’una 
forma diferent i una bona proposta 
per passar uns moments relaxats i 
divertits.

Passeig familiar 
en veler

VILANOVA I LA GELTRÚ
www.vilanovaturisme.cat
turisme@vilanova.cat

Informació i reserves:
Estació Nàutica de vilanova i la Geltrú
www.envilanova.com
Tel. 673 473 956

20-303-16
ANYS

CALELLA
www.calellabarcelona.com
info@calellabarcelona.com

Informació i reserves:
Sports Evasion
www.wsc.cat
Tel.  931 280 337

+30

Si us agraden els vols nàutics no us 
perdeu aquesta activitat que dura 
dotze minuts i que consisteix a 
lligar-se a un paracaigudes i deixar-
se arrossegar per una llanxa. Es 
poden fer vols individuals, dobles 
i també triples, en funció de les 
condicions climatològiques. La 
mateixa empresa Sports Evasion 
també organitza sortides per 
practicar el surf de rem. I si no en 
sabeu, no patiu, us explicaran com 
funciona.

Vol nàutic 
i surf de rem

6-11
ANYS
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CAMBRILS
www.cambrils-turisme.com
tur@cambrils.org

Informació i reserves:
Estació Nàutica de la Costa Daurada
www. estacionautica.com
Tel. 977 353 592

+30

L’estació nàutica Costa Daurada a 
la platja de l’Esquirol a Cambrils, us 
proposa un paquet de navegació 
familiar molt interessant que inclou: 
un bateig amb Hobie Cat, una hora 
de monitor de surf de rem o caiac, 
un refresc al bar Windcambrils, i si 
us en queden ganes, una sortida 
de quinze minuts en esquibús. Tot 
això per un preu de 110 € per a una 
família de tres o quatre persones. 

Navega  
en família

6-11
ANYS

L’hotel Les Illes us proposa 
practicar la immersió lleugera 
en família. Aquesta activitat de 
descoberta, també coneguda com 
a snorkelling, és molt emocionant 
per als infants que ja saben nedar. 
Submergiu-vos amb un vestit 
de neoprè, un tub i unes ulleres 
d’immersió pel Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix 
Ter i en descobrireu el fons marí. 
La sortida es fa en vaixell i la 
durada de l’activitat és de tres 
hores.

Fem immersió 
lleugera

TORROELLA DE MONTGRÍ - L’ESTARTIT
www.visitestartit.com
info@visitestartit.com

Informació i reserves:
Hotel Les illes
www.hotellesilles.com
Tel. 972 751 239

10-206-11
ANYS

Si voleu gaudir del mar i us agrada 
l’esport, l’escola de vela de 
Calafell us ofereix l’oportunitat de 
llogar una taula de caiac durant 
una hora. A més us faran una 
explicació sobre l’estabilitat i la 
seguretat, molt interessant per als 
qui no heu practicat mai aquest 
esport. Animeu-vos a practicar-
lo en família. L’horari de lloguer 
comença a les deu del matí i 
acaba a les vuit del vespre. 

Lloguer  
de caiacs

CALAFELL
www.turisme.calafell.cat
informacio@calafell.org

Informació i reserves: 
Escola de vela de Calafell
www.escoladeveladecalafell.com
Tel. 629 213 697

1-106-11
ANYS

Famílies, esteu de sort! Si us agrada 
el mar i l’esport, la base nàutica de 
Pineda de Mar us ofereix paquets 
a mida per a famílies amb els quals 
podreu practicar vela, surf de rem, 
caiac, catamarà i moltes activitats 
més. Només cal saber nedar, triar 
l’activitat que més us agradi i tenir 
ganes de viure una aventura al 
mar. L’escola està reconeguda 
per la Federació Catalana de Vela 
i disposa d’un segell de qualitat 
turística.

Paquets 
aquàtics a mida

PINEDA DE MAR
www.pinedademarturisme.com
info@pinedademarturisme.com

Informació i reserves:
Base nàutica Pineda de Mar
www.nauticapinedademar.com
Tel. 691 239 429

20-306-16
ANYS
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El Club Nàutic de Salou us ofereix 
paquets d’activitats per a tota la 
família que inclouen segons la 
modalitat que trieu, una sortida 
amb caiac o surf de rem i un 
creuer amb un dinar inclòs al 
restaurant de la terrassa del club. 
Si us agrada l’esport i explorar 
en família racons exclusius de la 
Costa Daurada, aquest combinat 
no us deixarà indiferents. 

Explorers Soul 

SALOU
www.visitsalou.eu
pmtsalou@salou.cat

Informació i reserves:
Club Nàutic Salou
www.estacionautica.com
Tel. 977 383 000

+306-16
ANYS

EL VENDRELL
www.elvendrellturistic.com
turisme@elvendrell.net

Informació i reserves:
Al mateix web
Tel. 977 680 010

10-20

L’Aula Aquàtica Masia Blanca és 
un projecte impulsat pel Patronat 
de Turisme del Vendrell. La 
Masia Blanca va ser declarada 
reserva marina l’any 1999. A 
l’Aula Aquàtica podreu veure 
una exposició sobre la reserva i 
un documental que us permetrà 
conèixer-la en profunditat. També 
podreu practicar immersió lleugera 
i gaudir de la flora i la fauna 
d’aquest paratge tan singular. 
Aquesta activitat es posarà en 
marxa l’estiu del 2017. 

L’Aula Aquàtica 
Masia Blanca 

8-14
ANYS

SANTA SUSANNA
www.stasusanna-barcelona.com
info@stasusanna-barcelona.com

Informació i reserves: 
Estació Nàutica Santa Susanna
Al mateix web
Tel. 937 679 250

10-20

A la base nàutica de Santa 
Susanna podreu practicar tot tipus 
d’activitats en contacte amb el mar 
com per exemple el caiac o el surf 
de rem entre d’altres. Practicant 
aquests esports descobrireu Santa 
Susanna des d’un altre punt de 
vista i us divertireu amb seguretat. 
A més, els clients allotjats als 
hotels associats a l’Estació 
Nàutica gaudireu de descomptes 
en aquestes activitats. 

Diversió a la 
base nàutica

11-16
ANYS

L’empresa Sports Evasion a Calella 
us proposa una activitat doblement 
emocionant. Primer us explicaran 
el funcionament de la remada i la 
zona on es pot practicar el caiac. 
I després fareu una passejada  
d’una hora. En acabar podreu 
pujar al banana bus: un inflable 
amb una capacitat màxima de 
deu persones que és arrossegat 
per una llanxa, que intentarà fer-
vos bolcar a l’aigua. Una activitat 
divertida i molt emocionant.

Banana bus  
i caiac

CALELLA
www.calellabarcelona.com
info@calellabarcelona.com

Informació i reserves:
Sports Evasion
www.wsc.cat 
Tel. 931 280 337

10-2012-16
ANYS
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SANT PERE PESCADOR
www.visitsantpere.com
oficinaturisme@santpere.cat

Informació i reserves: 
Escola de vela Fluvià - la Gola
www.fluvia-gola.com
Tel. 635 489 153

+30

Si no teniu clara l’experiència 
aquàtica que voleu triar, l’escola de 
vela Fluvià - la Gola us pot ajudar. 
Per això han creat el paquet Water 
Sport Experience, amb el qual 
podreu combinar dues hores de surf 
de vela o vela lleugera amb dues 
hores de caiac o surf de rem. Trieu 
la vostra experiència i compartiu-la 
amb la família i els amics. 

Experiències 
aquàtiques

12-16
ANYS

SANT PERE PESCADOR
www.visitsantpere.com
oficinaturisme@santpere.cat

Informació i reserves: 
Escola de vela Fluvià - la Gola
www.fluvia-gola.com
Tel. 635 489 152

20-30

Apreneu la tècnica del  surf de 
rem o del caiac amb la família 
o els amics gràcies a aquesta 
experiència de dues hores amb 
un instructor que us ensenyarà a 
remar i us portarà per les aigües 
màgiques del riu Fluvià, al bell mig 
del Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà.

Surf de rem 
pel Fluvià

12-16
ANYS

VILANOVA I LA GELTRÚ
www.vilanovaturisme.cat
turisme@vilanova.cat

Informació i reserves:
Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú
www.envilanova.com
Tel. 673 473 956

10-20

Si aquesta és la primera vegada 
que agafeu un caiac, encertareu 
en la vostra tria. En el món del 
caiac l’open és una embarcació 
molt estable i autobuidable, que 
us permetrà gaudir de l’activitat 
amb una seguretat total. Gaudiu 
d’una passejada durant una hora 
per la costa de Vilanova i la Geltrú 
i banyeu-vos a les platges de la 
zona en família. 

Una passejada 
en open caiac

12-16
ANYS

L’escola de vela de Calafell us 
ofereix  un curs de vela de vuit 
hores de durada amb catamarà.  
La navegació es fa amb un monitor 
titulat i en una embarcació amb 
capacitat per a una i fins a quatre 
persones. Durant el curs us 
explicaran la teoria dels vents i els 
rumbs, la virada i la trabujada.  
Si sou amants del mar i sempre 
heu tingut el cuquet de conduir una 
embarcació, aquest curs és 
una bona oportunitat per posar-ho 
en pràctica. 

Curs de vela

CALAFELL
www.turisme.calafell.cat
informacio@calafell.org

Informació i reserves: 
Escola de vela de Calafell
www.escoladeveladecalafell.com
Tel.  629 213 697

+3012-16 
ANYS
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Divertiu-vos als parcs temàtics

El Water World, a Lloret de 
Mar, és un dels parcs aquàtics 
més grans d’Europa. Els seus 
140.000 m2 inclouen nombroses 
atraccions aquàtiques com: 
piscines d’onades, rius ràpids, 
tobogans, kamikazes i pistes 
toves fantàstiques. Un conjunt 
d’atraccions d’aigua orientades 
tant al públic infantil com als 
adults. Al parc també hi trobareu 
restaurants, zones de pícnic i 
pinedes on us podreu relaxar. 

Emocions  
a l’aigua

LLORET DE MAR
www.lloretdemar.org
lloret-turisme@lloret.org

Informació i reserves:
Waterworld
www.waterworld.es
Tel. 972 368 613

10-200-16
ANYS

LLORET DE MAR
www.lloretdemar.org
lloret-turisme@lloret.org

Informació i reserves: 
www.gnomo-park.com
Tel. 972 368 080

10-200-12
ANYS

Gnomo Park és un parc dissenyat 
per a l’oci familiar i ambientat 
en el món dels gnoms. El parc 
està construït en un bosc de 
pins mediterranis i el trobareu 
a la carretera de Lloret de Mar 
a Blanes. Té una superfície de 
40.000 metres quadrats, amb 
instal·lacions lúdiques per a petits 
i grans. Veniu a Lloret a conèixer la 
nostra família de gnoms! 

Un parc  
de gnoms
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ROSES
www.visitroses.cat
turisme@roses.cat

Informació i reserves: 
Aquabrava 
www.aquabrava.com
Tel. 972 254 344

20-30

El parc aquàtic Aquabrava ofereix 
diversió per a tota la família en un 
preciós entorn enjardinat i amb 
una gran varietat de diversions 
aquàtiques per a totes les edats 
que us faran gaudir una jornada 
realment inoblidable.  

Refresca’t 
amb la família

0-16
ANYS

VILA-SECA LA PINEDA PLATJA 
www.lapinedaplatja.info
turisme@lapinedaplatja.info

Informació i reserves:
Aquopolis Costa Daurada
www.costa-dorada.aquopolis.es

20-30

L’Aquopolis és un parc aquàtic 
amb piscines, tobogans d’aigua 
i una zona infantil que encantarà 
els menuts. El delfinari està format 
per una àmplia graderia per veure 
còmodament les exhibicions de 
dofins. També coneixereu els 
lleons marins de la Patagònia i 
descobrireu què mengen i com es 
comporten. 

Dofins  
i tobogans

0-16
ANYS

A l’Illa Fantasia us podreu banyar 
a les piscines en horari nocturn, 
de les vuit del vespre a les dotze 
de la nit. L’únic parc aquàtic obert  
les nits d’estiu per a les famílies. 
Gaudiu de l’aigua, la llum i la 
diversió en un espai incomparable. 

Banys 
nocturns

10-200-16
ANYS

COSTA BARCELONA
www.illafantasia.com
info@illafantasia.com

Informació i reserves
www.aquasound.cat
Tel. 937 514 553

COSTA BARCELONA
www.illafantasia.com
info@illafantasia.com

Informació i reserves
www.nightexperience.barcelona
Tel. 937 514 553

20-300-16
ANYS

Música, aigua i diversió per a tota 
la família i per primera vegada en 
un parc aquàtic. L’Illa Fantasia us 
ofereix «Aquasound Pool Party». 
Una experiència divertidíssima per 
a tota la família. 

Festa a 
l’aigua
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Marineland Catalunya és un 
recorregut entre dofins, lleons 
marins i aus dels llocs més exòtics 
del planeta… però també és un 
viatge carregat d’adrenalina i 
emoció, girs vertiginosos, caigudes 
verticals i diversió en tobogans 
espectaculars. Una experiència 
ideal per passar un dia refrescant 
i divertit en família. Aquest estiu 
també podràs gaudir de la nova 
atracció Magic Falls. 

Un parc aquàtic 
amb dofins

10-206-12
ANYS

Descobriu els sis fascinants mons 
d’un dels parcs temàtics més 
emblemàtics d’Europa. Emocions 
per a tots els gustos. La millor 
destinació per a una escapada 
en família, amics, grans i petits, 
situada a la Costa Daurada, una 
de les millors zones turístiques 
d’Espanya. I només a una hora de 
Barcelona!                 

PortAventura 
Park

SALOU
www.visitsalou.eu
pmtsalou@salou.cat

Informació i reserves: 
PortAventura World
www.portaventuraworld.com
Tel. 902 202 220

+300-16
ANYS

Gaudiu de Ferrari Land per  
primera vegada a Europa.  
70.000 metres quadrats de pura 
diversió en un parc temàtic que 
combina velocitat, innovació, 
adrenalina i atraccions de 
referència mundial. Veniu i 
descobriu una experiència única 
per a tota la família.
 

Ferrari Land

SALOU
www.visitsalou.eu
pmtsalou@salou.cat

Informació i reserves: 
PortAventura World
www.portaventuraworld.com
Tel. 902 202 220

3-16
ANYS

A Parc Aventura Sant Feliu podreu 
gaudir d’una gran quantitat 
d’activitats en un entorn natural 
impressionant. Hi trobareu circuits 
acrobàtics amb tirolines als arbres, 
ponts tibetans, túnels, tobogans... 
Un munt d’activitats pensades 
per a petits i grans, amb diferents 
nivells de dificultat. Emocions per 
a tota la família!

Benvinguts  
a l’aventura!

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.com
turisme@guixols.cat

Informació i reserves: 
Parc Aventura
www.parcaventurasantfeliu.com
Tel. 637 431 577

20-303-16
ANYS

+30

COSTA BARCELONA
www.marineland.es

Informació i reserves
Al mateix web
937654802
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SALOU
www.visitsalou.eu
pmtsalou@salou.cat

Informació i reserves: 
Boscaventura
www.boscaventurasalou.com
Tel. 977 877 050 444

20-306-16
ANYS

Boscaventura és un parc 
multiaventura situat al centre de 
Salou. Ofereix diverses activitats 
per a totes les edats com circuits 
d’aventura amb ponts i tirolines, 
paintball infantil i per adults, 
minigolf, i moltes altres activitats 
que podràs experimentar enmig 
d’un bosc de pins de 8.000 metres 
quadrats.

Boscaventura

Divertiu-vos als parcs temàtics Divertiu-vos als parcs temàtics

Allotjaments per 
gaudir en família

CAMBRILS
www. cambrils-turisme.com
tur@cambrils.org

Informació i reserves: 
Jumpland Aventura 
www.jumplandaventura.com
Tel 877 444 222

10-20

Descobriu els quatre circuits de 
tirolines amb diferents recorreguts 
i nivells de dificultat. Gaudiu d’una 
tirolina gegant, única a tot Europa, 
que té un final espectacular en 
una cova sota terra. La il·luminació 
ambiental permet gaudir de 
l’aventura també en horari nocturn. 
I si us agraden les emocions 
fortes, proveu el rocòdrom de més 
de deu metres d’altura.  
Una escapada emocionant!

Circuit 
d’aventura

6-16
ANYS
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Allotjaments per gaudir en família

BERGA
Hotels
HCC Hotel Ciutat de Berga ***
www.hcchotels.es
Allotjaments rurals 
El cobert de Vilaformiu
www.vilaformiu.com
Masies Puigventós
www.puigventos.com
Albergs
Alberg de Berga
www.albergdeberga.cat 

Càmpings 
Berga Resort 1a cat 
www.bergaresort.com 

BLANES
Hotels
Blaucel ****
www.blaucelblanes.com
Blaumar ****
www.blaumarblanes.com
Esplèndid ***
www.hotelesplendid.com
Beverly park ****
www.hotelbeverlypark.com
Hostal Sa Malica
www.samalica.com
Càmpings
La Masia 2a cat. 
www.campinglamasia.com
Solmar 2a cat.
www.campingsolmar.com
Allotjaments turístics
Muntanya Mar
www.apartreception.com

CALAFELL
Hotels
4R Miramar Calafell ***
www.hotelmiramarcalafell.com
Allotjament Antiga***
www.antiga.info
Salomé *
www.hotelsalomecalafell.com
Hotels apartament
Solimar *** 
www.hotelapartamentosolimar.com
Apartaments turístics
Calafell Palace
www.calafell66.com
Costa d’Or 
www.hacostador.com
Costamar
www.costamarcalafell.com

Escor
www.apartescor.com
Mandala apartaments 
www.mandalapartaments.com

CALELLA
Hotels
Bernat II ****
www.hotelbernatcalella.com
H Top Amaika *****
www.htophotels.com
H Top Calella Palace *****
www.htophotels.com
Alegria Espanya ***
www.alegria-hotels.com
Mar Blau ***
www.hotelmarblau.cat
Marítim ***
www.ghthotels.com
Miami ***
www.hotelmiamicalella.com
Neptuno ***
www.hotelneptuno.com
Oasis Park Calella ***
www.hotelserhsoasispark.com
Santa Mónica ***
www.medplaya.com
Terramar ***
www.hterramar.com
Hotels apartament
Balmes ***
www.ghthotels.com
Hotel apartamentos Solimar ***
www.hotelapartamentosolimar.com
Miami park 
www.aparthotelmiamipark.com 
Càmpings
El Far 2a cat
www.campingelfar.com
Roca Grossa 2a cat
www.rocagrossa.com

CALONGE - SANT ANTONI
Hotels
Silken Park Hotel San Jorge ****
www.parkhotelsanjorge.com
Aubi **
www.hotelaubi.com
Maria Teresa *
www.hotelmariateresa.com
Rosamar ***
www.rosamar.com
Hostal
Can Fabrellas *
www.canfabrellas.com

Càmpings
Cala Gogó 1a cat.
www.calagogo.es
Internacional de Calonge  
1a cat.
www.intercalonge.com

CAMBRILS
Hotels
Estival Eldorado Resort ****
www.doradoplaya.com
TRYP Port Cambrils ****
www.melia.com
Can Solé **
www.hotelcansole.com
L’hotelet **
www.hotelet.com
Vilamar **
www.hotelvilamarcambrils.com
Augustus *** 
www.augustushotels.es
El Camí *
www.hotelcami.com
H10 Cambrils Playa **** 
www.h10hotels.com
Hotel Cesar Augustus***
www.augustushotels.es
Hotels apartament
Cambrils Park Resort ****
www.cambrilspark.es
Olimar II ***
www.gruparbo.com
Càmpings
Joan 2a cat.
www.campingjoan.com
Platja Cambrils
Don Camilo 2a cat.
www.platjacambrils.com
La Llosa 3a cat.
www.camping-lallosa.com
Àmfora d’arcs 2a cat.
www.campingamforadarcs.com
Apartaments turístics
Pins Platja
www.pinsplatja.com
Voramar
www.voramarcambrils.com
Geminis
www.apartamentosgeminis.com
Allotjaments rurals 
Mas Montbrió Belvedere
www.montbriobelvedere.com

Allotjaments per gaudir en família

CASTELL - PLATJA D’ARO
Hotels
Aromar ****
www.hotelaromar.com
Platja Park ****
www.htophotels.com
Planamar ***
www.planamar.com
Htop Caleta Palace****  
www.htophoteles.com
Càmpings
Riembau 1a cat.
www.riembau.com
Valldaro 1a cat.
www.valldaro.com
Apartaments turístics
Goetten Apartamentos
www.goetten.es
Les Palmeres
www.lespalmeres.net

CASTELLDEFELS
Hotels
BCN Events ****S 
www.sbhotels.es
Hotels apartament
Solifemar**  
www.solifemar.com 

Càmpings
Estrella de Mar 2a cat 
www.caesmar.com/ca/ 

Apartaments 
Masd Mediterraneo
www.masdmediterraneo.com
Castellmar 
www.portacoeli.com
Marfina
www.marfina.com
Porta Coeli  
www.portacoeli.com
Marítim 
www.apartamentsmaritim.com

EL VENDRELL
Hotels
NubaHotel Comarruga ****
www.nubahotelcomarruga.com
Platja Mar ***
www.eveniahotels.com
Pensions i hostals
Rovior **
www.pensionrovior.com

Càmpings
Vendrell Platja 1a cat.
www.camping-vendrellplatja.com
Allotjaments rurals
Els Cups
www.elscups.cat
La casa de Juanjo
www.lacasadejuanjo.es
Albergs
Santa Maria del Mar
www.xanascat.cat

LLORET DE MAR
Hotels
Anabel ****
www.hotelanabel.com
Costa Encantada ****
www.marsohotels.com
Evenia Olympic Palace ****
www.eveniahotels.com
Fenals Garden ****
www.fenalsgarden.com
Gran Garbí ****
www.hotelesgarbi.com
Maria del Mar ****
www.hotelmariadelmar.net
HtopRoyal Beach ****
www.htophotels.com
Montemar ***
www.fergushotels.com
Samba ***
www.sambahotels.com
Guitart Gold Central Park 
Resort & Spa ****
www.hotelguitartgoldcentral 
park.com
Rosamar Spa ****S
www.rosamarhotels.com
Hotel Xaine Park ****
www.xaine.com
Evenia Olympic Park **** 
www.eveniahotels.com 
HTop Royal Star **** 
www.htophotels.com 
Alegria Plaza Paris ****S 
www.alegria-hotels.com
Rosamar Garden Resort **** 
www.rosamarhotels.com
Hotel Surf-Mar **** 
www.sambahotels.com
Apartaments
Albamar 
www.albamar.com
El Dorado
www.eldorado-lloret.com

Xaine Sun 
www.xaine.com
Càmpings
Sta. Elena Ciutat 1a cat.
www.betsa.es
Tucan 2a cat. 
www.campingtucan.com

MALGRAT DE MAR
Hotels
Alegria Maripins **** 
www.alegria-hotels.com
Tròpic Park ****
www.tropic-park.com
Luna club ****
www.hotellunaclub.com
Luna Park ***
www.hotellunapark.es
Rosa Nàutica ***
www.hotelrosanautica.com
Sorra Daurada ***
www.hotelserhssorradaurada.
com
Càmpings
La Tordera 2a cat.
www.campinglatordera.com

MUNTANYES DE PRADES
Hotels
Xalet de Prades ***
www.xaletdeprades.com
Cal Maginet ***
www.calmaginet.cat
Hostal del Senglar ***
www.hostaldelsenglar.com 

Hostatgeria Monestir de Poblet ** 
www.hostatgeriadepoblet.cat
Hotels apartament
El Xalet de Prades ***
www.xaletdeprades.com
Hostalet Arbolí **
www.hostaletarboli.com 
Villa Engracia **
www.villaengracia.com
Turisme rural
Cal Serret
www.calserret.com
Ca l’Estruch
www.calestruch.com
Cal Llarg
La casa del Mas d’en Toni
www.lacasadelmasdentoni.com
Mas de la Cadeneta
www.masdelacadeneta.com
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Cal Crispí 
www.calcrispi.com
Allotjaments turístics
Can Llorenç
www.pradescanllorens.com
El Racó de les Heures
www.raco-de-les-heures.com
Albergs
Jaume I
www.xanascat.cat
Somianatura
www.somianatura.net
Apartaments
Masia Sagués
www.masiasagues.cat
Càmpings
Prades Park 1a cat.
www.campingprades.com
Serra de Prades 1a cat.
www.serradeprades.com

PINEDA DE MAR
Hotels
H Top Pineda Palace ****S
www.htophotels.com
Aqua Hotel Promenade ****
www.aquahotel.com
Golden Taurus Park Resort ****
www.goldenhotels.com
Stella Spa ***
www.hotelstellapineda.com
Hotels apartament
Alegria Pineda splash**** 
www.alegria-hotels.com 
Càmpings
Caballo de Mar 2a cat.
www.caballodemar.com

ROSES
Hotels
Mediterráneo Park ****
www.hotelsmediterraneo.com
Monterrey ***
www.hotelmonterreyroses.com
Ciutadella **
www.hotelciutadella.com
CV Cala Montjoi *
www.montjoi.com
Pensions i hostals
Hostal Novel Risech **
www.hotelsrisech.com
Apartaments turístics
Daniel 
www.inmosantos.com
Santa Maria
www.apartamentsterraza.com

Càmpings
Salata 2a cat.
www.campingsalata.com

SALOU
Hotels
Mansión de Lucy *****
www.portaventuraworld.com
Caribe ****
www.portaventuraworld.com
Hotel El Paso ****
www.portaventuraworld.com
Gold River ****
www.portaventuraworld.com
PortAventura - Hotel Port
Aventura ****
www.portaventuraworld.com
4R Salou Park Resort I ****
www.4RHotels.com
Golden Port Salou ****
www.goldenhotels.com
H10 Salauris Palace ****
www.h10hotels.com
Regina Gran Hotel ****
www.regina-salou.com
Sol Costa Daurada ****
www.solcostadaurada.com
4R Salou Park Resort II ***
www.4RHotels.com
Calypso ***
www.medplaya.com
Marinada ***
www.hotelmarinada.cat
Playa Park ***
www.4RHotels.com
H10 Mediterranean Village ****  
www.h10hotels.com
Hotels apartament
Blaumar Hotel ****
www.blaumarhotel.com
Dorada Palace ****
www.doradapalace.com
Four Elements Suites ****
www.aparthotelfourelements.com
Sun Club ****
www.sunclubsalou.com
Cye Holiday Centre ***
www.cyesalou.com
Marinada **
www.hotelmarinada.cat
Càmpings
Camping Resort Sangulí
Salou 1a cat.
www.sanguli.es

Apartaments turístics
Cye Salou
www.cyesalou.com
Les Dàlies
www.lesdalies.com

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Hotels
Hotel del Mar *
www.hotelrestaurantdelmar.com
Càmpings
Bungalodge Sant Pol & Spa 
1a cat.
www.campingsantpol.cat
Apartaments turístics
Apartaments Mercedes I i II 
www.marmuntanya.com
Albamar
www.albamar.com
Allotjaments turístics
Apartaments Estel
www.brusisantpol.com
Vil·les Brusi
www.brusisantpol.com

SANT PERE PESCADOR
Hotels
El Molí *
www.hotelelmoli.com
Càmpings
L’Àmfora 1a cat.
www.campingamfora.com
Las Dunas 1a cat.
www.campinglasdunas.com
Aquarius 2a cat.
www.aquarius.es
La Gaviota II 2a cat.
www.lagaviota.com
Riu 2a cat.
www.campingriu.com
Las Palmeras 1a cat.
www.campinglaspalmeras.com
La Ballena Alegre 1a cat.
www.ballena-alegre.com
Turisme rural
Can Mas
www.canmas.net
Mas del Joncar
www.masdeljoncar.com

SANTA SUSANNA
Hotels
Aqua Hotel Montagut Suites ****
www.aquahotel.com
Aqua Hotel Onabrava & Spa ****
www.aquahotel.com

Caprici Verd ****
www.hotelcapriciverd.com
Mercury ****S
www.hotelmercury.com
Tahití Playa ****S
www.tahitiplaya.com
Aquahotel Aquamarina ****
www.aquahotel.com
Caprici ****
www.hotelcaprici.com
Florida Park ****
www.grupflorida.com
Montemar Marítim ****
www.montemarmaritim.com
H. Top Royal Sun ****
www.htophotels.com
Alhambra ***
www.hotelalhambra.net
Chekin Sirius ****
www.chekinsirius.com
Càmpings
Bon Repòs 2a cat.
www.campingbonrepos.com
Turisme rural
Can Rosich
www.canrosich.com

TORROELLA DE MONTGRÍ - 
L’ESTARTIT
Hotels
Medes II ***
www.hotelmedes.com
Nereida ***
www.hotelnereida.com
Panorama ***
www.hotelpanoramaestartit.cat
Les Illes **
www.hotellesilles.com
Picasso **
www.hotelpicasso.net
Càmpings
Les Medes 1a cat.
www.campinglesmedes.com

LA VALL DE BOÍ
Hotels
Boí Taüll Resort ***
www.boitaullresort.com
Romànic ***
www.boitaullresort.com
El Rantiner **
www.hotelelrantiner.com
Taüll **
www.boitaullresort.com
Farré d’Avall *
www.farredavall.com

Hotel Manantial ****” 
www.caldesdeboi.com  
Hotels apartament
Augusta ****
www.boitaullresort.com
Pensions i hostals
Pey **
www.hotel-pey.com
La Plaça **
www.hostal-laplaza.com
Turisme rural
Pernalle
www.pernalle.com
Allotjaments turístics
Arenys de Boí
www.arenysboi.com
La Solana 
www.boitaullresort.com

LA VALL D’EN BAS -  
LES PRESES
Hotels 
Hotel Vall d’en Bas **** 
www.canmorera.com
Apartaments
Mas Rafalot
L’Esquirol
Can Morera 
www.canmorera.com
Turisme rural
Can Piqué
www.canpique.org
El Ferrés
www.elferres.com
Mas Rubió
www.masrubio.com
El bosquet
www.elbosquet.com
Mas Garganta
www.masgarganta.com
Ca la Remei 
www.aiguabella.com 
Campings
Les Preses Natura 2a cat.
www.campingnatura.cat
Albergs
Alberg Vall d’en Bas 
www.albergvallbas.cat 

LES VALLS D’ÀNEU
Hotels
Castellarnau ***
www.hotelcastellarnau.com
La Morera ***
www.hotel-lamorera.com

Lo Paller del Cisco **
www.lopaller.com
Poldo ***
www.hotelpoldo.com
Pensions i hostals
Posada d’Àneu **
www.posadadaneu.com
Vall d’Àneu **
www.hostalvalldaneu.com
Turisme rural
Alba d’Esteve
www.albadesteve.com
Càmpings
Nou Càmping 2a cat.
www.noucamping.com
Aigüestortes Càmping Resort  
2a cat.
www.aiguestortescampingre 
sort.com
Turisme actiu
Mónnatura Pirineus
www.monnaturapirineus.com

VILA-SECA -  
LA PINEDA PLATJA
Hotels 
Estival Park ****
www.estivalpark.es
Gran Hotel La Hacienda ****S
www.hotelhacienda.net
Terramarina ****
www.terramarinahotels.com
Gran Palas *****
www.granpalashotel.com
Palas ****
www.palaspineda.com
Càmpings
La Pineda 2a cat.
www.campinglapineda.com

VILANOVA I LA GELTRÚ
Hotels
Ceferino ***
www.hotelceferino.com
Hotel Ricard **
www.ricardhotel.es
Càmpings
El Racó de Mar 2a cat.
www.campingelracodemar.com
Platja Vilanova 2a cat.
www.platjavilanova.com
Vilanova Park 2a cat.
www.vilanovapark.com
Apartaments turístics
Atenea Park Suites
www.hotelateneapark.com



Berga p. 13, 25

Blanes p. 13, 26

Calafell p. 26, 39, 43

Calella p. 27, 37, 41
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Cambrils p. 10, 38, 50

Castell - Platja d’Aro p. 9, 17, 27

Castelldefels p. 35, 36

Costa Barcelona p. 46, 47, 49

Espot p. 21

Lloret de Mar p. 45
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Pineda de Mar p. 5, 8, 39
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Roses p. 34, 47
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la Vall de Boí p. 21, 29, 30

la Vall d’en Bas - Les Preses p. 12, 19, 25
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