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Ganes	 de	 passar-ho	 bé	 tots	 junts?	 En	 aquesta	 destinació	 és	 possible	 gaudir	 de	 mil	
activitats	per	a	visitants	de	totes	les	edats.	Us	agrada	la	muntanya?	Tant	a	l’hivern	com	a	
l’estiu	es	programen	aventures	per	divertir-se	a	la	natura	i	conèixer	una	mica	els	animals,	
les	plantes,	les	estrelles,	els	esports	de	neu	o	la	vida	al	camp.	Sou	addictes	a	l’aigua?	Us	
esperen	propostes	submarines,	de	descens	de	rius,	tranquils	passejos	en	caiac	o	cursos	
de	vela	i	surf	de	vela.	Preferiu	descobrir	llocs,	museus	i	monuments?	Enhorabona,	perquè	
les	recreacions	històriques	us	faran	conèixer	pobles	i	ciutats	com	si	féssiu	un	viatge	en	
el	 temps.	 Viatgeu	 amb	 nadons?	 Per	 a	 ells	 també	 es	 programen	 activitats	 adaptades	
especialment	 a	 la	 seva	 manera	 d’explorar	 el	 món.	 Necessiteu	 emocions	 fortes?	 Esteu	
de	sort:	als	parcs	temàtics	de	Catalunya	descarregareu	adrenalina	lliscant	per	tobogans	
aquàtics,	conduint	karts	i	gaudint	de	les	atraccions	més	atrevides	i	originals.	Al	final	del	dia	
i	per	descansar,	hi	ha	una	xarxa	d’allotjaments	certificats	amb	el	segell	de	Turisme	Familiar	
que	garanteix	la	qualitat	de	les	empreses	associades.

Catalunya	és	un	lloc	per	gaudir-lo	en	família.	No	deixeu	de	visitar-lo	en	qualsevol	època	de	
l’any.	Segur	que	trobareu	un	suggeriment	que	satisfarà	les	expectatives	de	tots	i	cadascun	
dels	membres	del	vostre	grup,	des	dels	més	grans	als	més	petits,	des	dels	més	actius	als	
amants	de	la	tranquil·litat.

Consulta	el	web	per	a	més	informació	i	propostes	concretes:
http://www.catalunya.com/que-fer/com-viatges/amb-nens

CaTaLuNya  
EN FAMíLIA
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Creuar un riu saltant de pedra en pedra, observar les estrelles  
i els planetes, gaudir dels arbres anant-hi d’un a l’altre amb  
l’ajuda d’una liana, pedalar amb bicicleta de muntanya, muntar  
a cavall, escalar una roca amb el mar als peus, fer una passejada 
en carruatge, observar els animals o descobrir qui fa la mel...  
totes aquestes propostes per fer en família t’esperen a les  
pàgines següents. 

Aventura’t  
a la natura 

observació d’aus 
al delta de l’ ebre.
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AVENTURA’T 
A LA NATURA

Un guia especialista de la zona us portarà fins als 
punts on podreu gaudir del paisatge i les vistes més 
espectaculars de la Serra de Queralt. L’itinerari passa 
per un camí de ronda i centra el seu interès en el 
descobriment del patrimoni natural. Durant el recorregut 
hi ha fonts i àrees per menjar. 

6-11 anys

1. Descobrir 
la Serra de Queralt

5 €

Odèn Zoo del Pirineu
www.zoopirineu.com

El Zoo del Pirineu us permet conèixer molt de prop alguns 
animals autòctons de la zona. Acaronar-los, donar-los de 
menjar i agafar-los amb la mà. Els especialistes del zoo us 
acompanyaran en tot moment i guiaran aquesta activitat 
amb la qual aprendreu no només els hàbits dels animals, 
sinó també alguns dels seus secrets. 

+3 anys

3. Animals autòctons 
dels Pirineus

12 €

Odèn Zoo del Pirineu
www.zoopirineu.com

Heu vist alguna vegada un mussol de prop? Al Zoo 
del Pirineu podeu gaudir d’una exhibició de vol 
d’aus rapinyaires i apreciar-les molt de prop. També 
descobrireu altres animals durant una visita guiada 
que us permetrà conèixer diferents espècies, i fins i tot 
acariciar una guineu. 

+5 anys

4. Exhibició de vol 
d’aus rapinyaires

10-20 €

Portainé
www.portaine.cat

PIRINEUS - NOGUERA 
PALLARESA

Els amants de la natura poden gaudir del Parc 
Lúdic i d’Aventura de Port Ainé a una cota de 2.000 
metres d’alçada. El parc inclou dues propostes: una 
pensada per l’hivern, que inclou pista de gel o trineus, 
i una altra per a l’estiu, amb activitats com patins tot 
terreny. 

2. Diversió 
d’alta muntanya

3-11 anys 13 €

VALLS D’ÀNEU
www.vallsdaneu.org

Pirineus Parc Aventura
www.pirineusparcaventura.com

Més de 90 activitats repartides en 5 circuits diferents amb 
500 metres de tirolines, salts al buit, lianes, ponts, túnels, 
salts de Tarzan, gronxadors... El Pirineus Parc Aventura 
es troba al cor de la Vall d’Àneu, prop del pantà de la 
Torrassa. És un espai de diversió per a tota la família. 

5. Aventura 
al bosc vertical

+3 anys

16 €

VALLS D’ÀNEU
www.vallsdaneu.org

Mónnatura Pirineus
www.monnaturapirineus.com

Preparats per conèixer algunes de les espècies més 
representatives de la fauna salvatge dels Pirineus? 
Als paisatges de les Valls d’Àneu podreu gaudir 
d’una experiència única. Acompanyats per un tècnic, 
coneixereu els principals aspectes biològics i el 
comportament d’aquestes espècies. 

6. La fauna 
dels Pirineus

0-99 anys

BERGA

0 €

Turisme de Berga
www.turismeberga.cat 
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AVENTURA’T 
A LA NATURA

41 €

2 €

16 €

VALLS D’ÀNEU
www.vallsdaneu.org

VALLS D’ÀNEU
www.vallsdaneu.org

VALLS D’ÀNEU
www.vallsdaneu.org

Aràneu Bike
www.araneubike.com

Casa de l’Ós Bru
www.casaosbru.org

Mónnatura Pirineus
www.monnaturapirineus.com

Us ve de gust conèixer l’hàbitat natural de l’ós bru? 
Aquesta ruta en BTT per a famílies amb nens a partir de 
8 anys transcorre pel Parc Natural de l’Alt Pirineu. Amb 
bicicleta, seguint el curs del riu Noguera Pallaresa, us 
apropareu a l’hàbitat de l’ós bru i descobrireu un món 
natural i de patrimoni fantàstic. 

7. Naturalesa 
i BTT

A la població d’Isil es troba la Casa de l’Ós Bru dels 
Pirineus, un centre d’interpretació on podeu conèixer  
aquest preciós animal. Després de la visita, se 
segueix un itinerari circular durant el qual es troben 
petjades que us aproparan al coneixement de la fauna 
pirinenca. 

8. Rere el rastre 
de l’ós bru

Una visita al planetari per descobrir les constel·lacions 
i els cossos celestes visibles des de l’hemisferi nord 
i després un espectacle meravellós: l’observació del 
cel dels Pirineus amb aparells òptics per a què tota 
la família gaudeixi d’una nit molt especial i espacial! 

9. Viatge per 
les galàxies

+8 anys

+5 anys

0-99 anys

3 €

0 €

VALL D’EN BAS
www.vallbas.cat/turisme

VALL D’EN BAS
www.vallbas.cat/turisme

Can Trona
www.cantrona.cat

Bas de Màgia
www.basdemagia.cat

En aquest centre d’interpretació us apropareu, de 
manera virtual, a la Vall d’en Bas. Mitjançant audiovisuals, 
pantalles tàctils i panells informatius descobrireu la seva 
cultura i natura. A l’ecomuseu trobareu informació i 
curiositats del territori: formació geològica, història, 
fauna i flora. 

0-99 anys

11. Can Trona, 
centre de cultura i naturalesa

Amb l’ajuda d’una aplicació, podreu visitar tots els racons 
de la Vall d’en Bas, conèixer les seves tradicions i gaudir 
dels seus productes artesanals i la seva gastronomia. 
Només cal descarregar l’aplicació AdventurIQ i descobrir 
amb l’ajuda dels seus personatges màgics 7 rutes,  
7 pobles, moltes sorpreses i, fins i tot, obtenir premis. 

+6 anys

12. La Vall d’en Bas 
telèfon en mà

5-8 €

VALL D’EN BAS
www.vallbas.cat/turisme

Mas La Coromina
www.maslacoromina.cat

Mas La Coromina proposa una visita vivencial i 
pedagògica per a tota la família. Aprendreu quines són 
les tasques d’una explotació ramadera, acaronareu la 
suau pell dels vedells i donareu de menjar als animals. A 
través de jocs i tallers, aprendreu com és el dia a dia de 
la vida de les vaques. 

0-99 anys

10. Benvinguts 
a la granja
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AVENTURA’T 
A LA NATURA

Us espera una bona estona cavalcant ponis o cavalls a 
través de vinyes, entre oliveres i arbres fruiters, a la zona de 
les Gavarres. Les passejades estan adaptades per a nens 
a partir de 3 anys i principiants. Durant tot el recorregut, 
un guia us acompanyarà a peu per donar-vos pautes i 
explicar-vos algunes curiositats equines. 

+3 anys

16. Passejades eqüestres
entre vinyes

+3 anys

17. Pony Mounted 
Games

Un itinerari senyalitzat pel Parc dels Estanys, un parc 
urbà de 150.000 m2, on podreu observar aus i descobrir 
exposicions d’art a l’aire lliure d’escultures de gran 
format. El parc organitza itineraris naturalistes i visites 
teatralitzades a través de contes màgics perquè tota la 
família gaudeixi de les històries en plena natura. 

0-99 anys

18. El Parc 
dels Estanys

3-11 €

Vallter 2.000
www.vallter2000.cat

VALL DE CAMPRODON
www.valldecamprodon.org

Aquesta activitat d’estiu us convida a arribar d’una 
manera molt peculiar al naixement del Ter. Es tracta 
de pujar en un telecadira i començar a ascendir d’una 
manera emocionant i visual. Un cop al cim, podreu fer 
senderisme en família i gaudir d’unes precioses vistes de 
la Costa Brava des del mirador. 

0-99 anys

15. Una passejada 
en telecadira

5-8 €

10-14 €

VALL D’EN BAS
www.vallbas.cat/turisme

Mas La Coromina
www.maslacoromina.cat

Boí Taüll
www.boitaullresort.com

VALL DE BOÍ
www.vallboi.cat

Si teniu ganes d’experimentar, sentir i viure en primera 
persona com és la vida al camp, podeu fer-ho a Mas La 
Coromina i visitar la seva granja. Amb ells, recorrereu el 
camp, alimentareu les vaques, estareu quan les munyim, 
tastareu la llet i els seus derivats, i aprendreu sobre el 
treball que es duu a terme en una masia. 

0-99 anys

Passejades pels petits pobles de la Vall de Boí, escoltant 
antigues llegendes d’éssers fantàstics i mitològics dels 
Pirineus. Descobrireu la màgia que amaga el paisatge 
acompanyats per guies de Boí Taüll, que us narraran 
històries que han passat de generació en generació. 

+5 anys

13. Un dia 
de camp

14. Contes i llegendes 
de Boí Taüll

CASTELL-PLATJA D’ARO

10 €

Una activitat ideada per a nens a partir de 3 anys i 
adolescents. Es tracta d’una sèrie de jocs que preparen 
al genet per desenvolupar qualsevol disciplina eqüestre. 
Un esport on genets i ponis col·laboren per guanyar en 
habilitat i velocitat. Els més petits van acompanyats d’un 
guia. 

15-20 €

0 €

SANT ANTONI DE CALONGE
www.calonge-santantoni.cat

SANT ANTONI DE CALONGE
www.calonge-santantoni.cat

Centro Ecuestre Unicorn
www.hipicaunicorn.com

Centro Ecuestre Unicorn
www.hipicaunicorn.com

CASTELL-PLATJA D’ARO
www.platjadaro.com
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AVENTURA’T 
A LA NATURA

Diversos recorreguts de tirolines entre arbres, connectats 
per ponts, xarxes, cables i tirolines que permeten 
passar d’un arbre a un altre sense tocar el terra amb la 
màxima seguretat per als participants i per als mateixos 
arbres. L’arborisme posa en marxa aptituds, moviments, 
decisions, emocions noves i respecte per la natura. 

+8 anys

22. Benvingut 
a l’arborisme

Un passeig amb bici en què podreu observar les aus que 
habiten al parc natural mentre passegeu entre cultius i 
canals. Com a alternativa, ofereixen rutes autoguiades 
amb GPS per pobles medievals de l’Alt Empordà, com 
Castelló d’Empúries i Peralada —a l’interior— o Roses, 
Empuriabrava i Cadaqués —a la costa.  

0-99 anys

19. En bicicleta pel Parc dels 
Aiguamolls de l’Empordà

Parc Aventura organitza la sortida i lloga el material 
necessari per a realitzar l’única via ferrada d’Europa 
sobre el mar. La via ferrada Cala del Molí comença al 
camí de ronda i consta de dos trams de dificultat baixa 
que podeu gaudir en família amb nens més grans de 12 
anys. 

+12 anys

20. Via ferrada
sobre el mar

A plena llum del dia i també sota la llum dels estels, 
Hípica Mas Paguina organitza sortides en carruatge 
de cavalls amb capacitat per a 8 o 9 persones perquè 
gaudiu d’un passeig molt agradable al Parc Natural  
del Montgrí, a l’entorn natural de la desembocadura  
del riu Ter. 

0-99 anys

21. Passeig 
en carruatge

5 €

MUNTANYES DE PRADES
www.concaturisme.cat

Drac Actiu
www.dracactiu.com

Us ve de gust trobar tresors en família utilitzant un 
GPS? Sí? Es tracta d’un joc de geocatching amb el 
qual podreu conèixer millor la història de l’Espluga de 
Francolí. Per començar el joc només cal seguir les 
pistes i descobrir personatges i llocs emblemàtics. 

0-99 anys

23. A la cerca 
del tresor!

15 €25 €

20-30 €

120 € grup

ROSES 
visit.roses.cat

SANTA SUSANNA 
stasusanna-barcelona.com

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.com

ESTARTIT
www.visitestartit.com

Burricleta
www.bicicletasyrutas.com

Activ Natura
www.activnatura.com

Parc Aventura
www.parcaventurasantfeliu.com

Hípica Mas Paguina
www.hipicamaspaguina.com

quilòmetres té
la xarxa de senders 
de gran recorregut
a catalunya
per a gaudi
de petits
i grans. 
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AVENTURA’T 
A LA NATURA

Una ruta on els exploradors coneixereu la llegenda del 
Home Fe. Des de Vilanova de Prades es realitza una 
excursió a la cova dels Calaixos de l’Ereldo i la Punta del 
Curull, que transcorre entre roques que formen un 
laberint natural. Vistes del Montsant, les Garrigues, la 
Conca de Barberà i les muntanyes de Prades. 

6-16 anys

29. Un laberint natural 
i una cova de llegenda

10-15 €

Drac Actiu
www.dracactiu.com

Conèixer les abelles gràcies a un taller i augmentar 
l’afecte cap a aquestes importants pol·linitzadores. 
Aquesta és la proposta de Drac Actiu en què descobrireu 
com són, on viuen, la seva importància ecològica i 
quines propietats tenen els productes que elaboren i per 
a què s’utilitzen. 

+6 anys

25. El món 
de les abelles

Excursió a cavall guiada per descobrir l’entorn natural de 
Poblet en família. El recorregut d’una hora de durada  
és apte per a tota la família i transcorre per un pintoresc 
paisatge. Cavalcant tranquil·lament descobrireu algunes 
transformacions del territori i coneixereu la seva gent. 

+9 anys

26. La Conca de Barberà 
a cavall

6 €

MUNTANYES DE PRADES
www.concaturisme.cat

Museu de la Vida Rural
www.museuvidarural.cat

Una ruta familiar per conèixer millor el món de l’oli.  
La visita comença als camps d’oliveres on, mitjançant 
activitats i jocs, coneixereu millor els fruits d’aquest 
arbre. També realitzareu tasques del camp, visitareu el 
Centre d’Interpretació dels Fruits del Paisatge, s’oferirà 
una degustació i pujareu a un campanar. 

0-99 anys

24. De l’olivera
a la taula

0 €22 €

MUNTANYES DE PRADES
www.concaturisme.cat

Villa Engracia
www.villaengracia.com

Ajuntament de Vilanova 
de Prades
www.vprades.altanet.org

MUNTANYES DE PRADES
www.muntanyescostadaurada.cat

7 €

MUNTANYES DE PRADES
www.concaturisme.cat

Villa Engracia
www.villaengracia.com

Un primer contacte amb el fascinant món dels cavalls. 
Els nens a partir de 3 anys gaudiran d’un passeig  
de 15 minuts per sentir com es mou el poni i anar 
guanyant confiança. A més, durant el trajecte, els nens 
descobriran algunes curiositats del món eqüestre. 

3-10 anys

28. La meva primera 
passejada en poni

12 €

Ajuntament de Prades
www.prades.cat

MUNTANYES DE PRADES
www.muntanyescostadaurada.cat

Visita guiada per un biòleg expert en el territori, que 
us endinsarà i connectarà amb la natura. Caminareu 
per itineraris que us faran descobrir l’essència de 
Prades. Per reposar forces i conèixer els productes 
locals, abans de finalitzar la visita es realitza una 
degustació.  

+5 anys

27. L’ermita 
i la roca Foradada

MUNTANYES DE PRADES
www.concaturisme.cat
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AVENTURA’T 
A LA NATURA

A la llúdriga Bigotis li agradaria mudar-se al riu Sénia, 
però encara no n’està del tot convençuda. Per això, 
entre tota la família podem ajudar-la a descobrir els 
tresors del riu i animar-la a que es quedi. L’activitat 
comença amb una petita excursió al molí La Vella, on es 
realitza una observació. 

+4 anys

33. Ajudem 
la llúdriga Bigotis

Des de l’església de Santa Maria fins a les restes del 
castell, un recorregut amb el qual podreu sentir i conèixer 
els punts més emblemàtics de Prades. A més, al Centre 
d’Interpretació de les Muntanyes de Prades podreu 
aprendre més a prop de l’entorn i acabar amb una 
degustació de productes locals. 

0-99 anys

30. Una visita 
a Prades

En aquest parc multiaventura podreu trobar diferents 
activitats com circuits amb ponts i tirolines que podran 
gaudir els nens i nenes a partir de 3 anys. Augmenta 
l’acció si jugueu a paintball soft o paintball. També podeu 
convertir-vos en uns arquers imparables o practicar el 
swing a 14 pistes de minigolf. 

+3 anys

31. Bosc d’aventura 
Salou

Gaudiu d’una excursió en vehicles 4x4 de 8 places. 
Pujareu al cim del Mont Caro i la Mola de Catí. Després 
d’un esmorzar de muntanya, li toca el torn a l’espeleologia 
i, ja al bosc, a l’observació de fauna salvatge. Amb 
l’ajuda d’unes pràctiques fitxes de camp, identificareu 
plantes i rastres animals. 

0-99 anys

32. Aventura 4x4 
als Ports

32 €

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Montsport
www.montsport.es

Enfundats en un vestit de neoprè, podreu gaudir 
d’una aventura única. Dins el Parc Natural dels Ports 
podreu saltar en tolls d’aigua, lliscar per tobogans de 
pedra, nedar, bussejar i fer ràpel durant una activitat 
familiar que allibera molta adrenalina. 

9-16 anys

34. Barranquisme al Parc 
Natural dels Ports

80 € grup5 €

13-30 €

35 €

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

SALOU
www.visitsalou.eu

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Ajuntament de Prades
www.prades.cat

Arabogues
www.facebook.com/
arabogues.delasenia

Bosc Aventura
www.boscaventurasalou.com

Gubiana
www.gubiana.com

MUNTANYES DE PRADES
www.muntanyescostadaurada.cat

quilòmetres 
quadrats
és l’extensió
de les muntanyes
de prades. 
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AVENTURA’T 
A LA NATURA

20 €

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Esgambi
www.esgambi.com

T’agradaria passar pels túnels d’una antiga via de 
ferrocarril? Tota la família pot emprendre aquesta 
aventura ciclista, que consisteix a fer un tram de la via 
verda del Val de Zafán. El pendent descendent del 
traçat farà que amb prou feines us canseu mentre 
gaudiu d’unes vistes úniques dels Ports. 

0-99 anys

38. Passejada en bicicleta 
pel Val de Zafán

1-10 €

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Gubiana
www.gubiana.com

Visita guiada per la ruta de Panxampla, l’últim bandoler 
català. Un recorregut que us conduirà pel barranc de  
la Conca fins al Toscar per veure les ruïnes del castell 
de Carles i l’ermita gòtica de Sant Julià.  
Per acabar, pesca turística en una piscifactoria de 
producció ecològica. 

0-99 anys

36. La casa dels peixets 
dels Ports

1-10 €

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Gubiana
www.gubiana.com

Preparats per descobrir la màgia del bosc? Diferents 
itineraris us conduiran a llocs que amaguen llegendes 
populars com Lo faixó de la serp, La cara de la reina o 
el Conte de la mare esquirol. Una explicació general 
sobre mitologia tradicional dels Ports amb un amulet 
màgic com a punt de partida. 

0-99 anys

37. Llegendes 
i senderisme familiar

80 € grup

ELS PORTS
elsportsenfamilia.cat

Arabogues
www.facebook.com/
arabogues.delasenia

Us agradaria descobrir la vida existent en l’entorn de 
les muntanyes del Parc Natural dels Ports? A través 
d’aquesta activitat seguireu el rastre de la cabra 
salvatge, les aus rapinyaires, els ratpenats i tots els 
animals que habiten aquest gran espai natural. També 
podreu conèixer la flora més curiosa del massís. 

+4 anys

35. Exploradors 
dels Ports

va ser l’any  
de declaració  
dels ports com  
a parc natural
i zona d’especial 
protecció per  
a les aus.

quilòmetres 
recorren les  
vies verdes a 
catalunya per 
antics traçats 
ferroviaris.
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Viu la neu

estació d’esquí  
vall de núria. 

El fred no espanta els valents. Només cal abrigar-se bé 
i tenir moltes ganes de diversió per gaudir sense parar 
a les estacions d’esquí de Catalunya, on les propostes 
per fruir de la neu no tenen fi. Vols convertir-te en 
surfista de neu, calçar-te raquetes de neu o sortir a 
esquiar amb tota la família en plena nit? 
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© ESTACIÓ D’ESQUÍ MASELLA

© ESTACIÓ D’ESQUÍ MASELLA

© ALTA RUTA AVENTURA

© MÓNNATURA PIRINEUS

7007

© NANO CAÑAS© NANO CAÑAS

 

  

 

viu la neu

Recórrer bonics paisatges nevats mentre, al pas, 
apareixen les empremtes que deixen els animals damunt 
la neu. Excursions sobre raquetes de neu per descobrir 
en família la gran bellesa natural que amaguen les 
diferents valls. 

+8 anys

41. Les Valls d’Àneu  
en raquetes de neu

Itinerari d’interpretació naturalista sobre raquetes de 
neu pels voltants del centre. L’objectiu és, a més de 
divertir-se, conèixer el medi natural i gaudir de la calma 
de la muntanya nevada mentre observeu les diferències 
entre les zones ombrívoles i les assolellades, la fauna 
característica i els seus rastres. 

0-99 anys

42. Naturalistes 
sobre raquetes de neu

Si us fascina esquiar, a l’estació de la Masella podreu 
fer-ho ben entrada la nit. Com? Gràcies a la xarxa de 
llums que il·luminen les 13 pistes de les cotes baixes i 
mitjanes del domini esquiable. La proposta d’esquí 
nocturn està oberta durant els mesos d’hivern, els dijous 
i els dissabtes a la nit. 

+6 anys

39. Esquí 
nocturn

Els esquiadors novells i els més petits poden gaudir 
d’un jardí de neu i pistes verdes. Als més aventurers 
segur que els ve de gust descobrir els itineraris del 
bosc en cotes altes i experimentar grans sensacions 
en un paisatge alpí on esquiar i surfejar. 

+3 anys

40. Surf de neu 
i molt més

quilòmetres de
pistes esquiables
t’esperen a
les estacions
d’esquí de 
catalunya.

estacions
d’esquí tenen  
el seGell de 
turisme Familiar 
de la Generalitat 
de catalunya.

+30 €

10-20 €

20-30 €

+30 €

vallS D’Àneu 
www.vallsdaneu.org

Masella
www.masella.com

alta Ruta aventura
www.altaruta.com

Masella
www.masella.com

Mónnatura Pirineus
www.monnaturapirineus.com

vallS D’Àneu
www.vallsdaneu.org

MaSella

MaSella
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Els misteris de les esglésies romàniques, construïdes fa mil 
anys, seran revelats als visitants... com ho seran també tots  
els secrets que guarden els monuments i equipaments dedicats 
a la divulgació de la cultura i la història. Per viure experiències 
úniques no cal la màquina del temps, només les propostes  
que trobareu aquí.  

Descobreix  
l’entorn

sant feliu de guíxols. 
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© TURISME DE BERGA

© AJUNTAMENT DE BLANES

© AJUNTAMENT DE BLANES© CENTRE ROMÀNIC VALL DE BOÍ

© BOÍ TAÜLL RESORT

© ECOMUSEU VALLS D’ÀNEU

 

 

  

 

 

descObreIX 
l’entOrn

Aquesta proposta us convida a fer un viatge al vostre 
aire pels carrers del barri antic de Berga. En família i 
seguint les indicacions del fullet El tomb per Berga, que 
podeu obtenir a l’oficina de turisme, podreu endinsar-
vos pels seus carrers i descobrir la ciutat a través de la 
seva fisonomia. 

43. Una volta 
per Berga

6-11 anys

Una oportunitat per conèixer les ermites, el llegat dels 
vescomtes de Cabrera, el dels “americans” i la influència 
literària al llarg de la història de Blanes. L’Ajuntament 
organitza visites guiades perquè tota la família pugui 
gaudir de la ciutat. 

47. Descobrint 
Blanes

L’Ajuntament de Blanes proposa un joc de pistes pensat 
perquè participi tota la família i així gaudir plegats d’una 
bona estona mentre coneixeu els racons de la ciutat i la 
flora i fauna de l’entorn. 

48. Un bocí 
de ciutat

0-99 anys

+4 anys

turisme de berga
www.turismeberga.cat 

blAnes
www.visitblanes.net

blAnes
www.visitblanes.net

Una visita dinàmica i interactiva perquè tota la família 
gaudeixi del descobriment de l’arquitectura de les 
esglésies de la Vall de Boí. Coneixereu les esglésies 
declarades Patrimoni Mundial de la UNESCO i doneu 
per segur que us sorprendreu davant la projeccció del 
vídeo mapping a l’absis de Sant Climent de Taüll. 

45. Aproximació 
a les esglésies romàniques

0-99 anys

centre romànic  
Vall de boí
www.centreromanic.com

VAll de bOÍ
www.valldeboi.cat

Visita guiada pel poble de Taüll per gaudir d’una 
visita al pantocràtor, conèixer les esglésies i endinsar-
se en el romànic. Coneixereu la festa pagana de les 
falles dels Pirineus i veureu les estrelles del firmament.  
Per finalitzar, una llegenda relacionada amb tres esglésies 
de la vall. 

46. Romànic, falles 
i estrelles

+7 anys

boí taüll resort
www.boitaullresort.com

VAll de bOÍ
www.valldeboi.cat

berGA

blAnes

blAnes

Aquesta típica casa de la Vall d’Àneu, de finals del 
segle xvii, és un reducte inexpugnable de la identitat i 
la idiosincràsia pallareses. Durant la visita podreu veure 
les seves estances, d’una manera ben peculiar, de la 
mà de l’Esperanceta, un personatge que no us deixarà 
indiferents. 

44. Visita teatralitzada 
a la Casa Gassia

+4 anys

VAlls d’ÀneU 
www.vallsdaneu.org

ecomuseu Valls d’Àneu
www.ecomuseu.com

2 €

+10 €

0 €

0 €

0 €

7 €
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© TURISME CALONGE-SANT ANTONI

© TURISME CALONGE-SANT ANTONI

© XAVI ARNAU. AJUNTAMENT DE ROSES

3000

© LLUÍS CARRO

© AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

© AJUNTAMENT CASTELL-PLATJA D’ARO

 

 

 

 

 

descObreIX 
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L’arbre més gran de la Ciutadella de Roses es 
diu Milfulles. És un arbre molt peculiar i savi que 
us ajudarà a descobrir com vivien i a què jugaven 
els nens grecs i romans, els monjos i els soldats.  
Una activitat en família que permet viatjar en el temps. 

53. La motxilla 
de Milfulles

Més de 500 activitats setmanals i extraordinàries 
pensades per a turistes i residents a Calonge i Sant 
Antoni. Des d’un concurs de castells de sorra a cinema 
a l’aire lliure o una tarda de sardanes, passant per visites 
guiades a cellers, mercats i fires. Una enorme varietat 
d’activitats per a tota la família. 

49. Espai
actiu

Una tarda de visita a un celler, on podreu trepitjar el raïm 
acabat de veremar, fer un tast de vi i gaudir d’un concert, 
en aquesta festa on tan important és el vi de pagès com 
el vi d’autor. Els més petits també podran passejar en 
poni per les vinyes i tots junts, gaudir d’una tarda de ioga 
en família. 

50. Verema 
i família

+3 anys

0-99 anys

0-99 anys

anys d’història  
de la Costa Brava 
Com a destinaCió
de viatgers.

cAlOnGe-sAnt AntOnI
www.calonge-santantoni.cat

Gaudiu de les visites teatralitzades per descobrir punts 
d’interès de l’entorn de Lloret de Mar. En la visita que 
mostra el poblat iber del Turó Rodó, podreu descobrir 
una interessant època històrica de la mà d’uns 
personatges molt peculiars. 

52. Els ibers 
ja són aquí

0-99 anys

llOret de MArllOret de MAr
www.lloretdemar.org

cAlOnGe-sAnt AntOnI
www.calonge-santantoni.cat

Un circuit de trens en miniatura que es desenvolupa en 
l’entorn del parc que envolta l’antiga estació de Castell 
d’Aro. Disposa d’un circuit de 700 m, amb dues vies de 
càrrega i descàrrega de viatgers. Un dels pocs circuits 
de modelisme que hi ha a Catalunya, perquè tota la 
família pugui viure l’experiència ferroviària. 

51. Els trenets
de la Vall d’Aro

0-99 anys

cAstell-PlAtJA d’ArO 
www.platjadaro.com 

rOses
www.visit.roses.cat

cAlOnGe-sAnt AntOnI

cAlOnGe-sAnt AntOnI

cAstell-PlAtJA d’ArO

rOses

4 €

0 €

3 €

0 €

30 €
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Us atreviu a entrar a la Sala del Terror? Si us agraden 
les mòmies, els cementiris i passar una mica de por, 
no us podeu perdre la Sala del Terror del Museu de la  
Joguina. Durant la visita, grans i petits podreu gaudir de 
la col·lecció de joguines antigues, a més de passar una 
estona terroríficament emocionant. 

57. Terror 
al museu

Gaudireu d’un espai de gran bellesa natural, on se 
succeeixen els camps d’arbres fruiters i zones de 
vegetació autòctona. La totalitat de l’espai està inclosa 
al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, en el  
qual podem contemplar gran diversitat d’aus 
migratòries. 

58. Itinerari natural a la vora  
del Fluvià

El Museu de la Mediterrània organitza una sortida familiar 
fins al castell del Montgrí per descobrir els secrets ocults 
i la història d’aquesta fascinant fortalesa medieval i el 
massís que l’allotja. El castell va ser construït entre el 
1294 i el 1304, i té unes vistes impressionants de tot 
l’Empordà. 

59. El massís del Montgrí 
i el seu castell

Tots els divendres a les cinc de la tarda podeu viure en
directe l’arribada de les barques al port de Roses i 
veure el que han capturat després d’una jornada de 
treball. Coneixereu algunes de les espècies que viuen al 
Mediterrani i també com funciona una subhasta de peix 
tradicional. 

54. Els pescadors 
de Roses

Excursions en tren pel Cap de Creus des d’on gaudireu 
d’unes fantàstiques vistes del parc natural. Una visita 
a la Punta Falconera, passant pel far, les platges de 
Canyelles i l’Almadrava o el Puig Alt, la muntanya més 
alta del parc, des de la qual s’albiren la badia de Roses i 
el Port de la Selva. 

55. Tren Roses 
Expres

Marina S’Agaró proposa una aventura molt divertida.
Sortireu de la platja en una petita embarcació, passareu 
pels racons i les cales més boniques de la zona fins 
arribar al Cap de Mort, una roca en forma de calavera. 
Desembarcareu en una petita platja i allà... buscareu un 
tresor amagat en una cova! 

56. A la recerca
del tresor pirata

0-99 anys

0-99 anys

0-99 anys

0-99 anys

0-99 anys

+12 anys

sAnt FelIU de GUÍXOls 
www.visitguixols.cat

tOrrOellA de  
MOntGrÍ - l’estArtIt
www.visitestartit.com

rOses
www.visit.roses.cat

sAnt FelIU de GUÍXOls
www.visitguixols.com

tren roses expres
www.trenrosesexpres.com

sAnt Pere PescAdOr
www.santpere.cat

Marina s’Agaró
www.sagaroexperiences.com

Museu de la Mediterrània
www.museudelamediterrania.cat

rOses
www.visit.roses.cat

rOses sAnt FelIU de GUÍXOls

sAnt Pere PescAdOr

110 € grup

0 €

5 €+5 €

0-2 €

18 €
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L’Oficina de Turisme de Pineda de Mar et convida a 
descobrir el centre de la ciutat i conèixer la seva història 
i el seu patrimoni històric d’una manera molt amena. 
Una visita guiada en la qual tota la família voltareu per 
l’animat centre turístic mentre descobriu tots els seus
encants. 

63. El centre 
de Pineda de Mar

Una proposta per conèixer l’obra d’un dels principals 
artistes d’avantguarda del país, Joan-Josep Tharrats. La 
seva creació té una estreta relació amb la població de 
Pineda de Mar, de manera que descobrir la seva obra 
gràfica a través de més de 550 peces us ajudarà a veure 
el món a través dels seus ulls. 

64. Fundació 
Tharrats

La mina d’aigua és una infraestructura medieval única
que recorre les profunditats subterrànies de Torroella. 
Una immersió en la història de Torroella, a través d’un 
dels seus elements arquitectònics més singulars i 
desconeguts. Una visita organitzada pel Museu de la 
Mediterrània. 

60. La mina d’aigua 
de Torroella

Els aventurers i exploradors tenen aquí una proposta
museística atractiva per a tota la família. La visita us  
proposarà un passeig al llarg de la història del turisme, 
a través de les rutes dels primers turistes i exploradors 
fins arribar a l’actualitat. 

61. Museu
del Turisme

L’edifici més emblemàtic de Castelldefels obre les seves
portes de dijous a diumenge perquè pugueu visitar els 
seus jardins, la sala institucional i la planta baixa. Si us 
ve de gust conèixer amb detall les curiositats i la història 
d’aquesta construcció, podeu participar en les visites 
guiades de dissabtes i diumenges. 

62. El castell 
de Castelldefels

0-99 anys

0-99 anys

+12 anys

0-99 anys

0-99 anys

PeCes de l’artista
Joan JoseP
tharrats allotJa
la FUndaCió a
Pineda de mar.
 

tOrrOellA de MOntGrÍ 
- l’estArtIt
www.visitestartit.com

cAlellA
www.calellabarcelona.com

Museu de la Mediterrània
www.museudelamediterrania.cat

PInedA de MAr
www.visitpineda.com

Museu del turisme
www.museudelturisme.cat

PInedA de MAr
www.visitpineda.com

cAstelldeFels
www.castelldefels.org

cAstelldeFels

PInedA de MAr

PInedA de MAr

6 €

0 €

4 €

+6 €

0 €
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Us ve de gust un viatge en el temps? Aquesta és la 
sensació que tindreu en entrar en aquest museu que 
trasllada els visitants a la vida quotidiana d’una família 
benestant del segle xix. Descobrireu les seves estades, 
mostra de la riquesa i el poder dels Papiol, en contrast 
amb els espais destinats al servei. 

68. Museu Romàntic 
Can Papiol

Al Museu del Ferrocarril de Catalunya podreu pujar a un 
tren molt especial, L’Ou, i fer una passejada per la nova
via d’ample ibèric de 170 metres de longitud que envolta 
el museu, gaudint d’un vehicle únic restaurat pels 
voluntaris del museu. 

69. Un bitllet 
per a L’Ou

Com eren els trens d’abans? Visitar el Museu del 
Ferrocarril de Catalunya us permetrà no només  
conèixer la història dels trens, sinó també fer una visita 
guiada a un cotxe-saló de luxe del 1928 per poder 
sentir l’experiència de viatjar com un príncep d’una altra  
època. 

70. Un viatge 
de luxe

Un museu fundat fa més de 100 anys, que conserva 
espais tan singulars com la biblioteca històrica, 
col·leccions de pintura i escultura dels segles xix i xx, i 
sales úniques com la que acull la col·lecció egípcia. 
També compta amb peces del Japó, la Xina i les illes 
Filipines. 

65. Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer

Si us atreuen els fars, no podeu passar per alt el far de
Sant Cristòfol, on es troba Espai Far, un centre museístic 
que mostra el ric patrimoni mariner de Vilanova. El 
museu està situat a l’antiga casa del faroner i exhibeix 
alguns objectes relacionats amb el món de la pesca i la 
tradició marinera. 

66. Espai Far

La Masia d’en Cabanyes és una casa-museu on va viure 
el poeta romàntic Manuel de Cabanyes i que actualment 
acull el Centre d’Interpretació del Romanticisme. A 
l’interior, podreu descobrir el llegat familiar i les estades 
originals del segle xix, els seus objectes i decoració. 

67. La masia 
d’un poeta

0-99 anys

0-99 anys

0-99 anys

+3 anys

0-99 anys

0-99 anys

VIlAnOVA I lA GeltrÚ
www.vilanovaturisme.cat

VIlAnOVA I lA GeltrÚ
www.vilanovaturisme.cat

biblioteca Museu  
Víctor balaguer
www.victorbalaguer.cat

Museu romàntic can Papiol
www.museucanpapiol.cat

espai Far
www.espaifarvng.cat

Museu del Ferrocarril  
de catalunya
www.museudelferrocarril.org 

Masia d’en cabanyes
www.masiadencabanyes.cat 

Museu del Ferrocarril  
de catalunya
www.museudelferrocarril.org 

VIlAnOVA I lA GeltrÚ
www.vilanovaturisme.cat

VIlAnOVA I lA GeltrÚ
www.vilanovaturisme.cat

VIlAnOVA I lA GeltrÚ
www.vilanovaturisme.cat

VIlAnOVA I lA GeltrÚ
www.vilanovaturisme.cat

2-4 €

0-4 €

3-6 €

0-4 €

2-4 €

0-4 €
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Tres itineraris a triar perquè pugueu gaudir d’un 
agradable recorregut per la vila de Cambrils en el seu 
tren turístic. La línia 1 us portarà fins al barri antic, 
la línia 2 us traslladarà fins a les urbanitzacions de  
Ponent i la 3 us aproparà al mercat ambulant dels 
dimecres. 

74. Passatgers 
al tren!

El parc Samà és un paratge de 14 hectàrees, declarat 
Bé Cultural d’Interès Nacional, que us transportarà a la 
Cuba colonial. En la seva visita descobrireu la història 
dels indians, les seves col·leccions d’animals exòtics, 
la vegetació tropical tan exuberant i tots els elements  
arquitectònics del parc. 

75. Un viatge 
a la Cuba colonial

Una oportunitat per conèixer al gran violoncel·lista. 
A través de la música i audiovisuals, descobrireu els 
diferents espais de la seva casa d’estiueig, els seus 
jardins, la galeria d’escultures i el mirador amb vistes 
al Mediterrani. El museu té una programació estable 
d’activitats dirigides al públic familiar. 

76. Museu 
Pau Casals

Comprendre millor el passat a través d’un joc per 
entendre com vivien els ibers. Una didàctica visita a 
la ciutadella de Calafell us permetrà entrar a les cases 
reconstruïdes on s’exposen objectes de la cultura 
material dels ibers i, també, pujar a la reproducció d’una 
torre d’assalt romana. 

71. L’emocionant 
món dels ibers

Sobre rodes i amb històries molt humanes que animaran 
el trajecte, la ruta us mostrarà la vila de Cambrils, amb 
els seus museus, els seus parcs i els seus refugis. En 
direcció al mar, visitareu el port pesquer. Per reposar 
forces i gaudir de sabors mediterranis, fareu parades per 
degustar les millors tapes. 

72. Bici 
i tapes

Comença l’espectacle! Aquesta ruta teatralitzada està 
ambientada al segle xviii i compta amb dos protagonistes 
que us expliquen la història. Explicaran com era la 
ciència del moment, la vida dels camperols i històries de 
la guerra. Segur que mantindreu la intriga fins al final. 

73. Històries de guerres 
i camperols

0-99 anys

0-99 anys

6-16 anys

0-99 anys

0-99 anys

0-99 anys

cAlAFell
turisme.calafell.cat

calafell Històric
www.calafellhistoric.org

cAMbrIls
www.cambrils-turisme.com

roda bike cambrils
rodabikecambrils.com

Parc samà
www.parquesama.com

cAMbrIls
www.cambrils-turisme.com

Museu Pau casals
www.paucasals.org 

cAMbrIls
www.cambrils-turisme.com

cAMbrIls
www.cambrils-turisme.com

el Vendrell
www.elvendrellturistic.com

cAMbrIls

cAMbrIls

1 €

6-8 €

4-7 €

4 €

+30 €

0-3 €
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descObreIX 
l’entOrn

A les coves naturals de l’Espluga de Francolí us 
convertireu en els protagonistes d’una història 
en la qual serà molt difícil distingir realitat i ficció.  
Conviureu amb cavernícoles, fet que ens ajudarà  
a entendre millor com vivien els nostres avantpassats. 

77. Coves prehistòriques 
de l’Espluga de Francolí

0-99 anys

Descobriu la història i els monuments de Prades a través 
d’una visita guiada. Cada família formarà un equip per 
participar en una gimcana pels carrers del poble. Heu 
estat atents? Ara us toca demostrar-ho! Com a premi 
final, una degustació de productes locals per a tothom. 

79. La vila vermella 
de Prades

4-14 anys

QUilòmetres
QUadrats
oCUPen les
mUntanyes  
de Prades.

MUntAnYes de PrAdes
www.muntanyescostadaurada.cat

coves de l’espluga
www.covesdelespluga.info

la teva ruta
www.latevaruta.com

MUntAnYes de PrAdes
www.concaturisme.cat

6 €

Verdura ecològica, productes de km 0... Cada dia 
inventem nous noms per referir-nos al que feien els 
nostres avantpassats. Per entendre millor cap a on va 
l’agricultura, el millor és fer una ullada al passat i observar 
que l’esforç i la paciència han estat claus perquè creixi 
un cruixent enciam. 

80. Museu 
de la Vida Rural

0-99 anys

Museu de la Vida rural
www.museuvidarural.cat

MUntAnYes de PrAdes
www.concaturisme.cat

5 €

Aquesta activitat està destinada a conèixer millor les 
claus de l’arquitectura d’Antoni Gaudí d’una manera 
amena i didàctica. L’experiència té com a objectius 
familiaritzar-se amb l’obra de l’autor i descobrir la 
fesomia de Reus i Barcelona. Per sentir-vos com a grans 
genis, també podreu realitzar un taller artístic. 

81. Petits grans genis...  
com Gaudí

4-10 anys

Gaudí centre reus
www.gaudicentre.cat

reus

+7 €

Voleu descobrir els espais del Monestir de Poblet d’una 
manera divertida? És fàcil gràcies a una gimcana pensada 
per a nens acompanyats, en què entre tota la família 
haureu de buscar les respostes pels diferents espais de 
la zona exterior del monestir. L’equip guanyador tindrà 
premi! 

0-99 anys

78. El Monestir 
de Poblet

Monestir de Poblet
www.poblet.cat

MUntAnYes de PrAdes
www.concaturisme.cat

+10 €+6 €
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descObreIX 
l’entOrn

Una passejada a peu que comença amb la visita a les 
pintures d’Anton van den Wyngaerde, que va retratar 
Tortosa al segle xvi, per seguir amb la maqueta gegant 
de la catedral de Santa Maria. Després, un recorregut 
pels carrers del nucli antic, on descobrireu el carisma de 
la ciutat, i una visita final a la catedral. 

0-99 anys

86. Descobrir 
Tortosa a peu

De la mà d’un cavaller templer, tota la família descobrireu 
els racons més misteriosos de la ciutat de Tortosa, els 
seus barris, els carrers que es conserven, les torres, els 
convents, els documents que ens en parlen i tots els 
secrets que giren al voltant del castell de la Suda. 

0-99 anys

87. El segell 
dels templaris

Si us agrada sobrevolar la història, al Camp d’Aviació 
de la Sénia podreu fer una visita guiada al seu museu, 
al refugi i també al CAHS (Centre d’Aviació Històrica de 
la Sénia). Descobrireu la història d’aquest camp militar, 
qui el va construir i qui el va usar durant la Guerra Civil 
espanyola. 

0-99 anys

84. Aeròdrom
de la Sénia

els POrts
elsportsenfamilia.cat

els POrts
elsportsenfamilia.cat

4-9 €

Una visita al jaciment ajudarà a conèixer com eren i 
com vivien els habitants d’aquest poblat dels segles 
iv-iii a. de C. Situat al costat de la costa, el seu sistema 
defensiu és molt interessant i les seves cases i carrers, 
complexos. Reviureu les seves activitats econòmiques 
i quotidianes en una aventura apassionant. 

0-18 anys

83. Jaciment 
arqueològic de La Cella

sAlOU
www.visitsalou.eu

conficon turisme
www.conficon-turisme.com

turisme la sénia
visitalasenia.es

conficon turisme
www.conficon-turisme.com

els POrts
elsportsenfamilia.cat

+5 €

Una divertida i relaxada manera de conèixer Salou és
fent una volta amb el tren turístic. Un trajecte amb 
parades perquè pugueu conèixer el passat de la vila i 
descobrir el monument a Jaume I, les fonts ornamentals, 
la capitania... Mentrestant, gaudireu d’unes vistes 
privilegiades de la costa. 

82. Salou 
en tren turístic

0-99 anys

sAlOU
www.visitsalou.eu

+7 €

A Horta de Sant Joan coneixereu els llocs que més 
van fascinar a Picasso. A Batea visitareu un celler i us 
ensenyaran el procés del vi. El viatge finalitzarà a les 
espectaculars ruïnes de l’antic poble de Corbera d’Ebre, 
bombardejat durant la Guerra Civil. Durant la ruta no 
faltaran jocs, contes i manualitats. 

85. Conèixer 
la Terra Alta

0-99 anys

Montsport
www.montsport.es

els POrts
elsportsenfamilia.cat

sAlOU

sAlOU

5-8 €

+6 €0 €
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descObreIX 
l’entOrn

Tota la família podreu conèixer la història de Tortosa  
i el seu territori, des de la Prehistòria fins al segle xxi, 
en una visita que recorre sis espais en coloristes  
edificis modernistes. A més, podreu participar en  
una gimcana molt divertida relacionada amb el folklore 
típic tortosí. 

90. La història de Tortosa 
i les Terres de l’Ebre

Una excursió que us endinsarà en els immensos vivers
de musclos i ostres de la Badia dels Alfacs. Allà tindreu
l’oportunitat de pujar a una musclera i fer una   degustació. 
Un espai únic en el qual podreu aprendre com es realitza 
la cria de mol·luscs enmig del mar. 

92. Ruta 
a les muscleres

Viatjareu a l’època del Renaixement i coneixereu com 
eren la vida i costums d’aquella època. Al pati del 
centre d’interpretació es narra una gran història. Voleu 
descobrir-la? L’edifici que visitareu guarda el testimoni 
de Tortosa al segle xvi i la seva efervescència cultural i 
humanista. 

88. Interpretar 
la Festa del Renaixement

Gaudireu d’un passeig pel jardí botànic “dels Prínceps”
on més de 24 grups escultòrics narren la història de 
l’home i la humanitat. La visita permet accedir a les fonts 
de l’antic balneari i a un tram de la muralla del segle 
xiv, amb espectaculars panoràmiques sobre la jueria 
medieval tortosina. 

89. Jardins 
artístics

0-99 anys

0-99 anys

0-99 anys

0-99 anys

va ser el Primer 
any de CeleBraCió
de la Festa
del renaixement
a tortosa.
  

tortosa turisme
www.tortosaturisme.cat

tortosa turisme
www.tortosaturisme.cat

Museu de tortosa
www.museudetortosa.cat

els POrts
elsportsenfamilia.cat

estació nàutica sant 
carles de la ràpita
www.enlarapita.com

els POrts
elsportsenfamilia.cat

els POrts
elsportsenfamilia.cat

sAnt cArles de lA rÀPItA
www.turismelarapita.com

3 €

En el paisatge de la Sénia destaquen algunes oliveres 
que guarden molts segles en les seves arrels. Algunes 
són fins i tot mil·lenàries. Perquè pugueu admirar la 
bellesa d’aquests arbres que han desafiat el pas del 
temps, les famílies participen en jocs de recreació del 
treball al camp. 

0-99 anys

91. Oliveres 
mil·lenàries

turisme la sénia
visitalasenia.es

els POrts
elsportsenfamilia.cat

0 €

10-20 €

0 €

0 €
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Catalunya té un litoral enorme, a més d’incomptables rius, 
rierols, canals, llacs i estanys per dur a terme activitats 
aquàtiques durant tot l’any. Des de descensos en aigües 
braves per als més intrèpids, fins a tranquils passejos en 
embarcacions de tot tipus per admirar el paisatge o  
descobrir la fauna marina.  

Submergeix-te
a l’aigua

Calonge i sant antoni.
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SUBMERGEIX-TE
A L’AIGUA

En una canoa d’una, dues o tres places podreu baixar
un tram del canal del Segre en el qual les aigües són 
plàcides i tranquil·les. En aquesta activitat podreu gaudir 
d’aquest esport en família, ja que es baixa només 
impulsat pels rems. Una experiència en la qual cada 
grup marca el seu ritme. 

A través d’aquesta activitat podreu submergir-vos 
fent snorkel en llocs que atresoren una gran bellesa 
sota les seves aigües. Aquesta immersió lleugera està 
guiada perquè cap practicant se’n perdi detall. 

Si us agraden les emocions, proveu a baixar per les 
aigües braves del canal del Segre en un bot pneumàtic.
Comprovareu les vostres habilitats de descens i la 
importància del treball en equip en una activitat en la 
qual remar en la direcció adequada ens evitarà una bona 
capbussada. 

Una excursió en embarcació per les cales del Cap de
Creus, passant per Punta Falconera i gaudint d’una 
preciosa vista submarina a Cala Murtra. La ruta continua 
fins a Cala Montjoi, on es troba la fundació El Bulli del xef 
Ferran Adrià, per arribar després a Cap Norfeu i admirar 
l’enorme roca El Gat. 

Preparats per navegar de Lloret a Tossa seguint el traçat 
abrupte de la Costa Brava? Una ruta per descobrir 
coves, illots, sortints... en un viatge en vaixell amb 
visió submarina, per admirar en detall la flora i fauna 
autòctones. 

93. Piragüisme 
en aigües tranquil·les

96. Snorkel 
en aigües turqueses

94. Ràfting al canal 
olímpic del Segre

97. Rumb 
a Cap Norfeu

95. Entorn, fauna 
i flora marina

+6 anys +8 anys

+9 anys 0-99 anys

0-99 anys

Parc Olímpic del Segre
www.raftingparc.cat

LLORET DE MAR
www.lloretdemar.org 

Parc Olímpic del Segre
www.raftingparc.cat

Els Blaus de Roses
www.elsblausderoses.com

Dofí Jet Boats
www.dofijetboats.com

PLATGES I CALES
A LA COSTA BRAVA
PER GAUDIR
DEL MAR EN  
FAMÍLIA.

ROSES
visit.roses.cat

La Seu d’Urgell

La Seu d’Urgell

BLANES
www.blanesturisme.com

LLORET

10-20 €

+30 €

13-23 €

10 €

0-18 €
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SUBMERGEIX-TE
A L’AIGUA

Un bonic trajecte en vaixell sortint de Roses, vorejant la 
costa del Parc Natural de Cap de Creus fins arribar a 
la pintoresca població marinera de Cadaqués. Un cop 
allà, podreu passejar pels seus carrers, admirar els seus 
edificis modernistes i els llocs freqüentats per Salvador 
Dalí, inspiradors de les seves obres. 

Disposareu de tot el material necessari per practicar, 
a la costa de Sant Feliu, vela, windsurf, paddle 
board, caiac... A més, podreu contractar classes, 
cursos o forfets, per perfeccionar el vostre nivell 
de navegació. Hi ha classes i material adaptat  
a totes les edats. 

Preparats per navegar o nedar a les platges de la badia 
de Roses i el Cap de Creus? Només haureu de decidir-
vos per una o altra activitat aquàtica o potser provar-ne 
vàries. Podreu escollir entre caiac, vela, snorkel, creuer 
marítim o bé alliberar adrenalina al monster, la banana o 
el vol nàutic. 

Una experiència de navegació a vela on sereu els 
protagonistes de l’aventura. Portareu l’embarcació fins 
al lloc que més us agradi del litoral de Sant Feliu per 
banyar-vos, bussejar o prendre un aperitiu. Navegareu en 
embarcacions petites per poder arribar a absolutament 
qualsevol platja. 

Us agradaria veure el fons marí d’un dels espais verges 
de la Mediterrània? En aquesta excursió podreu admirar 
la badia de Roses mentre voregeu les boniques cales 
del Parc Natural de Cap de Creus, fins a arribar a Cala 
Murtra. Des d’aquí podreu observar una fauna i una flora 
fascinants. 

A la badia de Sant Feliu podreu aprendre a practicar 
windsurf amb un curs d’iniciació amb el material adequat 
al vostre nivell de navegació o aprendre a manejar 
la vela en un petit creuer perquè, juntament amb el 
vostre instructor, pugueu navegar mentre coneixeu les 
tècniques bàsiques. 

98. Excursió marinera 
a Cadaqués

101. Classes i material 
per a tots

99. Experiències 
aquàtiques

102. Excursió 
en veler

100. Observació 
submarina a Cala Murtra

103. Experiències 
nàutiques

0-99 anys 0-99 anys

0-99 anys 0-99 anys

0-99 anys 0-99 anys

Els Blaus de Roses
www.elsblausderoses.com

Força 3 Escola de Vela
www.forca3.net

Estació Nàutica Roses - 
Cap de Creus
www.enroses.com

Força 3 Escola de Vela
www.forca3.net

Els Blaus de Roses
www.elsblausderoses.com

Força 3 Escola de Vela
www.forca3.net

ROSES
visit.roses.cat

ROSES
visit.roses.cat

ROSES
visit.roses.cat

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.com

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.com

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.com

10-20 € 10-20 €

+10 € +30 €

5-20 € +30 €
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SUBMERGEIX-TE
A L’AIGUA

Gaudiu d’un gran despertar amb aquesta ruta, en la qual 
descobrireu els encants de la llum, els colors i les formes 
de la vida natural de la Costa Brava. Lliscareu en caiac 
per aigües calmes mentre descobriu racons màgics de 
costa amb corals. Observareu aus i bancs de peixos 
nedant al vostre costat. 

Una experiència inoblidable amb l’emoció d’un passeig a 
bord d’una llanxa ràpida. Ideal per gaudir de l’exploració 
de coves i paratges de roquissars al llarg del litoral del 
Montgrí. Una aventura completa amb velocitat i el plaer 
de nedar o fer snorkel davant de la costa. 

La gran platja de Sant Pere Pescador és un escenari 
perfecte per practicar windsurf, kitesurf i paddle surf, i 
el riu Fluvià un indret ideal per gaudir del caiac. Diversos 
centres ofereixen aquestes activitats aquàtiques que es 
complementen amb el coneixement del medi natural o 
amb sortides temàtiques com l’ornitocaiac. 

Classes per aprendre paddle surf, una combinació de 
surf i piragüisme. Sortides en caiac per descobrir amb 
autonomia racons del litoral inaccessibles per altres 
mitjans. Les sortides per a debutants es fan amb caiacs 
de dues places. L’itinerari habitual passa per les Illes 
Medes. 

104. Matinal 
de caiac

106. A bord 
del Nemo

105. Windsurf, kitesurf, 
paddle surf i caiac

107. Mil activitats
aquàtiques

+10 anys 0-99 anys

0-99 anys +6 anys

Bravamar
www.bravamar.net

Estació Nàutica l’Estartit 
- Illes Medes
www.enestartit.com

SANT PERE PESCADOR
www.visitsantpere.com

Estació Nàutica l’Estartit 
- Illes Medes
www.enestartit.com

METRES DE PLATjA 
HABILITATS
PER A LA PRàCTICA 
DEL kitesurf 
A SANT PERE 
PESCADOR. 

ILLES I ILLOTS,
MÉS ALGUNS
ILLOTS MENORS, 
FORMEN L’ARxIPèLAG
DE LES ILLES MEDES.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
www.visitguixols.com

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

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

SANT PERE PESCADOR

20-30 € +14 €

+15 € +27 €
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SUBMERGEIX-TE
A L’AIGUA

Has respirat alguna vegada sota l’aigua? El bateig és una 
primera immersió totalment tutelada i guiada de forma 
individual per a persones que no tenen cap experiència 
prèvia. Es realitzen en una cala arrecerada, amb poca 
profunditat, situada a uns 20 minuts en vaixell del port 
de l’Estartit. 

Creuer amb visió submarina per descobrir els misteris i 
la bellesa de la Reserva Natural de les Illes Medes. En 
cabines submergides, podreu observar un món marí ple 
de vida. La travessia marítima recorre la costa del Montgrí, 
passant per la Punta de la Barra, el Cap d’Utrera, Cala 
Pedrosa i Roca Foradada. 

Una travessia a bord del Corsari Negre, una fantàstica 
embarcació artesanal, que comença al port de l’Estartit, 
una població pesquera que es troba enfront de la 
Reserva Natural de les Illes Medes, una de les reserves 
submarines més importants de la Mediterrània. 

Tota la família pot participar d’aquesta aventura amb 
sortida en vaixell des de l’Estartit i recórrer la costa del 
Montgrí amb els seus impressionants penya-segats. 
Arribareu fins a Cala Pedrosa i desembarcareu en 
zòdiac. Després d’un bany, tornareu a peu pel massís. 

Sortida amb bicicleta elèctrica des de l’Estartit, per 
recórrer i descobrir la zona natural que envolta els 
marges del tram final del riu Ter, abans d’arribar a 
la seva desembocadura a la platja. Allà canviareu la 
bicicleta per un caiac i fareu un petit viatge pel riu. 

108. Bautisme
de submarinisme

111. L’aventura 
del Nautilus

109. El Corsari
Negre

112. L’aventura 
de Robinson

110. El Ter, un riu 
per descobrir

+2 anys 0-99 anys

0-99 anys 0-99 anys

0-99 anys

Estació Nàutica l’Estartit 
- Illes Medes
www.enestartit.com

L’Aventura del Nautilus
www.nautilus.es

L’Aventura del Nautilus
www.nautilus.es

Medaqua 13 Service
www.medaqua.com

Medaqua 13 Service
www.medaqua.com

qUILòMETRES DE 
PLATjA A CATALUNyA
PER SATISFER  
TOT TIPUS DE
BANyISTES.

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

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

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

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

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

+33 € 10-20 €

10-30 € 20-30 €

+30 €
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SUBMERGEIX-TE
A L’AIGUA

L’Associació Turística de Calella organitza, des de 
finals de juny a mitjan setembre, a la platja del Garbí i 
al passeig Manuel Puigvert, festes de l’escuma perquè 
els més petits no deixin de divertir-se durant l’estiu. Us 
apunteu a una capbussada entre bombolles de sabó? 

Una experiència en família que no us podeu perdre. 
Aprendreu maniobres bàsiques per poder pilotar 
l’embarcació i, si l’estat de la mar acompanya, us 
podreu banyar. Si l’aigua està freda, us deixaran un 
vestit de neoprè i després podreu pujar al crazy octopus, 
a l’aquarocket o provar el bodyboard. 

Amb una longitud de 1.250 m, una amplada de 130 m 
i 4 m de profunditat, el Canal Olímpic de Castelldefels 
és un espai adequat per realitzar diverses activitats 
aquàtiques com rem, caiac o wakeboard. A més, els 
més petits podran gaudir d’un parc aquàtic d’inflables.

Descobriu la costa catalana a l’altura de la marinera 
ciutat de Vilanova i la Geltrú. Podreu conèixer les 
platges des d’un punt de vista diferent, remant 
en caiac o des d’un patí a pedal. Aquestes 
embarcacions de fàcil maneig són ideals per  
navegar en família. 

Un club perquè els nens de 4 a 12 anys puguin 
participar en tallers educatius a la platja. Activitats 
relacionades amb el mar i l’estiu que despertaran la 
creativitat dels més petits, fent que interactuïn d’una 
manera lúdica. Jocs d’aigua i activitats diverses. 

L’Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú ofereix un 
ampli ventall d’activitats aquàtiques: des de lloguer 
d’embarcacions fins a sortides en veler, pesca, catamarà, 
vela lleugera, caiac, submarinisme, windsurf... I també 
activitats complementàries com pitch&putt i rutes a peu 
o hípica, entre moltes altres. 

113. Festa 
de l’escuma

116. Navegar 
en catamarà

114. Canal Olímpic 
de Catalunya

117. Descobrir les platges  
de Vilanova

115. Mini Beach 
Club

118. Passió 
pel mar

+3 anys +5 anys

0-99 anys 0-18 anys

0-12 anys 0-99 anys

CASTELLDEFELS 
www.castelldefels.org

VILANOVA I LA GELTRÚ 
www.vilanovaturisme.cat

CALELLA
www.calellabarcelona.com

Base Náutica Pineda de Mar
www.nauticapinedademar.com

Canal Olímpic  
de Catalunya
www.canalolimpic.cat

Roc-Roi Jaluca
www.rocroi.com 

PINEDA DE MAR
www.visitpineda.com

Estació Nàutica Vilanova 
i la Geltrú
www.envilanova.com

VILANOVA I LA GELTRÚ 
www.vilanovaturisme.cat

PINEDA DE MAR
www.visitpineda.com

CALELLA 

PINEDA DE MAR

0 € +30 €

+15 € 15 €

0 € 0-10 €
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© ESTACIÓ NÀUTICA COSTA DAURADA

© ESTACIÓ NÀUTICA COSTA DAURADA
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MIGUEL RAURICH

SUBMERGEIX-TE
A L’AIGUA

Heu navegat a vela lleugera? A la badia dels Alfacs 
podeu fer-ho de manera fàcil i segura, ja que aprofitareu 
la força del vent de la zona en un mar en calma 
gairebé sense onatge. La vela lleugera és una activitat 
ecològica amb la qual teniu garantida la diversió. 

122. La badia 
dels Alfacs

0-99 anys

Estació Nàutica de Sant 
Carles de la Ràpita
www.enlarapita.com

3,2 €

Tota la família jugareu al miniclub de la platja de 
Salou. Preparen manualitats, tallers de pintura, jocs, 
piscina... i moltes activitats més per divertir-se davant 
del mar. Tots els jocs i activitats estan pensats per a 
nens de 4 a 12 anys. 

121. Club infantil 
de platja

4-12 anys

SALOU
www.visitsalou.eu

qUILòMETRES 
RECORRE EL  
RIU EBRE A 
CATALUNyA,
AMB CINC TRAMS 
NAVEGABLES.

ESTACIONS 
NàUTIqUES  
A CATALUNyA 
ORGANITzEN 
ACTIVITATS PER 
GAUDIR DE L’AIGUA.

Si us agrada la calma i viure experiències de navegació 
sense motor, el combinat Explorers Soul Salou satisfarà 
els vostres desitjos. En funció de la modalitat que trieu, 
podreu gaudir d’una sortida en caiac o en paddle surf i 
un minicreuer amb dinar inclòs al restaurant del club. 

120. Explorers 
Soul Salou

+6 anys

Estació Nàutica  
Costa Daurada
www.estacionautica.com

115 €

SALOU
www.visitsalou.eu

L’Estació Nàutica Costa Daurada proposa un 
pack familiar perquè pugueu gaudir de totes les 
disciplines de la navegació pel litoral entre Cambrils 
i Salou. L’activitat inclou baptisme de mar en un 
catamarà, una classe de paddle surf o caiac, refresc 
en un xiringuito i sortida en un esquibús. 

119. Navegar 
en família

+6 anys

Estació Nàutica  
Costa Daurada
www.estacionautica.com

110 € grup

CAMBRILS
www.cambrils.cat/turisme

SALOU

25-30 €

Sant Carles de la Ràpita
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Perquè tota la família gaudeixi del temps d’oci i de l’aire lliure, 

algunes destinacions habiliten equipaments pensats especialment 

per als més petits, és a dir, per als nens de 0 a 3 anys. Ofereixen 

material com canviadors i joguines adequades. També disposen 

d’espais especials per donar el pit en els quals tant les mares com 

els nadons s’hi trobin còmodes. 

Espai nadó
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ESPAI NADÓ

Les platges de Lloret i de Fenals tenen un encant 
afegit a la seva bellesa natural: dos miniclubs perquè 
pugueu gaudir d’activitats molt divertides. Petits i 
grans poden participar en tallers i jocs. Inclouen un 
espai destinat a nadons que disposa de microones, 
canviador i nevera. 

0-12 anys

125. Miniclubs  
amb vistes al mar

Els nens d’1 a 6 anys tenen una cita a la platja 
Pescadors. Disposareu d’un espai infantil amb 
canviadors, neveres per guardar menjar, llitets, sofàs 
de lactància i altres serveis per garantir el confort de 
nadons i nens mentre realitzen tallers de manualitats  
i gaudeixen del contacontes en diversos idiomes. 

0-6 anys

126. Baby 
Center

dies dura la
temporada del  
baby center  
de la platja
dels pescadors  
a pineda de mar.

hores al dia  
està obert  
al públic
l’espai nadó
de calonge
i sant antoni.
  

0 €

Necessiteu un descans? Els més petits de la casa 
poden gaudir amb tota la família dels beneficis que 
reporta el ioga, del benestar corporal i la relaxació en 
adults i nadons. Les sessions es fan al miniclub de la 
platja Gran, un entorn natural agradable que convida  
a la calma. 

0-3 anys

124. Ioga 
amb nadons

CASTELL-PLATJA D’ARO
www.platjadaro.com 

LLORET DE MAR
www.lloretdemar.org 

0 €

Xerrades, ioga, activitats... En aquest espai dedicat 
als nadons a Calonge i Sant Antoni, els més petits de 
la casa trobaran moltes coses per fer. Descobriran 
activitats per divertir-se i també per relaxar-se. El lloc  
té unes vistes immillorables, a peu de platja. 

0-3 anys

123. Zona 
per a nadons

CALONGE-SANT ANTONI
www.calonge-santantoni.cat

PINEDA DE MAR
www.visitpineda.com

CALONGE-SANT ANTONI

CASTELL-PLATJA D’ARO

LLORET DE MAR

PINEDA DE MAR

0 €

0 €
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illa fantasia,  
a vilassar de dalt.

Llançar-se a tota velocitat per tobogans aquàtics, saltar als llits 
elàstics, jugar amb simpàtics dofins, gaudir d’aventures entre els 
arbres com Tarzán, disputar guerres de pintura, conduir karts, 
practicar esports nous, dormir amb taurons... Totes aquestes 
propostes es fan realitat als equipaments pensats per passar-ho 
bé amb tota la família. 

Diverteix-te als
parcs temàtics
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© GNOMOPARK

© GNOMOPARK

© WATER WORLD

© PARC AVENTURA SANT FELIU

0-99

© WATER WORLD

 

  

 

 

Diverteix-te als
parcs temàtics

A Lloret de Mar, us espera un conjunt d’atraccions 
orientades al públic de totes les edats. A Waterworld 
podreu gaudir de diferents diversions com muntanyes 
russes aquàtiques, black holes, piscina d’onades, rius 
ràpids, tobogans, kamikazes, pistes toves, multipistes i 
àrees infantils. 

0-99 anys

130. Water 
World

A l’entorn natural i incomparable de Parc Aventura 
de Sant Feliu de Guíxols podreu divertir-vos jugant 
a paintball. Una activitat complementària als circuits 
en arbres amb tirolines, ponts tibetans, tobogans... 
Trobareu diferents recorreguts amb diferents nivells de 
dificultat per gaudir-ne tota la família. 

+7 anys

131. Aventura 
i paintball

Tota la família podrà refrescar-se d’una manera molt 
original jugant en les àrees infantils, lliscant per les 
muntanyes russes aquàtiques, baixant pels rius ràpids 
i els tobogans, i gaudint en les multipistes i kamikazes 
d’aquest parc aquàtic de Platja d’Aro. Per acabar, un 
bany a la piscina d’onades. 

0-99 anys

127. Aquadiver

Els nens entre 8 i 14 anys poden gaudir, igual que la 
gent gran, jugant a paintball al Gnomo Park. És una 
activitat dirigida per monitors. Els marcadors són tous, 
no funcionen amb aire comprimit, fet que redueix la 
potència de tir per a més seguretat dels nens. 

Gnomo Park és un parc d’activitats que compta amb 
piscina de boles, inflables, minidisco i parc exterior 
perquè tota la família pugui passar una jornada de 
jocs i entreteniment. Aquest parc infantil inclou zones 
aquàtiques on divertir-se i refrescar-se. 

8-14 anys

1-12 anys

128. Soft Paintball 
infantil

129. Una muntanya 
de jocs

anys és el rang
d’edat que
trobarà
propostes
apassionants als
parcs temàtics.

19-33 €

15 €

20-30 €

12 €

9,5 €

aquadiver
www.aquadiver.com

Water World
www.waterworld.es

Gnomopark
gnomo-park.com

Gnomo park
gnomo-park.com

parc aventura  
sant Feliu de Guíxols
www.parcaventurasantfeliu.com

castell-platJa D’arO
www.platjadaro.com

llOret De mar
www.lloretdemar.org

llOret De mar
www.lloretdemar.org

llOret De mar
www.lloretdemar.org

saNt FeliU De GUÍxOls
visitguixols.com
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Diverteix-te als
parcs temàtics

Si us agraden les emocions fortes, aquesta activitat de
L’Aquàrium Barcelona us fascinarà. Us convertireu en 
submarinistes per un dia i us submergireu, dins d’una 
gàbia, a les aigües de l’enorme estany de l’Oceanari. 
Obriu bé els ulls perquè tindreu taurons i milers de 
peixos nedant al vostre voltant. 

0-99 anys

135. Submergeix-te 
entre taurons

Tots els diumenges al matí, el Poble Espanyol de 
Barcelona ofereix activitats familiars com dansa, teatre, 
màgia, tallers d’artesania i música. L’entrada a aquestes 
propostes inclou la visita al recinte per poder gaudir de 
tots els seus espais, com els tobogans gegants o les 
botigues d’artesania. 

El Poble Espanyol compta amb un gran espai multimèdia 
on es representen les grans festes de la cultura popular 
de tot el país. Un impactant muntatge de pantalles de 
7 metres d’altura en què podreu admirar la Patum de 
Berga i les torres dels castellers, entre d’altres festes. 

0-99 anys

0-99 anys

136. El Poble 
Espanyol

137. Espai 
multimèdia festa

Tres camps de joc, amb temàtiques variades i diferents
obstacles on protegir-se. Com a novetat i per augmentar 
els nivells d’adrenalina, partides nocturnes amb 
il·luminació especial a la zona de joc. La pintura que 
s’utilitza està formulada amb olis vegetals i és soluble 
en aigua. 

+14 anys

132. Combat
de paintball

Els nens a partir de 3 anys poden gaudir de l’esport amb 
més seguidors a tot el món: el futbol. Quatre terrenys de 
joc amb gespa natural, on grans i petits podran participar 
del joc en tornejos, campionats, lliguetes o fer d’aficionat 
i animar l’equip. Qui marcarà més gols en Futbol 7? 

L’Aquàrium és el centre lúdic i educatiu més important 
del món en temàtica mediterrània, un lloc on podreu 
conèixer el fons del mar i tots els seus habitants. En 
66 aquaris mediterranis i tropicals trobareu 11.000 
exemplars de 450 espècies diferents. 

+3 anys

0-99 anys

133. Futbol 7

134. L’aquari
de Barcelona

+30 €

5-15 €

5-15 €

20 €

+30 €

7-20 €

paintball Far West
www.paintballfarwest.com

l’aquàrium BcN
www.aquariumbcn.com

paintball Far West
www.paintballfarwest.com

l’aquàrium BcN
www.aquariumbcn.com

el poble espanyol
www.poble-espanyol.com

el poble espanyol
www.poble-espanyol.com

saNt pere pescaDOr
visitsantpere.com

saNt pere pescaDOr
visitsantpere.com

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona
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80000

© ILLA FANTASIA

© TURISME DE MALGRAT

  

Diverteix-te als
parcs temàtics

0 €

malgrat de marOficina de turisme  
de malgrat
www.turismemalgrat.com 

Aquest parc ocupa 50.000 metres quadrats a la riba de 
la Riera de Palafolls. És un espai tancat que garanteix 
la seguretat dels nens i nenes i la tranquil·litat dels seus 
acompanyants. Hi ha una zona per a monopatins, jocs 
sensorials, zones de pícnic i figures gegants que creen 
una atmosfera màgica i singular. 

6-12 anys

142. Descobreix el parc 
Francesc Macià

Visitar Marineland Catalunya és un viatge al món 
animal i on també poder refrescar-se i divertir-se en 
família. Un recorregut entre dofins, lleons marins, aus 
dels llocs més exòtics del planeta... i també un viatge 
carregat d’adrenalina on poder baixar a tota velocitat per 
tobogans espectaculars. 

0-99 anys

141. Parc aquàtic
amb dofins

Al parc Catalunya en Miniatura hi trobareu una exposició 
de maquetes declarada d’Interès Turístic Nacional. 
Una bona oportunitat per conèixer, còmodament i en 
un temps rècord, amb tota la família, els monuments i 
edificis més representatius de les terres catalanes. 

+3 anys

138. Catalunya 
en miniatura

Un parc d’aventures, per a totes les edats, on perdre’s 
entre els arbres, escalar troncs i lliscar per les tirolines. 
Més de 66 activitats repartides en 4 circuits amb 
diferents nivells de dificultat. El teló de fons, i que també 
podeu visitar, és l’exposició de maquetes de Catalunya 
en Miniatura. 

+4 anys

139. Circuit d’aventura 
sobre l’skyline de Catalunya

15,5 €

illa Fantasia
www.illafantasia.com

El parc aquàtic Illa Fantasia compta amb 22 atraccions 
molt divertides i adaptades a diferents edats perquè tota 
la família us divertiu refrescant-vos a l’aigua. Disposa 
d’una gran zona de pícnic on reposar forces i tres 
macropiscines on estareu com un peix a l’aigua. 

0-99 anys

140. Diversió 
aquàtica

© GUILLERMO MOLINER

metres quadrats
posa illa fantasia
a disposició
dels visitants.

15,5 €

9,5 €

15 €

catalunya en miniatura
www.catalunyaenminiatura.com

catalunya en miniatura
www.catalunyaenminiatura.com

marineland catalunya
www.marineland.es

torrelles de llobregat

torrelles de llobregat

vilassar de Dalt

palafolls
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Diverteix-te als
parcs temàtics

Aqualeon és un parc aquàtic que combina natura 
i diversió. Podeu llançar-vos a tota velocitat pel 
Toboloko o bé passar una bona estona relaxant-vos 
en una piscina d’onades de més de 1.300 m2. La zona 
Children Paradise, ampliada fa poc, està especialment 
dissenyada per als més petits de la família. 

0-99 anys

146. Parc aquàtic 
en plena natura

Els nens a partir de 4 anys poden muntar en un kart 
biplaça, acompanyats d’un adult, i gaudir d’un matí 
inoblidable conduint pel circuit. Els karts infantils poden 
conduir-se a partir dels 6 anys i els júnior, a partir dels 9. 
Els adults poden pilotar un superkart. 

Passar una estona divertida i diferent en família? Sí, 
jugant al paintball  làser-tag. El nou sistema làser permet 
que els més petits puguin participar del joc perquè no hi 
ha trets de projectils. Només cal sortir a un dels quatre 
camps de batalla i decidir en quin bàndol jugueu. 

+5 anys

+7 anys

147. Alliberar 
adrenalina

148. Una batalla 
amb armes làser

És un joc similar al golf, però amb pilota de futbol que 
s’impulsa amb el peu. En un camp oficial de 18 forats, 
haureu de demostrar els vostres dots amb la pilota per 
poder guanyar el torneig amb el menor nombre de tocs 
possibles. El futbolgolf compta amb molts adeptes a 
Suècia, Noruega i França. 

+4 anys

143. Enginy i habilitat jugant 
a futbolgolf

Aquest Green Fee proposa una sortida al camp per 
jugar 18 forats i gaudir de totes les instal·lacions del 
Pitch&Putt. Descobriu el món del golf i relaxeu-vos en 
família mentre gaudiu d’unes immillorables vistes de 
Vilanova i la Geltrú, amb el mar Mediterrani de fons. 

Individualment i en grup fins a un màxim de 4 persones,
podreu aprendre les nocions bàsiques del joc del golf. 
Durant una hora de classe, un monitor us ensenyarà tot 
el que cal saber sobre aquest esport per començar a 
practicar-lo. 

+16 anys

+12 anys

144. Green Fee 
18 forats

145. Iniciació 
al Pitch&Putt

el veNDrell
www.elvendrellturistic.com

el veNDrell
www.elvendrellturistic.com

15-30 €

8-23 €

19 €

10 €

17 €

+30 €

parc d’aventura  
activ Natura
futbolgolfbarcelona.com

aqualeon
www.aqualeon.es

pitch&putt 
portal del roc
www.portaldelrocpitchandputt.com

pitch&putt 
portal del roc
www.portaldelrocpitchandputt.com

Karting club vendrell
www.kartingvendrell.com

Karting club vendrell
www.kartingvendrell.com

saNta sUsaNNa
stasusanna-barcelona.com

vilaNOva i la GeltrÚ
www.vilanovaturisme.cat

vilaNOva i la GeltrÚ
www.vilanovaturisme.cat

albinyana 
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© NANO CAÑAS

Diverteix-te als
parcs temàtics

A Aquopolis es gaudeix d’un bany refrescant en lliscar 
per tobogans d’aigua i d’una zona infantil molt especial: 
el delfinari. Allà, des de la grada, es poden contemplar 
les exhibicions dels dofins, conèixer els lleons marins 
de la Patagònia i descobrir els seus hàbits. 

6-16 anys

152. Tobogans 
i dofins

Com celebrar una festa familiar diferent? Una de molt 
original és organitzar una competició a Kàrting Terres de 
l’Ebre, ja que posen a la vostra disposició un circuit de 
karts, castells inflables, futbolins... El guanyador celebrarà 
la seva victòria al podi i, abans de finalitzar l’experiència, 
serà el moment del pica-pica. 

+5 anys

153. Trepitjar l’accelerador 
en família

Una gran illa dedicada a una aventura refrescant. El 
parc aquàtic compta amb 14 atraccions entre les quals 
s’inclouen tobogans, piscines paradisíaques, la divertida 
Sésamo Beach i el seu Galeón Pirata o l’apassionant 
Triángulo de las Bermudas, on les onades ofereixen 
diversió a tota la família. 

0-99 anys

149. Caribe 
Aquatic Park

El nou parc temàtic és un tribut al genial dissenyador 
Enzo Ferrari i a la seva passió per la velocitat i la 
innovació, recognoscibles en les 11 atraccions del parc. 
Viureu un bany de tecnologia i adrenalina. Les atraccions 
estan dirigides al públic familiar i als apassionats de la 
mítica marca de cotxes. 

Gaudiu d’un meravellós viatge per les belles illes de la 
Polinèsia, a través del colorista i animat Mèxic, l’exòtica 
Xina o el fascinant Far West. No us perdeu el lloc pensat 
especialment per als més petits: SésamoAventura. 
40 atraccions us esperen per posar a prova la vostra 
gosadia i cremar adrenalina. 

0-99 anys

0-99 anys

150. Ferrari 
Land

151. PortAventura 
Park

salOU
www.visitsalou.eu

salOU
www.visitsalou.eu

salOU
www.visitsalou.eu

vila-seca
la piNeDa platJa
www.lapinedaplatja.info

els pOrts
elsportsenfamilia.cat

milions de
visitants rep  
a l’any el grup  
de parcs port
aventura world.

20-30 €

12 €

+25 €

+18 €

+40 €

portaventura World
www.portaventuraworld.com

aquopolis costa Daurada
costa-dorada.aquopolis.es

portaventura World
www.portaventuraworld.com

portaventura World
www.portaventuraworld.com

Karting terres de l’ebre
www.kartingterresdelebre.com
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Samba *** HG000607
www.sambahotels.com
Xaine Park *** HG001143
xaine.com

Albamar Apartaments
HUTG005275 / HUTG005359
www.albamar.com
Eldorado 
HUTG05539 / HUTG005601
www.eldorado-lloret.com
Xaine Sun & Moon
HUTG00549804
www.xaine.com

Roses

Salatà 2ª cat. KG000048
www.campingsalata.com

Ciutadella ** HG001572
www.hotelciutadella.com
CV Cala Montjoi * 
HG001572
www.montjoi.com
Mediterráneo Park **** 
HG002355
www.hotelsmediterraneo.com
Monterrey **** 
HG001612
www.hotelmonterreyroses.
com
Novel Risech * HG001585
www.hotelsrisech.com

Daniel Apartamentos 
ATG000058
www.inmosantos.com 
Terraza Santa Maria
HUTG 003113
www.apartamentsterraza.
com

Sant Feliu de Guíxols

Sant Pol & Spa 1ª cat. 
KG000005
campingsantpol.cat

 
Alabriga Hotel & Home 
Suites***** HG002532
www.hotelalabriga.com
Hotel del Mar * HG000333 
www.hoteldelmar.es

Apartaments L’Estel 
HUTG004411-21
www.brusisantpol.com
Vil·les Brusi HUTG002654-76
www.brusisantpol.com

Sant Pere Pescador

Aquarius 2ª cat. KG000078
www.aquarius.es
L’Àmfora 1ª cat. KG000112
www.campingamfora.com
La Ballena Alegre Costa 
Brava 1ª cat. KG000097
www.ballena-alegre.com
Las Dunas 1ª cat. 
KG000450
www.campinglasdunas.com
La Gaviota II 2ª cat.
KG000039
www.lagaviota.com
Las Palmeras 1ª cat. 
KG000021
www.campinglaspalmeras.
com
Riu 2ª cat. KG000034
www.campingriu.com

Can Mas PG000743
www.canmas.net
Mas del Joncar PG-589
www.masdeljoncar.com

Can Ceret *** HG-002205
www.canceret.com
El Molí * HG-002077
www.hotelelmoli.com

Torroella de Montgrí-
L’Estartit

Les Medes 1ª cat. 
KG000072
www.campinglesmedes.
com

Medes II *** HG001387
www.hotelmedes.com
Nereida *** HG001025
www.hotelnereida.com
Panorama *** HG001115
www.hotelpanoramaes-
tartit.cat
Les Illes * HG000366
www.hotellesilles.com
Picasso * HG001939
www.hotelpicasso.net

Costa Daurada 
Calafell

4R Miramar Calafell ***
HT000034
www.4rhotels.com
Antiga *** HT000782
www.antiga.info

Planamar * HG000346
www.planamar.com
H Top Platja Park **** 
HT000464
www.htophotels.com

Goetten Apartamentos 
ATG000091
www.goetten.es
Les Palmeres ATG000074
www.lespalmeres.net

Lloret de Mar

Santa Elena Ciutat 1ª cat.
KG000050
www.campingsantaelena.com
Tucan 2a cat. KG000134
www.campingtucan.com

Anabel **** HG001791
www.hotelanabel.com
Fenals Garden **** 
HG001880
www.fenalsgarden.com
Gran Garbí **** 
HG001815
www.hotelesgarbi.com
Guitart Gold Central 
Park Resort & Spa **** 
HG002330
www.guitarthotels.com
H Top Royal Beach **** 
HG001929
www.htophotels.com
H Top Royal Star **** 
HG001795
www.htophotels.com
Maria del Mar **** 
HG000751
www.mariadelmarhotel.com
Evenia Olympic Palace **** 
HG002422
www.eveniahotels.com 
Olympic Park **** 
HG000363
www.eveniahotels.com
Alegría Plaza Paris ****
HG000910
www.alegria-hotels.com
Rosamar & Spa ****S 
HG000086
www.rosamarhotels.com
Rosamar Garden  
Resort **** HG002297
www.rosamarhotels.com
Surf-Mar **** 
HG001993 www.sambaho-
tels.com
Costa Encantada **** 
HG002291
www.marsolhotels.com

Pirineus 
Berga

Berga Resort 1.ª cat. 
KCC000133
www.bergaresort.com 

Alberg de Berga 
www.albergdeberga.cat

El Cobert de Vilaformiu 
PCC000111
www.vilaformiu.com

HCC Hotel Ciutat de 
Berga *** HCC004188
www.hcchotels.es 

Masies Puigventós
PCC000423 / PCC000287/
PCC000715
www.puigventos.com

Vall de Boí

Augusta **** HL000785
www.boitaullresort.com
El Rantiner ** HL000753
www.hotelelrantiner.com
Farré d’Avall * HL000581
www.farredavall.com
Manantial **** HL000018
www.caldesdeboi.com
Romànic *** HL000758
www.boitaullresort.com
Taüll ** HL000683
www.boitaullresort.com
La Plaça HL000316
www.hostal-laplaza.com
Pey ** HL000494
www.hotelpey.com

Arenys de Boí  
HUTL000348-HUTL000395
www.arenysboi.com

Costa Brava 
Blanes

La Masia 2ª cat. KG000017
www.campinglamasia.com
Solmar 2ª cat. KG000071
www.campingsolmar.com

Beverly Park **** HG002135
www.hotelbeverlypark.com
Blaucel **** HG002311
www.blaucelblanes.com
Blaumar **** HG002165
www.blaumarblanes.com
Hotel Esplèndid *** 
HG002113
www.hotelesplendid.es
Sa Malica * HG002127
www.samalica.com

AR Muntanya Mar 
HUTG017189 / HUTG017218
www.apartreception.com

Calonge–Sant Antoni

Cala Gogó 1.ª cat. 
RG000056
www.calagogo.es
Internacional de Calonge 
1.ª cat. HG000037
www.intercalonge.com

Aubi ** HG000322
www.hotelaubi.com
Hotel Maria Teresa * 
HG001920
www.hotelmariateresa.
com
Silken Park Hotel San 
Jorge **** HG000033
www.parkhotelsanjorge.
com
Can Fabrellas * HG001735
www.canfabrellas.com

Castell–Platja d’Aro

Riembau 1.ª cat. KG000027
www.riembau.com
Vall d’Aro 1.ª cat. 
KG000032
www.valldaro.com

Aromar **** HG001131
www.hotelaromar.com
H Top Caleta Palace **** 
HG002437
www.htophotels.com

La Solana ** ATL000003
www.boitaullresort.com

Vall d’en Bas

Les Preses Natura 2.ª cat.
KG000124
www.campingnatura.cat

Vall d’en Bas Alberg 560
www.albergvallbas.cat

El Ferrés PG000917
www.elferres.com
Mas Garganta PG000093
www.masgarganta.com
Mas Rubió PG000059
www.masrubio.com
Can Morera HG002461
www.canmorera.com
Mas Rafalot HUTG024810
972 690 184

Vall de Bas **** HG002502 
www.hotelvalldebas.cat

Valls d’Àneu

Aigüestortes Camping  
Resort 2.ª cat. KL000047
aiguestortescampingresort.com   
Nou Càmping 2.ª cat.
RL000015
www.noucamping.com

Món Natura Pirineus  
Alberg 385
www.monnaturapirineus.com

Alba d’Esteve PL000730
www.albadesteve.com

Castellarnau *** 
HL000314
www.hotelcastellarnau.com
Hotel Poldo *** 
HL000141
www.hotelpoldo.com
La Morera *** HL000547
www.hotel-lamorera.com
Lo Paller del Cisco ** 
HL000681  
www.lopaller.com
Posada d’Àneu ** HL000672
www.posadadaneu.com
Vall d’Àneu ** HL000341
www.hostalvalldaneu.com
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Cal Crispí PT000193
www.calcrispi.com
Ca l’Estruch PT000342
www.calestruch.com
Cal Llarg PT000145
Tel. 977 868 008
Cal Serret PT000201
www.calserret.com
Mas d’en Toni PT000127/ 
PT000213/ PT000214
www.lacasadelmasden-
toni.com
Ca l’Estruch PT-000342
www.calestruch.com

Cal Maginet HT000836
www.calmaginet.cat
El Xalet de Prades ***
HT000848
www.xaletdeprades.com
Hostatgeria de Poblet
HT000872 
www.hostatgeriadepoblet.
cat
Villa Engracia ** 
ATT000009
www.villaengracia.com
Hostalet Arbolí
www.hostaletarboli.com
Hostal del Senglar
HT000471
www.hostaldelsenglar.com

Can Llorenç
HUTT004912 / HUTT 004916
www.pradescanllorens.com
Masia Sagués ATT000047
www.masiasagues.cat
El Racó de les Heures 
HUTT000087   
www.raco-de-les-heures.
com

Salou

Camping Resort Sangulí 
Salou 1.ª cat. KT000090
www.sanguli.es

 
4R Playa Park *** 
HT000645
www.4RHotels.com 
4R Salou Park  
Resort I **** HT000244
www.4RHotels.com
4R Salou Park  
Resort II *** HT000677
www.4RHotels.com
4R Regina Gran Hotel ****
HT000748 
www.4RHotels.com

Blaumar Hotel **** HT000697
www.blaumarhotel.com
Calypso *** HT000626
www.medplaya.com
Cye Holiday Centre ***
HT000749
www.cyesalou.com 
Dorada Palace **** 
HT000736
www.doradapalace.com
Four Elements Suites ****
HT000866  
www.elementshotels.es
Golden Port Salou **** 
HT000661
www.goldenhotels.com
H10 Mediterranean Village 
HT000838 
www.h10hotels.com 
H10 Salauris Palace **** 
HT000765
www.h10hotels.com
Hotel Caribe **** HT000772
www.portaventuraworld.com
Hotel El Paso****HT000770
www.portaventuraworld.com
Hotel Gold River **** 
HT000855
www.portaventuraworld.com
Hotel PortAventura ****
www.portaventuraworld.com 
HT000760
Mansión de Lucy *****
HT000888
www.portaventuraworld.com
Marinada *** HT000650
www.hotelmarinada.cat
Sol Costa Daurada ****
www.melia.com HT000787
Sun Club **** HT000796
www.sunclubsalou.com

Cye Salou ATT000015 
www.cyesalou.com
Les Dàlies ATT000001  
www.lesdalies.com 

Vila-seca  
La Pineda Platja

La Pineda 2.ª cat. KT000085
www.campinglapineda.com

Estival Park **** HT000669
www.estivalpark.es
Gran Palas Hotel***** 
HT000868
www.granpalashotel.com
Palas Pineda**** HT000739 
www.palaspineda.com
Gran Hotel La Hacienda **** 
HT000777
www.hotelhacienda.net

Costa 
Barcelona 
Calella

El Far 2.ª cat KB000063
www.campingelfar.com
Roca Grossa 2.ª cat 
KT000056
www.rocagrossa.com

Alegria Espanya *** 
HB000225
www.alegria-hotels.com
Balmes *** HB000208
www.ghthotels.com
Bernat II **** HB003887
www.hotelbernatcalella.
com
HTop Amaika****HB002757
www.htophotels.com
HTop Calella Palace **** 
HB003303
www.htophotels.com
Mar Blau *** HB003184
www.hotelmarblau.cat
GHT Marítim *** HB000296
www.ghthotels.com
Miami Park *** HB003886
www.hotelmiamicalella.
com
Neptuno*** HB000310
www.hotelneptuno.com
Santa Mónica*** HB001703
www.medplaya.com
Terramar *** HB002362
www.hotel-terramar.com

Castelldefels

Estrella de Mar 2.ª cat 
KB000183
www.caesmar.com

Solifemar ** HB003372
www.solifemar.com
SB BCN Events**** 
HB004295 
www.sbhotels.com

Castellmar ATB000006
www.marfina.com
Marfina ATB000007
www.marfina.com
Porta Coeli ATB000008
www.marfina.com 
Marítim ATB000010
www.apartamentsmaritim.
com

Malgrat de Mar

La Tordera 2.ª cat. 
KB000128
campinglatordera.com

Alegria Maripins**** 
HB000791
www.alegria-hotels.com
Tròpic Park**** HB000276
www.tropic-park.com
Luna Club **** HB004140
www.lunashotels.com
Luna Park*** HB003221
www.lunashotels.com
Papi*** HB001996
www.hotelpapi.com
Rosa Nàutica*** HB000710
www.hotelrosanautica.com

Pineda de Mar

Caballo de Mar 2.ª cat. 
KB000087
www.caballodemar.com

Alegria Pineda Splash ****
HB000339
www.alegria-hotels.com
Aqua Hotel Promenade 
**** HB003977
www.aquahotel.com
Golden Taurus Park Re-
sort **** HB001832
www.goldenhotels.com
H Top Pineda Palace *****
HB000336 
www.htophotels.com

Santa Susanna

Bon Repòs 2.ª cat. 
KB000038 www.camping-
bonrepos.com

Can Rosich PB-000105
www.canrosich.com

Alhambra *** HB002976
www.hotelalhambra.net
Aqua Hotel Aquamarina**** 
HB003862
www.aquahotel.com
Caprici **** HB003881
www.hotelcaprici.com
Caprici Verd **** HB004178
www.hotelcapriciverd.com
Florida Park **** HB003845
www.grupflorida.com

H.Top Royal Sun **** 
HB004034
www.htophotels.com
Mercury**** 
HB003898
www.hotelmercury.com
Aqua Hotel Montagut 
Suites **** HB004023
www.aquahotel.com
Montemar Marítim 
****HB004246
www.montemarmaritim.
com 
Aqua Hotel Onabrava & 
Spa**** HB004093
www.aquahotel.com
Sirius **** HB004081
www.checkinsirius.com
Tahití Playa ***** 
HB004044
www.tahitiplaya.com

Vilanova i la Geltrú

El Racó de Mar 2.ª cat. 
KB000053
www.campingelracodemar 
.com
Platja Vilanova 2.ª cat. 
KB000111
www.platjavilanova.com
Vilanova Park 2.ª cat. 
KB000114
www.vilanovapark.com

Ceferino*** HB000558
www.hotelceferino.com

Atenea Park I, Atenea 
Park II, Atenea Park III 
ATB000019-21  
www.hotelateneapark.com
Pai Pai HUTB010704

Terres de l’Ebre 
Els Ports 

Camping els Ports 2.ª 
cat. KTE000121
www.camping-elsports.
com

Cal Badat PTE000142
www.calbadat.cat
Cal Gorro PTE000137
www.calgorro.com
Cal Puyo PTE000288
www.calpuyo.cat
Hort de Fortunyo 
HTE000811  

www.hortdefortunyo.com
La Premsa-Arnes 
PTE000196
www.lapremsacasarural.net
Les Valletes ATTE000003
www.lesvalletes.org
Mas Daudén PTE000291
www.masdauden.com
Maset de Castanyer
PTE000281
Mas del Cigarrer PTE000155
www.masdelcigarrer.com
Sènia de Don Pedro 
PTE000031
www.seniadedonpedro.com

Parador de Tortosa ****
HTE000542
www.paradores.es 
SB Corona de Tortosa ****
HTE000710
www.sbhotels.es 
Casa Barceló HTE000757
www.casabarcelo.com
Casa Manolo HTE000705
www.hostalcasamanolo.es
Vilar Rural d’Arnes **** 
HTE000840
www.vilarsrurals.com/es/
hotel-rural-cataluna/arnes

Casa la Fábrica 
HUTTE002818  
www.hortadesantjoan.cat 
La Farinera ATTE000007  
www.apartaments-terraalta.
com
La Vall de Silvestre
ATTE000008  
www.lavalldesilvestre.com

Vilamar ** HT000761
www.hotelvilamarcambrils.
com
Augustus *** HT000444
www.augustushotels.es
Best Maritim **** HT000608
www.besthotels.es

Geminis 
HUTT-005550 / HUTT-005567
www.apartamentosgemi-
nis.com
Pins Platja ATT000021
www.pinsplatja.com
Voramar ATT000016
www.voramarcambrils.
com

El Vendrell

Camping Vendrell Platja 
1.ª cat. KT000111
www.vendrellplatja.es

Alberg Santa Maria del 
Mar Alberg 3
www.xanascat.cat

Els Cups PT000320
www.elscups.cat

Nuba Hotel Comarruga 
**** HT000841
www.nubahotelcomarru-
ga.com
Platja Mar *** HT000754
www.eveniahotels.com
Pensió Rovior ** HT000752
977 693 853

La Casa de Juanjo 
HUTT007302
www.lacasadejuanjo.es

Muntanyes 
de Prades

Prades Park 1.ª cat. 
KT000114
www.campingprades.com
Serra de Prades 1.ª cat. 
KT000119
www.serradeprades.com

Jaume I HB000371
www.xanascat.cat
Somianatura Alberg 436
www.somianatura.es

Salomé * HT000139
www.hotelsalomecalafell.
com
Solimar HT000035
www.hotelapartamentoso-
limar.com

Calafell Palace ATT000022  
www.calafell66.com
Costa d’Or ATT000032 
www.hacostador.com
Costamar ATT000023
www.costamarcalafell.com
Escor ATT000029
www.apartescor.com
Mandala Apartments 
HUTT-011582 / HUTT-011585
www.mandalapartments.com

Cambrils

Àmfora d’Arcs 2.ª cat. 
KT000091
www.campingamforadarcs. 
com
Don Camilo 2.ª cat. 
KT000077
www.platjacambrils.com
Joan 2.ª cat. KT000101
www.campingjoan.com
La Llosa 3.ª cat. KT000032
www.camping-lallosa.com

Mas Montbrió Belvedere
PT000330 
www.montbriobelvedere.
com

Can Solé ** HT000047
www.hotelcansole.com
Cambrils Park Resort ****
HT000875 
www.cambrilspark.es
Cesar Augustus *** 
HT000447
www.augustushotels.es
Centurion Playa **** 
HT000470
www.centurionplaya.com
El Camí * HT000236
www.hotelcami.com
Estival Eldorado Resort 
**** HT000723
www.doradoplaya.com
H10 Cambrils Playa ****
HT-000651 
www.h10hotels.com
Olimar II *** HT000734
www.gruparbo.com
TRYP Port Cambrils **** 
HT-000762
www.melia.com

allotjaments   
per gaudir en família
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Catalunya en 
Miniatura

El Poble Espanyol

Gaudí Centre

Aqualeon

Marineland

BARCELONA

BergaZoo del Pirineu

Parc Olímpic 
del Segre

Barcelona El Prat

Illa Fantasia

Pirineus-
Noguera 
Pallaresa

Cambrils
072

L’Aquàrium

Aeroport

Port

Tren

Platja en família

Número d’activitat

Naturalesa i muntanya  
en família

Estacions de muntanya i neu

Estacions nàutiques  
de Catalunya

MAPA  
LoCALiTzADoR  
D’ACTiViTATS
Les propostes desenvolupades
a les pàgines anteriors estan
ubicades en aquest mapa seguint
el número que precedeix al títol
de cada activitat. 
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www.catalunya.com

Entitats de promoció turística

Patronat de Turisme de  
la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info, www.terresdelebre.travel
Patronat de Turisme Costa Brava 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

Edició © Agència Catalana de Turisme. Passeig de Gràcia, 105, 3a planta. 08008 Barcelona
D.L. B 24593-2018. Realització editorial: Ediciones Reunidas S.A. www.grupozeta.es.  
Queden rigorosament prohibides, sense l’autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions establertes per la llei, la reproducció total o 
parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic, i la distribució dels exemplars mitjançant lloguer o 
préstecs públics.

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

Horari: de dilluns a dissabte, de 10 a 20 h;

diumenges i festius, de 10 a 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

Foto de coberta:  
El Vendrell © Infotur.
Foto de contracoberta:  
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici © Oriol Clavera. Infotur

Per a més informació 
sobre Patrimoni

Departament de Cultura  
de la Generalitat de Catalunya
patrimoni.gencat.cat/es

@catalunyaexperience 
https://www.facebook.com/catalunyaexperience 

@catexperience
https://twitter.com/catexperience

@catalunyaexperience #catalunyaexperience
https://www.instagram.com/catalunyaexperience

https://www.youtube.com/CatalunyaExperience 

https://www.pinterest.com/catexperience/ 

Per a més informació sobre Catalunya
www.catalunya.com

Més informació
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