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CATALONIË, EINDELOOS
ONTDEKKEN
Het lijkt eenvoudig om Catalonië te leren kennen. Je kunt het hele grondgebied in minder dan vier uur
van noord naar zuid doorkruisen. Maar de tochten die je op deze bladzijden vindt, zijn meer dan een
bliksembezoek.
We nodigen je uit om het karakter en de charme van onze steden en dorpen te ontdekken. Je leert
middelgrote steden en zelfs kleine dorpen kennen met een geheel eigen karakter, plaatsen waar in
het verleden verschillende culturen hebben geleefd in tijden van bloei die tot uitdrukking komt in hun
architectuur en hun unieke karakter. Het gaat hier ook om tradities, gastronomie en relatief moderne
culturele uitingen, zoals jazzmuziek of circusvoorstellingen die op een onverklaarbare, haast magische
wijze in een bepaalde stad tot ontwikkeling zijn gekomen.
Je komt in dorpjes waar de weg ophoudt, want dat is zijn enige doel: je naar deze betoverende
plek brengen. De weinige bewoners zijn zich vaak heel bewust van hun aards paradijsje en laten
je dit graag en met trots zien. In sommige dorpjes krijg je het gevoel terug in de tijd te reizen als
je het plaatsje door de middeleeuwse poort binnenrijdt. Soms waan je je de hoofdrolspeler in een
oud verhaal, zoals Hemingway of Dalí dat hier meemaakten. Je kunt genieten van vers gevangen
vis en zeevruchten, van verse producten van het land of van lokale wijnen, die het karakter van het
landschap in zich meedragen.
Het beste is dat sommige routes een denkbeeldige kaart tekenen waarin kunst, gastronomie en
tradities verschillende kleine en grote plaatsen onderling verbindt. Plaatsen waar een kunstenaar als
Joan Miró zijn werk ontwikkelde, waar de traditie van menselijke torens van bijzonder belang is of waar
rijst de hoofdrol speelt in de heerlijke streekgerechten.
Alle plaatsen die in deze publicatie worden vermeld, zijn bekroond met het betreffende
kwaliteitskeurmerk van het Catalaanse bureau voor toerisme. Deze keurmerken vormen de garantie
dat de daar aangeboden ervaringen naar wens zullen zijn.
Aarzel niet en begin gewoon aan de reis, er is altijd iets moois te ontdekken.

© infotur
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Charmante dorpjes
Steden met karakter
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EEN TOEGANKELIJKE BESTEMMING

STEDEN EN DORPEN
VOOR IEDEREEN
Overheidsinstanties en bedrijven zetten zich continu in opdat
iedereen met hetzelfde gemak kan genieten van alle
toeristische ervaringen in Catalonië.
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B

ij de stadsmuren van Tarragona beschikt de bezoeker over een informatieservice in braille en een aanraakmaquette. De stadswandeling
door de historische binnenstad van Vic biedt
een speciale route voor mensen met beperkte
mobiliteit. Bij het bezoek aan Masia Freixa in Terrassa kun je in verschillende talen reserveren,
ook in gebarentaal. Bij de prachtige Seu Vella
van Lleida is alle moeite gedaan om fysieke hindernissen voor de bezoekers weg te nemen en
dit geldt ook voor het wijnmuseum Vinseum in
Vilafranca del Penedès, het Gaudí Centre Reus,
de middeleeuwse route van Manresa, de oude
binnenstad van Girona of de kathedraal van
Solsona. Het karakter van de Catalaanse steden
blijkt onmiskenbaar uit de talloze middelen die
worden ingezet om de toeristische ervaringen
voor iedereen toegankelijk te maken.

1. VLONDERS IN
OUDE BINNENSTEDEN
2. INFORMATIEPANELEN IN BRAILLE
3. RONDLEIDINGEN IN GEBARENTAAL
4. RONDLEIDINGEN MET VIDEOFOON IN GEBARENTAAL

4
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De bijzondere aandacht die wordt besteed
aan groepen met speciale behoeften, hebben van Catalonië een van de best toegankelijke vakantiebestemmingen van Europa
gemaakt. Ook kleine schilderachtige dorpjes
willen alle bezoekers zonder uitzondering
kunnen ontvangen. Dankzij deze inspanningen kunnen mensen met een handicap van
de middeleeuwse straatjes van Peratallada
genieten, de informatie in het interpretatiecentrum van de Muntanyes de Prades in
braille lezen, hun hart ophalen aan de optredens van de diverse muziekfestivals in Calella de Palafrugell en de traditionele architectuur van Rupit bewonderen, ongeacht hun
mate van mobiliteit. Meer informatie over
voorzieningen en bestemmingen kun je vinden onder
http://turismeperatothom.catalunya.com
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naar historische
steden met karakter

HISTORISCHE
STEDEN MET
KARAKTER
Catalonië beslaat een klein grondgebied en met
uitzondering van Barcelona zijn de steden qua oppervlakte
en inwonertal klein. Qua geschiedenis, monumenten en
cultureel leven zijn het echter grote trekpleisters. Je leert
hier plaatsen kennen met de historische titel van ‘villa’
als erkenning van het belang van hun markt, het
religieuze gewicht van hun klooster of kerk,
en van andere culturele (of strategische)
kenmerken waarmee ze zich in de loop van
de geschiedenis hebben
onderscheiden.

TOERISTISCHE
MERKNAMEN
Het Catalaanse grondgebied is
onderverdeeld in negen toeristische
merknamen zoals hier op de kaart
worden weergegeven. De volgende
steden zijn met de klok mee
gerangschikt vanuit het noorden
van de kaart.

Val
d’Aran

© XAVIER JUBIERRE
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SOLSONA

EEN REUSACHTIGE
ERVARING
Solsona is een plaats trouw aan zijn erfgoed. Het is niet
voor niets de Catalaanse stad met het grootste aantal reuzen en draken per vierkante meter. Dit zijn reuzenpoppen
die de feesten hier opluisteren, zoals het carnaval, Corpus
Christi of de patroonsfeesten ter ere van Mare de Déu del
Claustre.
Deze stad in de voorlopers van de Pyreneeën is omgeven door prachtige natuur die zich uitstekend leent voor
allerlei routes te voet, te paard of op de fiets, bijvoorbeeld
in het natuurpark Mare de la Font. Bovendien kun je hier
je hart ophalen met begeleide rondleidingen en ecologische en sportieve vakanties, zoals kajakken, bergbeklimmen of skiën.

© AJUNTAMENT DE SOLSONA

Meer informatie
Turisme Solsona
http:/solsonaturisme.com
Facebook
www.facebook.com/solsonaturisme
Twitter
www.twitter.com/solsonaturisme
Instagram
www.instagram.com/solsonaturisme

DANS VAN REUZENPOPPEN TIJDENS
HET CARNAVAL VAN SOLSONA.

Historische steden met karakter
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De kleurvolle kleding van de poppen,
de ‘zotte reuzen’ en de satire van de preek,
zijn de meest bijzondere momenten van
het carnaval van Solsona, een feest
dat je niet mag missen.
Hoeveel tijd heb je?
1

EEN DAG

Begin de dag met de kenmerkende
Portal del Pont, de voornaamste
toegangspoort van de ommuurde stad.
u Ontdek het kathedraalscomplex,
de kapel Verge del Claustre en het
bisschoppelijk paleis.
u Proef de ‘trumfos’ (aardappelen) en in
het juiste seizoen de truffels uit dit gebied
in een restaurant in de oude binnenstad.
u Bezoek het Bisdoms- en
streekmuseum van Solsona
www.museusolsona.cat
u Bezichtig de gemusealiseerde resten
van de middeleeuwse gracht en
stadsmuur.
u

AFSTAND VAN
SOLSONA NAAR
Barcelona 106 km
Girona 160 km
Lleida 105 km
Tarragona 132 km
Manresa 47 km
Vic 88 km

HOE KOM JE ER

Openbaar vervoer:
Bus ALSA
www.alsa.es
Met de auto:
https://google.es/maps
Parkeren:
gratis op straat.
Tijdsbeperking alleen in
het centrum en in bepaalde
winkelstraten.
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TWEE DAGEN

Verken het oude centrum, het Plaça
Major en het Plaça Sant Joan, de straat
Castell.
u Bezoek de Poça del Gel (ijskelder).
u Bestel een vleesplankje met
vleeswaren uit de streek in een van cafés
in de oude binnenstad.
u Beklim de klokkentoren van de
kathedraal en geniet van het mooie
uitzicht over de stad.
u Proef de producten uit deze streek in
de meest bekende horecagelegenheden
van de stad op de rondleiding ‘Tasta
Solsona’.
u Overnacht in een van de
accommodaties in de stad.
u Maak een wandeling door het park
Mare de la Font tot de wachttoren
Castellvell.
u

Historische steden met karakter

u

DRIE DAGEN

Bezoek het interpretatiecentrum
Solsonès.
u Ontdek de houten wachters van
de stad op de Caps de Biga-route.
u Probeer in het seizoen de
paddenstoelen uit deze streek
in een van de restaurants in het
middeleeuwse centrum.
u Bezoek het heiligdom El Miracle,
een groot barok monument en de
bijbehorende kaasmakerij
www.formatgeriaelmiracle.coop
u Overnacht in een accommodatie
in het centrum.
u Maak een uitstapje naar het
buurdorp Olius waar je de romaanse
crypte van Sant Esteve en de
modernistische begraafplaats kunt
bezoeken.
u Probeer het geroosterde vlees in een
van de gelegenheden van het Gremi
d’Hostalería del Solsonès.
u Wandel door de straat Sant Llorenç
en bezoek de Kamer van de Reuzen
u

2
© AJUNTAMENT DE SOLSONA

3

of de gemusealiseerde overblijfselen
van een 14e-eeuws huis.
u Overnacht in een modernistisch
monument.
u Verken te voet het Solsona van de
familie Llobera en breng een bezoek aan
hun gotische, 15e-eeuwse paleis.
u Maak een uitstapje naar de Lord-vallei
en bezoek er de kaasmakerij Valette.
www.valette.cat
u Volg te voet de korte route over de Coll
de Jou tot aan het uitzichtpunt El Codó.
u Proef het ambachtelijke banketgebak in
het oude centrum.

DE STAD BETER LEREN KENNEN

Plan je bezoek in de tijd van het
carnaval (uitgeroepen tot evenement van
toeristisch belang) of de Festa Major,
cultuurgoed van nationaal belang.
u Doe de rondleiding Monumentaal
Solsona (in het weekeinde) of dwaal door
de oude wijken om het karakter van
Solsona op je in te laten werken.
u

1. DE VUURSPUWENDE EZEL TIJDENS
DE PATROONSFEESTEN.
2. GEZICHT VANUIT CASTELLVELL.
3. MARE DE DÉU DEL CLAUSTRE.

© IMAGEN M.A.S.

Solsona

Ga picknicken in het park.
Zoek verfrissing bij de gotische
fonteinen in de stad, zoals de fontein
bij de kerk, de fontein Sant Joan
en de fontein van het kasteel.
u Ontdek het modernistische
Solsona, waaronder het hotel Sant
Roc en het August Font-huis.
u
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Het winkelcentrum bestaat
uit één lange straat door het
oude centrum, de straten
Castell en Sant Miquel, en het
Plaça Major, en telt diverse
karakteristieke winkels, zoals
bakkerijen, banketzaken en
winkels met ambachtelijke
producten zoals gevlochten
manden, espartosandalen, en de
beroemde Pallarès messen en
zakmessen.
Weekmarkten: vrijdag en
dinsdag (minder uitgebreid) op
de Passeig Major en het Plaça
Major en de omringende straten.

MET HET HELE GEZIN

Museu de Solsona geeft op
twee zaterdagen in de maand
rondleidingen waar de kleintjes
dankzij de deelname van acteurs
honderd jaar terug in de tijd
worden verplaatst.
Op de laatste zaterdag van
juli wordt de Bijeenkomst van
Reuzen gehouden. Hier kan
ieder kind zijn eigen reuzenpop
ontwerpen. Als dit niet uitkomt
met de datum van jouw bezoek,
zorg dan in ieder geval dat je de
Kamer van de Reuzen niet mist.
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Mare de la Font
www.maredelafont.cat
Restaurant Fermín
www.restaurantfermin.com
El Solsonès
www.campingsolsones.com/restaurant/
inicio
La Cabana d’en Geli
www.restaurantlacabanadengeli.es
El Castell
www.castell.cat
La Tasketa de la Núria
latasketadelanuria@gmail.com

4

Andere opties
www.solsonaturisme.com/es/donde-comer

OVERNACHTEN

Hotel Sant Roc ****
www.hotelsantroc.com
La Freixera ****
www.lafreixera.com
Gran Sol ***
www.hotelgransolsolsona.com
Solsona Centre **
www.hotelsolsona.com
Hostal Crisami **
www.hostalcrisami.com
Camping del Solsonès (1e cat.)
www.campingsolsones.com

1
2

© AJUNTAMENT DE SOLSONA

WINKELEN

UIT ETEN

ZEKER NIET MISSEN!

© AJUNTAMENT DE SOLSONA

Els tres tombs (januari)
Carnaval (februari-maart)
Het feest van de ‘trumfo’
en de truffel (maart)
Caramelles (maart-april)
Feest van Sant Isidre (mei)
Corpus Christi (juni)
AIMS-festival (augustus)
Biobeurs L’Ecològica (juli)
Festa Major (september)
Paddenstoelenmarkt van El
Solsonès (oktober)
Fira del Tió (december)

Solsona
is een moderne
stad die zijn tradities
in ere houdt.

1. DE BRUG EN DE KATHEDRAAL
VAN SOLSONA.
2. GOTISCHE FONTEIN OP HET
PLAÇA SANT JOAN.
3. CAPS DE BIGA: HOUTGESNIJWERK
IN DE BALKEN VAN EEN BALKON
4. FONTEIN OP HET PLAÇA DE LA
CATEDRAL.

3

Andere opties
www.solsonaturisme.com/es/
donde-dormir

Historische steden met karakter

© AJUNTAMENT DE SOLSONA

EROPUIT

Pirineus

Een bezoek aan Solsona is
niet compleet zonder een tour
door de streek. Port del Comte
ligt op slechts 35 minuten
rijden en in de winter kun je er
niet alleen skiën maar ook op
sneeuwschoenen wandelingen
maken over gemarkeerde
routes. Ga in de zomer naar
een van de rivieren om te
kajakken, neem een duik in
het zoutwaterzwembad van
Cambrils, de ‘Dode Zee van de
Pyreneeën’. Wie van avontuur
houdt, kan bij een stuwmeer
bungeejumpen vanaf het op
twee na hoogste springplatform
ter wereld, een gids inhuren om
rotswanden te beklimmen, een
ravijn afdalen of zweefvliegen
met een parapente.

Historische steden met karakter
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ERTUSSENUIT NAAR

girona

VERSCHEIDENHEID
IN ALLE OPZICHTEN
Halverwege de Costa Brava en de Pyreneeën ligt Girona
op slechts 65 kilometer van de Franse grens en op 100
km van Barcelona. Om die reden, maar ook vanwege
zijn commercieel strategische ligging, vormt deze
stad een uitstekende uitvalsbasis om de rijkdom en
verscheidenheid van deze streek te leren kennen.
Naast de overblijfselen uit de Romeinse tijd en uit de
middeleeuwen, de jodenwijk en zijn rijke erfgoed aan
romaanse en modernistische gebouwen, wordt Girona
gekenmerkt door zijn verscheidenheid, een belangrijk
aanbod aan evenementen voor een uiteenlopend publiek
(unieke ervaringen zoals Girona en Temps de Flors) en
een wereldwijd gerenommeerde gastronomie dankzij de
plaatselijk chefs en restaurateurs.

© s-e-. Georama

Meer informatie
Girona Turisme
www.girona.cat/turisme
Facebook
www.facebook.com/Turismegi
Twitter
www.twitter.com/turisme_gi
Instagram
www.instagram.com/turisme_gi

DE RIVIER DE ONYAR EN
KLEURRIJKE GEVELS.

Historische steden met karakter
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Het gastronomische aanbod van Girona
is meer dan alleen Celler de Can Roca.
Ontdek en proef ook de producten van
Girona Excel·lent en de wijnen uit de
wijnstreek L’Empordà in de restaurants
van Girona Bons Fogons.
Hoeveel tijd heb je?
1

EEN DAG

Bezoek de emblematische Lleona, de
basiliek Sant Feliu en de kathedraal.
u Neem de tijd voor El Call (de
jodenwijk) en het Joods Historisch
Museum. www.girona.cat/call.
u Proef lokale producten zoals Vedella
Bencriada en de appels van Girona in
een van de restaurants van Barri Vell.
u Steek de Pont de Gómez over en
bekijk de huizen aan de oevers van de
Onyar.
u Ga een middagje shoppen in de
winkels in de Eixample.

2

u

Barcelona 104 km
Lleida 231 km
Tarragona 190 km
Vic 69 km
Manresa 122 km
Figueres 43 km

HOE KOM JE ER

Openbaar vervoer:
Hogesnelheidstrein
www.renfe.com
Stoptrein Renfe R11
http://rodalies.gencat.cat
Bus Alsa
www.alsa.es
Vliegtuig
www.aena.es/es/aeropuertogirona-costa-brava/index.html
Met de auto:
https://google.es/maps
Parkeren:
36 parkeerterreinen/-garages
in het centrum (zowel betaald
als gratis parkeren).

18 /

TWEE DAGEN

u Doe je te goed aan een warm
ontbijt in een horecagelegenheid van
L’Associació d’Hostaleria, Turisme i
Restauració Girona.
u Maak een wandeling door het park
Jardí de l’Àngels.
u Leer het werk van de modernistische
architect Rafael Masó kennen op een
tocht door de stad.
u Eet tapas aan het Plaça de la
Independència.
u Breng een bezoek aan het Arabisch
Badhuis.
u Overnacht in een hotelletje in Barri Vell.
u Treed in de voetsporen van de
Lannisters in de Game of Thrones
Experience door de straten van Girona.
u Leer de gewone verse marktgerechten
en de haute-cuisine kennen in Girona
Bons Fogons.
u Bezoek het Filmmuseum.

Historische steden met karakter

Overnacht in een hotel in de stad.
Volg de Romaanse route van Girona
vanaf het klooster Sant Pere de
Galligants tot aan de kapel Sant Nicolau,
en bezoek het Archeologisch museum en
de expositiezaal.
u Vervolg de route over de groene ring
van de stad tot aan de vallei en het
klooster Sant Daniel.
u Geniet van een middagje shoppen in de
kleine winkeltjes in het oude centrum.
u
u

DRIE DAGEN

u Beleef de sfeer op de Mercat del
Lleò en ontdek de producten met
het keurmerk Girona Excel·lent voor
voedingsmiddelen van kwaliteit.
u Steek de stenen brug over, bezoek
het Plaça del Ví en wandel terug via de
Rambla de la Llibertat.
u Ga helemaal op in de lokale
gastronomie met wijnen uit L’Empordà.
u Leer de stad kennen met een bezoek
aan het Historisch Museum van Girona.
u Bewonder de straten en pleinen in de
wijk Mercadal en keer terug over de brug
Pont de Les Peixateries Velles.
u Overnacht in een hotel in de stad.
u Krijg de smaak van authentieke
Catalaanse gastronomie te pakken in
een workshop Show Cooking.
u Bezoek het klooster Sant Domènec
en het universiteitsgebouw Les Àligues.
u Maak een wandeling over de
vestingmuren van Força Vella en door
het middeleeuwse uitbreidingsplan.
u Bezoek een concert in het Auditori of
een voorstelling in het Teatre Municipal.

© MAria Rosa Ferré

AFSTAND VAN
GIRONA NAAR

3

Raadpleeg het bioscoopprogramma
van Cines Truffaut en ga er een goede
film kijken.
u Sluit de dag af met een
avondrondleiding met bierproeverij in
Girona.
u

4

© Ajuntament de Girona

Girona

© VIDICAM S.L. BORJA CAMPILLO & JESÚS CAMPILLO

DE STAD BETER LEREN KENNEN

u Koop de M6 museumkaart voor korting
op de toegang tot de zes musea van
Girona.
u Maak kennis met diverse getuigenissen
uit de Spaanse Burgeroorlog die in Girona
bewaard zijn gebleven, zoals de
schuilkelder Jardí de Infància.
u Ga trainen in Girona. De stad is
bekroond met het keurmerk Toeristische
Sportbestemming voor verschillende
takken van sport zoals hardlopen,
wielrennen, zwemmen en tennis.
www.girona.cat/turisme/esp/dte_marca.php

1. JOSEP, JOAN EN JORDI, DE EIGENAREN VAN DE CELLER
DE CAN ROCA.
2. BINNENHOF VAN CENTRE BONESTRUC ÇA PORTA, WAAR
HET JOODS HISTORISCH MUSEUM IS GEVESTIGD.
3. DE TRAPPEN VAN DE KERK SANT MARTÍ.
4. FESTIVALOT, HET MUZIEKFESTIVAL VOOR HET HELE GEZIN.

Historische steden met karakter
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WINKELEN

Girona is altijd al een aantrekkelijke stad geweest om te
winkelen, wat merkbaar is in het
dynamisme van Girona Centre
en de activiteit op de markt
Mercat del Lleó. Daarnaast zijn
er straatmarkten, zoals de Can
Gibert del Pla (donderdag), Les
Ribes del Ter (dinsdag en
zaterdag) of de Mercat de les
Flors (zaterdag).

MET HET HELE GEZIN

De kinderen van de Domenyschool hebben een stadgids
samengesteld met leuke en
interessante attracties voor
kinderen. Naast rondleidingen en
routes met een toeristentreintje
biedt Girona een programma
gratis speurtochten om de
stad op een leuke en andere
manier te leren kennen aan de
hand van een plattegrond en
aanwijzingen. Verder wordt in
juli het Festivalot gehouden,
een muziekfestival voor het hele
gezin.

20 /

In Girona
kus het achterwerk van
de leeuwin en je zult er
veilig naar terugkeren

UIT ETEN

© Enfo WMC

El Celler de Can Roca
www.cellercanroca.com
Massana
www.restaurantmassana.com
Casa Marieta
www.casamarieta.com
Occi
www.restaurantocci.com
Can Marquès
www.canmarques.com
Llevataps
www.llevataps.com
Can Xifrà
www.canxifra.com
König
www.konig.cat

3

Andere opties
www.girona.cat/turisme/esp/
restaurants.php
www.gironabonsfogons.cat

OVERNACHTEN

AC Palau de Bellavista *****
www.espanol.marriott.com/hotels/
travel/gropa-ac-hotel-palau-debellavista
Hotel Carlemany ****
www.hotelcarlemanygirona.com
Hotel Històric ****
www.hotelhistoric.com
Hotel Museu Llegendes
de Girona ****
www.llegendeshotel.com/es
Hotels Ultònia ***/****
www.hotelsultoniagirona.com
B&B **/***
www.hotel-bb.es/ca

Historische steden met karakter
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2
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Festival internacional
de Circ - Elefant d’Or (februari)
Black Music Festival (maart)
Strenes (voorjaar)
Gastronomische week (april)
Pasen Goede Week
Girona, Temps de Flors (mei)
Girona Jazz Festival (juni)
Nits de Clàssica (juni-juli)
Tempo Sota les Estrelles (juliaugustus)
Internationaal
amateurtheaterfestival FITAG
(augustus-september)
Filmfestival (september)
Milestone Project (september)
Markt van Sant Narcís
(oktober)
Festival Temporada Alta
(najaar)

© Cablepress

EROPUIT

ZEKER NIET MISSEN!

De omgeving van Girona heeft
veel te bieden: van het
bergmassief Les Gavarres tot het
meer van Banyoles en de
vulkanen van La Garrotxa. En
natuurlijk de beschutte strandjes
aan de Costa Brava en het
natuurpark Cap de Creus. De
sportliefhebbers kunnen kiezen
uit bijzondere bestemmingen
voor onderwatersport (Illes
Medes), voor kitesurfen (Sant
Pere Pescador), wandelen en
mountainbiken, en wintersport in
de Pyreneeën. Ontdek
schilderachtige dorpjes aan de
kust, zoals Tamariu of Cadaqués,
en in het binnenland, zoals
Peratallada, Besalú of Castellfollit
de la Roca, en maak kennis met
de landschappen die universele
kunstenaars als Salvador Dalí en
Josep Pla hebben geïnspireerd.

1. DE CASTELLERS MARRECS DE SALT OP DE
TRAPPEN VAN DE KATHEDRAAL.
2. HET MEER VAN BANYOLES.
3. DE LEEUWIN VAN GIRONA.
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MANRESA
DE STAD DIE IGNATIUS
VAN LOYOLA
INSPIREERDE
Deze stad in het hart van Catalonië heeft een
uitgesproken spiritueel karakter. Naast de jaarlijkse
herdenking van het Lichtwonder dat een einde
maakte aan de kerkban van Manresa, is het ook de
eindbestemming van een pelgrimsroute die het spoor
van Sint-Ignatius van Loyola volgt die juist hier na een
openbaring aan de oevers van de Cardener zijn roeping
ontdekte.
Naast middeleeuwse en gotische monumenten,
zoals de kathedraal, kan Manresa ook bogen op een
historisch erfgoed in barokstijl, een direct gevolg van
de aanwezigheid van Sint-Ignatius, de stichter van de
Jezuïetenorde, en voorts op een rijk modernistisch en
industrieel verleden met gebouwen, musea en andere
bezienswaardigheden uit die periode.

© oriol clavera

Meer informatie
Turisme Manresa
www.manresaturisme.cat
Facebook
www.facebook.com/ManresaTurisme
Twitter
www.twitter.com/manresaturisme
Instagram
www.instagram.com/manresaturisme

DE OUDE BRUG OVER
DE CARDENER.
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Manresa boeit de bezoeker met zijn rijke
erfgoed: wandel door de middeleeuwse
binnenstad, ontdek de barokke kunst en
neus wat rond in de modernistische
winkelstraat.
Hoeveel tijd heb je?
EEN DAG

1

u Volg het spoor van Ignatius van Loyola

AFSTAND VAN
MANRESA NAAR
Barcelona 62 km
Girona 120 km
Lleida 116 km
Tarragona 109 km
Terrassa 32 km
Vic 51 km

HOE KOM JE ER

Openbaar vervoer:
Tren Cercanías Renfe R4
http://rodalies.gencat.cat
FGC R5
www.fgc.cat
Bus Hispano Igualadina
www.igualadina.com
Teisa - Eix Bus
www.teisa-bus.com/es/eix-bus
Met de auto:
https://google.es/maps
Parkeren: Meer dan 40
parkeerterreinen/-garages
(zowel betaald als gratis
parkeren).
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TWEE DAGEN

u Begroet de dag met een kop koffie
en een korte wandeling door de
wirwar van straatjes en pleinen in de
oude binnenstad.
u Doe de rondleiding ‘Manresa
universal: de stad van Ignatius van
Loyola’.
u Proef de wijnen uit de wijnstreek Pla
de Bages en de seizoensproducten
in een van de horecagelegenheden
die zijn aangesloten bij het Gremi
d’Hoteleria i Turisme del Bages.
u Ga een middagje shoppen in de
winkelstraat Passeig Pere III.
u Raadpleeg het programma van de
schouwburg Kursaal en geniet van
zijn voorstellingen.
u Overnacht in een van de hotels
van de stad ondergebracht in een
bijzonder gebouw, zoals het Casa
Padró.

Historische steden met karakter

u Volg een route door de Flequervallei en ontdek de eeuwenoude
stenen vaten voor het maken van wijn.
u Bezoek het wijnhuis Abadal en
geniet van een picknick tussen de
wijngaarden.

DRIE DAGEN

u Slenter door de oude binnenstad en
ontdek de oudste winkels van de stad
in de straten Sant Miquel en
Sobrerroca.
u Proef de seizoenskeuken in een van
de restaurants aangesloten bij de
vereniging Fogons del Bages.
u Ga een middagje kajakken in het
park L’Agulla. www.cecb.cat/seccions/
kayak
u Geniet van de zonsondergang
tijdens een landelijke avondmaaltijd in
het park.
u Overnacht in een hotel in het
centrum.
u Ontdek industrieel Manresa in het
Techniekmuseum.
u Kom weer op krachten in een van de
banketbakkerijen in de stad en proef
de plaatselijke specialiteiten, zoals
‘dolç del Pelegrí’.
u Bezoek het klooster La Cova en het
streekmuseum (gespecialiseerd in
barokke kunst).
u Probeer kabeljauw à la manresana,
met aardappelen en kweeperen-aïoli.

2
© ORIOL CLAVERA

3
u Ga

naar Cardona en overnacht in de
monumentale Parador Nacional.
u Begin de dag in Cardona en bezoek
de Muntanya de Sal en het kasteel.
u Proef ambachtelijke bieren samen met
de brouwer en bijpassende hapjes.
u Verlaat de streek over de weg die
Manresa met de schilderachtige dorpjes
Mura en Rocafort verbindt.

DE STAD BETER LEREN KENNEN

u Bekijk de tentoonstelling ‘Manresa
1522, de stad van Ignatius’, die een
beeld geeft van deze gotische stad in
de tijd van deze heilige. Neem de
middeleeuwse geschiedenis van de
stad in je op in het Interpretatiecentrum
in de straat Balç.
u Ontdek de monumenten van de stad
van bovenaf dankzij de uitzichten in het
park Puigterrà.

1. KABELJAUW A LA MANRESANA.
2. WIJNGAARDEN EN BODEGA IN DE
WIJNSTREEK PLA DE BAGES.
3. DE SCHOUWBURG KURSAAL.

© SUSANA SAEZ. GZ

Manresa

langs de kathedraal La Seu, het klooster
La Cova en de straat Balç.
u Ontdek het modernistisch Manresa
rond de Passeig Pere III.
u Probeer plaatselijke specialiteiten in
combinatie met bier en wijn uit deze
streek.
u Maak een wandeling door de parken
Sèquia en L’Agulla, met prachtig
uitzicht op de bergen van Montserrat.
u Bezoek het wijnhuis Oller de Mas
ondergebracht in een 10e-eeuws
kasteel.

Paisatges Barcelona

WINKELEN

Het voornaamste winkelcentrum
bevindt zich rond de Passeig de
Pere III, de straat Àngel Guimerà,
het Plaça de Sant Domènec en de
Carrer Nou en Carrer del Born.
Het meest typische product en
gerecht van Manresa zijn de
amandelen La Llum en de
kabeljauw à la Manresana.
Verder zijn er diverse specialiteiten
uit de Ignatiaanse keuken zoals
gekonfijte vruchten, bouillon en het
pelgrimsmaal, alsook de wijnen
uit de streek Pla del Bages.
De dinsdagmarkt in de wijk
Font dels Capellans.
De Puigmercadal-markt
bij de Muralla del Carme.
De Sagrada Família-markt
in de gelijknamige wijk.

UIT ETEN
Restaurant Aligué
www.restaurantaligue.es
Kursaal Espai Gastronòmic
www.restaurantkursaal.cat
Las Vegas
www.restaurantlasvegas.com
La Cuina
www.restaurantlacuina.com
Turó de la Torre
www.turodelatorre.com
El Vermell
www.vermellmanresa.com
Sibar
www.sibarrestaurant.com
Gretta Gogó
www.grettagogo.net

OVERNACHTEN

L’Hotelet Casa Padró Manresa 1914 **
www.hoteletmanresa.com
Hotel 1948 ***
www.1948hotel.com/es
Els Noguers **
www.hotelelsnoguers.cat
Urbi Apartaments ***
www.urbi-apartments.com
Apartamentos La Farola
www.lafarola.net
Parador de Cardona ****
www.parador.es/es/paradores/
parador-de-cardona

© ORIOL ALAMANY

Feest van het Lichtwonder en
Fira de l’Aixada (februari)
Manrusiònica (juni)
Patroonsfeesten van SintIgnatius (juli)
Festa Major (augustus)
Fira Mediterrània (oktober)

4

Andere opties
www.elsfogonsdelbages.cat
www.bagesturisme.cat/es/
gastronomia
2
© OSCAR RODBAG. AJUNTAMENT DE MANRESA

1

© TONI GALERA. AJUNTAMENT DE MANRESA

EROPUIT

In Manresa
kun je genieten van
een unieke en
inspirerende omgeving

3

’s Zomers worden er elke middag
kinderactiviteiten gehouden op de
terrassen van de horecagelegenheden aan de Passeig Pere III die
aangesloten zijn bij ‘Quin
Passeig!’. De rest van het jaar kun
je met het gezin terecht in de
straat Balç, waar het Interpretatiecentrum speurtochten en andere
activiteiten organiseert om kennis
te maken met de middeleeuwen.
Verder worden er in het park
Sèquia ook diverse gezinsworkshops gehouden.
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MET HET HELE GEZIN

ZEKER NIET MISSEN!
Op 25 kilometer van Manresa
ligt de iconische berg
Montserrrat, ongetwijfeld
de meest bezochte en
gefotografeerde plek in deze
omgeving. Je kunt de berg
bezoeken door de laatste etappe
van de bedevaartroute Camino
Ignaciano in omgekeerde
richting te lopen, of als je liever
de auto of trein neemt, naar
Monistrol de Montserrat te gaan
en daar met de tandradbaan
het laatste stuk omhoog af te
leggen. Na het bezoek aan de
beroemde basiliek, biedt het
natuurpark talloze wandelroutes
en georganiseerde tochten
met gespecialiseerde gidsen.
Maar als je van bergwandelen
houdt, biedt Montserrat twaalf
via ferrata-routes en toegeruste
paden met uiteenlopende
moeilijkheidsgraden.
1. INTERPRETATIECENTRUM BALÇ.
2. DE GROT VAN IGNATIUS VAN LOYOLA.
3. COLLEGIALE KERK SANTA MARÍA DE
MANRESA, OOK WEL ‘LA SEU’ GENOEMD.
4. DE GRILLIGE VORMEN VAN DE BERG
MONTSERRAT.

Historische steden met karakter
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VIC

KUNST EN ERFGOED
IN EEN STAD OP
MENSELIJKE SCHAAL
In de loop van zijn tweeduizendjarige geschiedenis was
Vic een Romeinse stad (Auso), de hoofdstad van het
middeleeuwse graafschap Osona en de bisschopszetel
van een uitgestrekt en machtig bisdom. Het is nu een
universiteitsstad met een centrumfunctie voor een groot deel
van centraal Catalonië.
Vic is een gemoedelijke stad met een belangrijk historisch
en artistiek erfgoed. De binnenstad met zijn middeleeuwse
stratenplan herbergt enkele meesterwerken in verschillende
bouwstijlen: een 1e-eeuwse Romeinse tempel, de romaanse
klokkentoren en de gotische kloostergang van de kathedraal,
de middeleeuwse stadsmuren en de talloze barokke
bouwwerken en opvallende gebouwen van het Catalaans
modernisme. In het Bisschoppelijk Museum van Vic is een
uitzonderlijke collectie middeleeuwse kunst te zien.

© sE georama

Meer informatie
Vic Turisme
www.victurisme.cat
Facebook
www.facebook.com/vic.turismefires
Twitter
www.twitter.com/vic_turisme
Instagram
www.instagram.com/vic_turisme

HET PLAÇA MAJOR IN VIC.
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Ontdek het koopmansverleden van Vic in
wijken als Les Adoberies, de
leerlooiersbuurt, en pleinen als het Plaça
del Mercat, die de stad tot een van de
belangrijkste centra in het middeleeuws
Catalonië maakten.
Hoeveel tijd heb je?
1

EEN DAG
u Maak

AFSTAND VAN VIC
NAAR
Barcelona 72 km
Girona 73 km
Lleida 160 km
Tarragona 160 km
Berga 52 km
Ripoll 37 km

HOE KOM JE ER

Openbaar vervoer:
Stoptrein Renfe R3
http://rodalies.gencat.cat
Bus Sagalés
www.sagales.com
Teisa - Eixbus
www.teisa-bus.com
Met de auto:
https://google.es/maps
Parkeren:
13 gratis parkeerterreinen/garages.
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TWEE DAGEN
u Reserveer

de speciale rondleiding in
de romaanse klokkentoren van de
kathedraal Sant Pere Apòstol.
u Ontdek de geheimen van het worst
maken in de workshop Botifarres de Mil
Sabors (van tevoren bespreken).
u Maak kennis met de gastronomie van
Vic en de streekproducten.
u Volg een audiotour door de oude
binnenstad.
u Raadpleeg het programma van het
centrum voor podiumkunsten van
Theater L’Atlàntida en kies een leuke
voorstelling.
u Overnacht in een hotel in het centrum.
u Maak een fietstocht over het pad PR
C-40 naar het klooster Sant Pere de
Casserres.
u Kom weer op krachten met een broodje
‘somalla’ met de meest zachte snijworst.
u Wandel door de wijk Les Adoberies
en over de Queralt-brug.

Historische steden met karakter

u Vervolg

de wandeling langs de oude
stadsmuur Pere III en door de
voormalige jodenwijk.

2
© JUAN JOSÉ PASCUAL

DRIE DAGEN

Proef de sfeer op de stadsmarkt op
dinsdag of zaterdag.
u Bezoek het Museu de L’Art de la Pell
(MAP) waar je leerhandwerk uit
verschillende tijden en landen kunt
bekijken.
u Proef streekproducten in de horecagelegenheden van de restaurateursvereniging Osona Cuina osonacuina.com
u Bezoek de 1e-eeuwse Romeinse
tempel en de overblijfselen van het
kasteel van de familie Montcada.
u Volg de loop van de rivier de Mèder
tot de parochiekerk Remei en keer
terug naar het centrum over de
gotische voetgangersbrug.
u Overnacht in een hotel in de stad.
u Doe je te goed aan een uitgebreid
warm ontbijt.
u Bezoek het Balmes-museum.
u Maak kennis met de schilder Josep
Maria Sert en zijn werk in het langschip
van de kathedraal en in het stadhuis.
u Neem een tussendoortje in een
banketbakkerij en probeer de typische
sponscake ‘pa de pessic’.
u Maak je keuze uit het programma van
ACVic, het centrum van hedendaagse
kunst in Vic.

3

u

u Overnacht

in een plattelandshotel.
te voet de loop van de rivier de
Gurri tot aan de brug D’en Bruguer.
u Dineer in een restaurant met een Michelin-ster in de omgeving.
u Boek voordat je verder reist een bezoek
aan het Museu Claretià.
u Volg

DE STAD BETER LEREN KENNEN

u Visualiseer de monumenten op je
mobiel met Vic invisible.
u Ontdek Vic via de werken van de
schrijvers Maria Àngels Anglada, Jaume
Balmes, Miquel Llor en Jacint Verdaguer.
u Koop het abonnement VII de
Vic dat toegang biedt tot zeven
bezienswaardigheden: het MEV, de
kathedraal met de klokkentoren en de
ruimte Oliba, de Romeinse tempel, het
MAP, ‘De vier jaargetijden’ van de hand
van Sert en een rondleiding door de oude
binnenstad.

1. WORSTENMAKER IN EEN DROOGSCHUUR.
2. HET KLOOSTER SANT PERE DE CASSERRES.
3. KLOOSTERGALERIJ VAN DE KATHEDRAAL VAN VIC.

© IMAGEN M.A.S.

Vic

de stadswandeling door het
centrum vanaf het Plaça Major of het
Plaça del Mercat.
u Bezoek het Bisschoppelijk Museum
(MEV) en bekijk de collectie romaanse
en gotische kunst.
u Volg een rondleiding door de
worstmakerij Casa Riera Ordeix en proef
de typische snijworst (llonganissa) uit
Vic.www.casarieraordeix.com
u Ga een middagje shoppen in het
winkelcentrum Vic Centre.

Paisatges Barcelona

Het Bisschoppelijk
museum van Vic heeft een
indrukwekkende collectie
middeleeuwse kunst.

EROPUIT

MET HET HELE GEZIN

Boek een ballonvaart bij een van
de drie bedrijven waarmee u de
stad en omgeving in vogelvlucht kunt bekijken, geniet van
paardensport bij de twee
maneges in de stad en profiteer
van de meer dan 200 kilometer
bewegwijzerde paden om te
mountainbiken.
Ontdek met het hele gezin de
oude binnenstad in het treintje
TurisVic of op de speurtocht
“bisschop Oliba en het verloren
manuscript”, of leer worst maken
in Ca La Teresona.
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2

3

UIT ETEN
Cal’U
www.restaurantcalu.com
El Jardinet
www.eljardinetdevic.com
Arròs i Peix
www.arrosipeix.cat
El Barecu
www.elbarecu.com
Magda Subirana
www.magdasubirana.cat
La Reciclària
www.lareciclaria.com
Andere opties
www.victurisme.cat/es/
gastronomia-allotjament/restaurants
www.osonaturisme.cat/seccio/
restaurants

OVERNACHTEN
UP Rooms Vic ****
www.uproomsvic.com
Can Pamplona ***
www.canpamplona.com
Balmes Vic ***
www.hoteljbalmes.com
Estació del Nord ***
www.estaciodelnord.com
Seminari Allotjaments
www.seminarivic.cat
Alberg Canonge Collell
www.xanascat.cat
Les Clarisses Boutique
Hotel ****
www.lesclarisses.com

© INFOTUR

Vic heeft twee winkelcentra: Vic
Centre en Vic Sud. De typische
producten zijn de ‘llonganissa’worst en de cake ‘pa de pessic’.
Daarnaast uien van Vic, de zwarte
truffel en de Bufet-aardappel, een
traditioneel aardappelras.
Weekmarkten: op dinsdag en
zaterdag op het Plaça Major en op
zondag in de wijk Remei-Estadi.
De zaterdagmarkt is alom bekend
en drukbezocht.

1

4

© ARXIU MUSEU EPISCOPAL DE VIC
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WINKELEN

© JUAN JOSÉ PASCUAL

Mercat del Ram (maart)
Pasen en Festival voor
religieuze muziek
Jazzfestival (mei)
Lactium, Catalaansekaasmarkt (mei)
El So de les Cases (juni)
Patroonsfeesten Sant Miquel
dels Sants (juli)
Mercat de Música Viva
(september)
Observatorium Gastronòmic
(september-oktober)
Fira de la Muntanya,
bergsportbeurs (november)

5

ZEKER NIET MISSEN!

De omgeving van Vic heeft een
prachtige natuur vol contrasten,
met mooie plekken waaronder drie
natuurgebieden van bijzondere
landschappelijke, ecologische en
culturele waarde: Guilleries-Savassona, het park Castell de
Montesquiu en het natuurpark El
Montseny, een biosfeerreservaat
dat met het Europees Handvest
voor een duurzaam toerisme
(CETS) is onderscheiden. Dit
laatste park is toegankelijk vanuit
Seva, El Brull en Viladrau, waar
zich het interpretatiecentrum over
dit gebied bevindt. De lommerrijke
bossen waren het decor van
verhalen met legendarische
personages, zoals de struikrover
Serrallonaga, en mythische
bewoners zoals de watervrouwen
of de heksen van Viladrau.

1. DE KAASMARKT LACTIUM.
2. MUZIEKFESTIVAL MERCAT DE
MÚSICA VIVA.
3. WEEKMARKT VAN VIC.
4. LEERHANDWERKMUSEUM.
5. DE ROMEINSE TEMPEL.
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TERRASSA
INDUSTRIEEL
EN MARKANT
MODERNISME
Terrassa is een niet te missen bestemming voor liefhebbers
van architectuur en cultuur. Onder het rijke erfgoed van de stad
bevinden zich meesterwerken van het Catalaans modernisme,
zoals de voormalige textielfabriek Vapor Aymerich, Amat i Jover de zetel van het Wetenschaps- en Techniekmuseum van Catalonië
-, de Masia Freixa en de Casa Alegre de Sagrera. Een bijzonder
onderdeel van het historische en artistieke erfgoed vormen de
verschillende Westgotische kerken in de stad, die van Sant-Pere,
Sant-Miquel en Santa-Maria.
Terrassa kent voorts een boeiende culturele agenda, met
onder andere het Jazz-festival, het zeer innovatieve theaterfestival
‘Terrassa Noves Tendències’’ en de Fira Modernista, tijdens deze
markt uitgeroepen tot evenement van toeristisch belang herleeft
de bloeitijd van het modernisme, een periode waarin Terrassa
uitgroeide tot de motor van de Catalaanse economie en bakermat
van de hockeysport.

© badia casanova

Meer informatie
Terrassa Turisme
www.visitaterrassa.cat/es
Facebook
www.facebook.com/terrassa.turisme
Twitter
www.twitter.com/visitaterrassa
Instagram
www.instagram.com/terrassaturisme

masia freixa.
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Terrassa biedt een rijk culinair aanbod:
ontdek de streekproducten in de
gelegenheden met het keurmerk
Terrassa Gastronòmica en de restaurants
van het Col·lectiu Cuina Vallès.

© AJUNTAMENT DE TERRASSA. BADIA CASANOVA

3

EEN DAG
u Bezoek

Barcelona 36 km
Girona 105 km
Lleida 149 km
Tarragona 108 km
Manresa 34 km
Vic 77 km

TWEE DAGEN

op eigen gelegenheid de
modernistische route met de audiotour
en let vooral op de indrukwekkende
HOE KOM JE ER
glas-in-lood ramen van het HuisOpenbaar vervoer:
Museum Alegre de Sagrera.
Tren FGC - Metro del Vallès
u Probeer de lokale gastronomie in de
www.fgc.cat
restaurants in het centrum en ga een
Cercanías Renfe R4
middagje ontspannen shoppen.
http://rodalies.gencat.cat
u Woon een concert bij in de Nova
Bus Moventis
Jazz Cava.
www.moventis.es/es/lineasu Overnacht in de stad.
horarios/barcelona-terrassa
u Ontdek het natuurpark Sant Llorenç
Met de auto:
del Munt i l’Obac, beklim La Mola en
https://google.es/maps
ga er lunchen in het voormalige
Parkeren: 50 parkeerterreinen
klooster.
en -garages met in totaal 14.028 u Maak een ‘castellers’-toernooi mee
parkeerplaatsen (zowel betaald met de torenbouwerploeg Minyons de
als gratis parkeren).
Terrassa Experience.
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u Volg
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DRIE DAGEN

u Doe een van de rondleidingen om
het erfgoed te leren kennen.
u Maak foto’s in
vogelvluchtperspectief vanaf de toren
Torre del Palau.
u Probeer een menu op basis van de
streekproducten van Terrassa
Gastronómica.
u Bezoek een voorstelling in het
Centre d’Arts Escèniques, het Teatre
Principal of het theater Alegria.
u Ga ’s avonds uit en volg de
tapasroute door de oude binnenstad.
u Overnacht in Terrassa.
u Ontdek de geschiedenis van de
mode in het Interpretatiecentrum en
het textielmuseum.
u Bezoek het wijnhuis Can Morral del
Molí in Ullastrell en ontdek hoe de
Martialis en de Oblit-olijfolie worden
gemaakt.
u Geniet van een heerlijke maaltijd in
een landelijke omgeving.
u Beleef een Pitch & Putt ervaring in
de golfclub El Prat.
u Overnacht in een
plattelandsaccommodatie.
u Doe de filmroute en bezoek het Parc
Audiovisual de Catalunya.
u Eet in de buurt van de markten van
de stad, Mercat de la Independència

DE STAD BETER LEREN KENNEN
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AFSTAND VAN
TERRASSA NAAR

of Mercat de Sant Pere, en neem de
gelegenheid te baat om een van de
streekproducten die je hier kunt vinden
als aandenken te kopen.
u Maak een fietstocht in de Anella
Verda.
u Bezoek een van de voorstellingen of
activiteiten van het Centre Cultural.

4
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Terrassa

de Masia Freixa en het
Catalaans Wetenschaps- en
Techniekmuseum, in de voormalige
fabriek Vapor Aymerich, Amat i Jover.
u Lunch in een van de restaurants
aangesloten bij het keurmerk Terrassa
Gastronòmica.
u Bezichtig de Seu d’Ègara, een meer
dan 1500 jaar oud religieus complex.
u Maak een wandeling in het park
Vallparadís met een tussenstop bij het
kasteel-kartuizerklooster, waar het
Museum van Terrassa is
ondergebracht.

2

1

Hoeveel tijd heb je?

u Breng een bezoek in mei wanneer de
Modernistische markt van Terrassa
wordt gehouden.
u Het Jazzfestival (in maart) mag je niet
missen.
u Leer de Olympische geschiedenis van
Terrassa kennen, ‘s werelds
hockeyhoofstad met
sportaccommodaties voor vier
hockeyclubs (Atlètic, Egara, CD
Terrassa en Línia 22).
u Laat je informeren bij het VVV
gevestigd in de Masia Freixa. Bekijk en
koop handwerk dat door plaatselijke
ambachtslieden en kunstenaars is
gemaakt. www.visitaterrassa.cat/botiga.

1. STREEKPRODUCTEN.
2. SEU D’ÈGARA, MONUMENTAAL COMPLEX MET
DE KERKEN VAN SANT PERE
3. KASTEEL-KARTUIZERKLOOSTER VALLPARADÍS.
4. RONDLEIDING OP HET DAK VAN DE MNACTEC.

Historische steden met karakter
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Terrassa
heeft een prachtige
omgeving aan de voet
van La Mola

WINKELEN

Terrassa telt vijf
winkelboulevards (Centre,
Sant Pere, Terrassa Nord, Ca
n’Aureli en Ca n’Anglada) en
verschillende markten, zoals de
Mercat de la Independència en
de Mercat Sant Pere, aan het
Plaça del Triomf.
Woensdagmarkt: elke
woensdag in de Avinguda Béjar.
Onder de typische producten
vind je er een grote
verscheidenheid aan broden,
hartige en zoete ‘coques’
(gebak), en seizoensgebonden
banket zoals de ‘vitralls’,
peulvruchten, vele soorten
worsten en kaas en olie van
‘bequeruda’-olijven.

MET HET HELE GEZIN

Terrassa biedt talloze
activiteiten om met de kinderen
van te genieten, zoals het
Catalaans Wetenschaps- en
Techniekmuseum (mNACTEC
), waar ze onder andere het
«raadsel van de computer»
moeten oplossen; laat ze
instappen in het kindertreintje
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voor een rit door het park
Vallparadís of aan boord gaan
om een rondvaart op het
meer te maken en laat ze met
wetenschap en natuurkunde
vertrouwd raken door middel
van spelletjes en activiteiten die
door het Parc de les Sensacions
worden aangeboden.

UIT ETEN
El Cel de les Oques
www.elceldelesoques.com
El Vapor Gastronòmic
www.vaporgastronomic.com
Sara
www.sararestaurant.com
Ristol Viladecavalls
www.ristol.com/es/restauranteristol-viladecavalls
La Terrassa del Museu
www.laterrassa.es
Mun Cocina Evocativa
www.hoteldoncandido.com
La Cuina d’en Brichs
www.lacuinadenbrichs.com
La Taverna del Ciri
www.latavernadelciri.com
Andere opties
www.visitaterrassa.cat/es/
restauracion
www.visitaterrassa.cat/es/terrassagastronomica-2

OVERNACHTEN

Hotel Don Cándido ****
www.hoteldoncandido.com
Hotel Terrassa Park ***
www.hostalrocblanc.com
Hostal Roc Blanc **
www.hotelterrassapark.com
Hostal del Carmen
www.hostalesterrassa.es

Historische steden met karakter
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Festival de Jazz de Terrassa/
Pícnic Jazz (maart)
Fira Modernista (mei)
Festa Major de Terrassa
(juni-juli)
Terrassa Noves Tendències/
TNT (september)
Castellers-toernooi van de
clubs: Castellers de Terrassa
en Minyons de Terrassa
(november)

© BADIA CASANOVA

EROPUIT

ZEKER NIET MISSEN!

Naast zijn belangrijke industriële
en modernistische monumenten,
heeft Terrassa een rijk
middeleeuws erfgoed dat
uiteenloopt van vroeg-romaans
tot gotiek. De Seu d’Ègara, die in
vijfde eeuw werd gesticht, is een
bijzonder monumentaal complex
met enkele uitzonderlijke
architectonische en kunstzinnige
elementen: Iberische en
Romeinse resten, de kerken
Sant-Pere, Santa María en Sant
Miquel met zijn grafmonument,
zijn wandschilderingen
(genomineerd voor de werelderfgoedlijst van de UNESCO) en zijn
altaarstukken, alsook de Torre
del Palau en het kasteel-kartuizerklooster Vallparadís.

1. MODERNISTISCHE MARKT
2. JAZZFESTIVAL VAN TERRASSA
3. ROMAANS KLOOSTER SANT
LLORENÇ DEL MUNT OP DE BERG
LA MOLA.

Historische steden met karakter
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ERTUSSENUIT NAAR

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

© ajuntament de vilafranca. Carles fortuny

DE BESTE TOEGANGSPOORT TOT DE WERELD VAN DE WIJN
Vilafranca ontstond halverwege de twaalfde eeuw als
verbindingsplaats tussen de Christelijke en Moorse
gebieden en ook vandaag de dag kenmerkt de stad zich
nog altijd om zijn inclusieve en gastvrije karakter. Vanaf de
eerste helft van de twintigste eeuw is ze uitgegroeid tot de
etalage van El Penedès, de meest uitgestrekte wijnstreek
van Catalonië en een van de grootste wijngebieden van het
Iberisch schiereiland. Vanuit de hoofdstad van El Penedès
is het een aangenaam uitstapje om de geheimen van de
Catalaanse wijn en cava te ontdekken.
De stad is niet alleen een aantrekkelijke bestemming
voor het wijntoerisme maar bovendien een belangrijk
bolwerk van de traditie van de ‘castellers’ die een bezoek
aan deze centraal gelegen stad met veel culturele
bezienswaardigheden en een prachtige natuurlijke
omgeving zeker de moeite waard maken.
Meer informatie
Turisme Vilafranca
www.turismevilafranca.com
Facebook
www.facebook.com/turismevilafranca
Twitter
www.twitter.com/vilafrancatur
Instagram
www.instagram.com/turismevilafranca

GENIETEN VAN EEN ZONSONDERGANG
VANAF DE KLOKKENTOREN VAN DE
SANTA MARÍA-BASILIEK.

Historische steden met karakter
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Download de app Inventrip om een
verblijf op maat samen te stellen
en bereid je reis thuis voor op de
website inventrip.com/vilafranca.

Hoeveel tijd heb je?
u Geniet

Vilafranca
del Penedès

AFSTAND VAN
VILAFRANCA DEL
PENEDÈS NAAR
Barcelona 60 km
Girona 136 km
Lleida 119 km
Tarragona 55 km
Sant Sadurní
d’Anoia 22 km
Sitges 22 km

van een rondleiding waarin
acteurs de tijd van het modernistische
Vilafranca doen herleven.
u Volg de natuurroute van Vilafranca
naar Font del Cuscó.
u Proef een gerecht uit Vilafranca
vergezeld van de plaatselijke wijn.
u Bezoek het wijnmuseum Vinseum
en zijn herberg.
u Geniet van de zonsondergang vanaf
de klokkentoren van de Santa Mariabasiliek.

TWEE DAGEN

de neogotische en
modernistische grafmonumenten op de
begraafplaats.
u Neem een aperitiefje op een terras,
met een vermout uit deze streek.
u Probeer de traditionele xató (salade
van stokvis en krulandijvie) in een
restaurant.
HOE KOM JE ER
u Raadpleeg de culturele agenda: in het
Openbaar vervoer:
kader van het festival Most zijn er het
Stoptrein Renfe R4
hele jaar door activiteiten.
www.renfe.com/viajeros/cercanias u Geniet van een vieruurtje/
Bus Hispano Igualadina
avondmaaltijd/picknick in de
www.igualadina.com
wijngaarden.
Empresa Plana
u Overnacht in een wijnhuis midden in
www.empresaplana.cat
de natuur.
Met de auto:
u Ga met een terreinwagen toeren door
https://google.es/maps
El Penedès.
Parkeren:
u Reserveer een restaurant met het
Parkeergarage in het centrum met keurmerk Vilafranca ve de gust! dat
plaats voor meer dan 900 auto’s. lokale ingrediënten en wijnen promoot.
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u Bezichtig
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u Maak

een tocht naar de berg Sant
Pau, het hoogste punt met een geweldig
uitzicht over de stad.

DRIE DAGEN

mee aan een Enorunningtrimloop en loop een persoonlijk
record door de wijngaarden.
u Reserveer een maaltijd met wijn in
een van de wijnhuizen met restaurant.
u Zin in een middagje rust? Bezoek
het claustrum en de kerk van Sant
Francesc of schrijf je in voor de
wijntherapie.
u Geniet van een heerlijke avondmaaltijd
in een restaurant in Vilafranca, met vis
van de nabijgelegen kust.
u Overnacht in Vilafranca.
u Rijd langs de Carretera del Ví
en stop bij enkele van de twaalf
wijnhuizen voor een bezoek en een
wijnproeverij.
u Rijd door tot aan Sitges en neem
een duik voordat je je in een van de
plaatselijke restaurants heerlijk laat
verwennen.
u Woon terug in Vilafranca een training bij
van een van de drie ‘castellers’-ploegen.
turismevilafranca.com/ca/mon-casteller
u Raadpleeg de culturele agenda voor
een van de vele activiteiten die deze
stad te bieden heeft.
u Overnacht in Vilafranca.
u Wandel of fiets een van de 3 routes
van het programma Penedès 360°.

2
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u Doe

3

u Bezoek

een van de wijnhandels van
de stad en kies de wijnen die u mee
naar huis wilt nemen.
u Koop wat kaas en vleeswaren uit
El Penedès voor een picknick tussen de
wijnstokken. Vergeet niet de typische
catànies en het fruit voor het dessert.
u Maak, voordat je verder reist, een
tussenstop bij een van de uitzichtpunten
van de Vía Miravinya (zoek de app) om
prachtige foto’s te maken.

DE STAD BETER LEREN KENNEN

Bezoek de Carrer Comerç, de straat
langs het spoor met de vele historische
wijnhuizen.
u Kom je in de eerste dagen van juli, woon
dan een van de activiteiten van het
Vijazz-festival bij.
u Als je belangstelling voor wijn verder gaat
dan een glaasje op zijn tijd, kun je hier
deelnemen aan workshops over de
druivenoogst, het snoeien van druiven, het
degorgeren van cava en nog veel meer op
www.turismevilafranca.com
u

1. DE PENEDÈSHOEN, GEFOKT MET DRUIVENPITTEN.
2. WIJNGAARDEN IN EL PENEDÈS.
3. CASTELLERS DE VILAFRANCA.

© AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY

EEN DAG

1

Costa Barcelona

MET HET HELE GEZIN

Niet te versmaden zijn de
theatrale rondleidingen in
historische monumenten en de
activiteiten om de natuurlijke
omgeving te leren kennen en
ervaren. Verder zijn er de fiets- en
segwaytochten naar wijngaarden
en de ecologische routes.
Ga op in de wereld van de wijn en
de gastronomie tijdens een
bezoek aan de vatenfabriek Torner
en aan de kaasmakerij L’Obrador,
en de verschillende workshops en
centra voor wijnproeverijen. En
stap bij het Casa de la Festa Major
naar binnen om de drakenpoppen
voor de stadsfeesten te bekijken.
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UIT ETEN
El gat blau
http://elgatblau.cat
El cigró d’or
www.elcigrodor.com
Cal Ton
www.restaurantcalton.com
El racó de la calma
www.elracodelacalma.com
En rima
www.hotelmastinell.com/ca/
gastronomia
Andere opties
www.turismevilafranca.com/ca/
restaurants
www.turismevilafranca.com/ca/
vilafranca-ve-de-gust-gastronomia

OVERNACHTEN

Hotel Air ***
www.sercotelhoteles.com
Hotel Basic **
www.basichotelpenedes.com
Casa Torner i Güell ****
www.casatorneriguell.com
Hotel Domo ****
www.domohotel.com
Mas Tinell *****
www.mastinell.com
Pere III ***
www.sercotelhoteles.com
Cal Negri
www.calnegri.com
Parellada Casa Fortuny
www.apartamentparellada.cat
Cal Pere Pau
www.calperepau.com

4

5
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In de binnenstad bevindt
zich een winkelcentrum van
meerdere stratenblokken met
voetgangerszone.
Het meest typische product
van Vilafranca is natuurlijk wijn.
Neem de tijd om te beslissen
welke je mee naar huis wilt
nemen.
Weekmarkt: elke zaterdag staan
er meer dan tweehonderd stands
met gastronomische en andere
producten in het centrum.

© AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY

WINKELEN

© MARIA ROSA FERRÉ

Festes de maig (mei)
EVA. Festival En Veu Alta (juni)
Banc Sabadell Vijazz (juli)
Festa major (augustus)
Castellers-toernooi Colla jove
dels Xiquets de Vilafranca
(oktober)
Toernooi Castellers de
Vilafranca (november)
MOST. Internationaal Wijn- en
Cavafestival (november)
Hoendermarkt (december)

© AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY

EROPUIT

© AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY

In Vilafranca
kun je de cultuur van
de wijn met alle vijf de
zintuigen ervaren.

6

ZEKER NIET MISSEN!
Vanuit deze stad ben je in een
half uur rijden in Barcelona of
Tarragona. Natuurliefhebbers
kunnen in de directe nabijheid
van Vilafranca kiezen uit het
natuurpark Montserrat,
het Parc del Foix met een
stuwmeer, of het Parc del
Garraf. Op een steenworp
afstand ligt Sitges, dat behalve
strand een drukke culturele
agenda te bieden heeft. De
liefhebbers van wijntoerisme
kunnen Vilafranca als hun
uitvalsbasis nemen om diverse
wijnstreken te bezoeken en
hun hart op te halen aan de vele
activiteiten op het gebied van
wijntoerisme.

1. WIJNGAARDEN MET MONTSERRAT
OP DE ACHTERGROND.
2. WANDELPADEN IN EL PENEDÈS.
3. EEN STUKJE GEBAKKEN
PENEDÈSHOEN.
4. THEATRALE RONDLEIDING OP
DE MODERNISTISCHE ROUTE.
5. THEATRALE RONDLEIDING OP
DE BEGRAAFPLAATS.
6. WIJNVAT EN -GLAS
IN EEN WIJNKELDER.

Historische steden met karakter
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ERTUSSENUIT NAAR

MONTBLANC

DE MIDDELEEUWSE
STAD WAAR SINTJORIS DE DRAAK
VERSLOEG
De tijd heeft geen vat gekregen op de bekoring van
Montblanc die koningen en hovelingen aantrok naar wat
ooit de zevende stad van deze regio was. Dit zeer goed
bewaard gebleven monumentale en artistieke complex
vormde het decor van de gouden legende van Sint-Joris
en de draak, die elk jaar tijdens de Middeleeuwse Week,
uitgeroepen tot festival van toeristisch belang, wordt
nagespeeld. Naast het interessante museumaanbod, kan
de stad bogen op een volledig programma aan festivals
en evenementen. Bovendien ligt het in een bijzondere
omgeving midden op de Cisterciënzerroute en op korte
afstand van het strand.

© kim castells

Meer informatie
Turisme Montblanc
www.montblancmedieval.cat
Facebook
www.facebook.com/TurismeMontblanc
Twitter
www.twitter.com/turmontblanc
Instagram
www.instagram.com/montblanc_medieval

DE VESTINGMUREN
VAN MONTBLANC.
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Een bezoek aan Montblanc is als een reis in
de tijd: ontdek zijn prehistorische verleden,
bewonder de middeleeuwse stadsmuren
en slenter door de jodenwijk.

Hoeveel tijd heb je?

1

EEN DAG

Montblanc

AFSTAND VAN
MONTBLANC NAAR
Barcelona 121 km
Girona 197 km
Lleida 64 km
Tarragona 36 km
Reus 30 km
Tortosa 115 km

HOE KOM JE ER

Openbaar vervoer:
Trein middellange afstand
R13 end R14
http://rodalies.gencat.cat
Bus Hispano Igualadina
www.igualadina.com
Vibasa
www.monbus.es
Empresa Plana
www.empresaplana.cat
Met de auto:
https://google.es/maps
Parkeren:
14 witte zones (gratis
parkeren), op 5-10 minuten
van de oude binnenstad.
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TWEE DAGEN

u Proef de typische ‘coques’ (een soort
plaatkoek) van Pastisseria Andreu.
u Ontdek het architectonisch erfgoed
binnen de ommuring van Montblanc.
u Eet terwijl je geniet van het uitzicht in
een van restaurants bij de stadsmuren.
u Ga op in het oeuvre van een discipel
van Picasso, Matías Palau Ferré, in zijn
huis-museum.
u Overnacht in een hotel dat in een
historisch monument is gevestigd.
u Geniet van een maaltijd met
bijpassende wijnen tijdens een bezoek
aan Bodegas Mas Foraster.
u Bekijk het voormalig Gasthuis Santa
Magdalena en de bijbehorende kerk.
u Bezoek het kerststallenmuseum.

Historische steden met karakter

DRIE DAGEN

u Oriënteer je in de stad met een lichte
wandeling langs de rivier de Francolí tot
aan de Font de la Ceba en bezoek de
14e-eeuwse molen La Volta.
u Doe je te goed aan de heerlijke
keuken van de Associació
d’Empresaris d’Hostaleria de la Conca
de Barberà.
u Bezoek het kunsthistorisch museum
Frederic Marès.
u Overnacht in een van de
accommodaties van de stad.
u Bezoek het Museu de la Vida Rural
en de grot/museum La Font Major in
L’Espluga de Francolí (als je niet bang
bent uitgevallen, kun je de ondergrondse
rivier door de galerijen stroomopwaarts
volgen).
u Geniet van een proeverij van
wijnen en andere lokale producten in
het modernistische wijnhuis Cèsar
Martinell.
u Doe een rondleiding door het
tempelierskasteel van Barberà de La
Conca.
u Overnacht in de molen Oleari.
u Bezoek het Interpretatiecentrum over
de rotsschilderingen in het Pradesgebergte (CIAR).
u Maak een uitstapje naar Rojals om de
rotsschilderingen te bekijken.
u Doe je te goed aan lokale vleeswaren
en wijn tijdens een picknick.

2
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3

Volg een rondleiding in het klooster
Santa Maria de Poblet.
u Sluit je bezoek af met een wandeling
door het natuurpark Poblet.
u

DE STAD BETER LEREN KENNEN

Kom tijdens de Middeleeuwse Week,
het oudste historische feest van het
land dat is uitgeroepen tot evenement
van toeristisch belang.
u Voor de nostalgische
speelgoedliefhebbers, wordt in
Montblanc het playmobilfestival
Clickània en Lego-festival Brickània
gehouden.
u Geniet het hele jaar van evenementen
op het gebied van lokale producten,
zoals bijvoorbeeld saffraan, dat sinds
kort weer op de traditionele wijze wordt
geteeld, onder de naam #Safrània365.
u

© MIGUEL RAURICH

Bezoek de middeleeuwse
stadsmuren: beklim de torens, wandel
over de weergang en geniet van het
panoramische uitzicht.
u Verdwaal in de straten en pleinen van
de oude binnenstad en de jodenwijk.
u Geniet van een typische ‘calçotada’
(lente-uitjes in pittige saus) in een van de
restaurants in de oude binnenstad als
het de tijd daarvoor is.
u Bezoek het streekmuseum Conca de
Barberà.
u Grasduin in de winkels en andere
etablissementen aan de Carrer Major.
Zeker niet missen: het banketgebak van
Pastisseria Viñas.
u

1. STEEKSPEL TIJDENS MIDDELEEUWSE WEEK.
2. AANZICHT VAN MONTBLANC.
3. DE DAKEN VAN DE STAD VANAF DE
KLOKKENTOREN SANTA MARÍA.
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WINKELEN

Wandel door de winkelstraten
en pleinen van Montblanc waar
je ambachtswerk, aardewerk
en schilderwerk van plaatselijke
kunstenaars kunt kopen. Je mag
niet uit Montblanc weggaan
zonder saffraan te hebben
gekocht of zijn traditionele
zoetwaren (‘merlets’ en
‘montblanquins’), de suikerlatten
(coca de sucre) en zijn
vleeswaren (‘llonganissa’-worst
en ‘botifarra seca’) te hebben
geproefd. En natuurlijk de wijnen
en cava’s die in de plaatselijke
wijnhuizen zijn gemaakt.
Weekmarkt: elke vrijdag in
de oude binnenstad tussen
het Plaça Major en het Plaça
Catalunya.

MET HET HELE GEZIN

Naast de evenementen
Brickània en Clickània, zullen
kinderen veel plezier hebben
op de Middeleeuwse Week
waar het dagelijks leven van
onze voorouders in scène wordt
gezet.
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UIT ETEN
Fonda dels Àngels

www.fondadelsangels.com

Andere opties
www.montblancmedieval.cat/quehacer/gastronomia
www.montblancmedieval.cat/
donde-comer

Fonda Cal Blasi **
www.fondacalblasi.com
Hotel Viaurèlia **
www.hotel-viaurelia.com
Fonda dels Àngels **
www.fondadelsangels.com
El Nas del Gegant
www.elnasdelgegant.cat
El Molí Oleari
www.molioleari.com
Camping Montblanc Park
www.montblancpark.com
Andere opties
www.montblancmedieval.cat/
donde-dormir
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El Molí del Mallol
www.elmolidelmallol.com
Sant Francesc
www.santfrancesc.rest
Cal Magret
www.calmagret.com
El Cortijo
www.restauranteelcortijo.com
El Seguici
www.facebook.com/
elseguicimontblanc
Cal Jordi
www.caljordi.com
Millenium
www.milleniummontblanc.com

3

1

2
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Middeleeuwse Week (april)
Pasen (maart)
Brickània: LEGO-festival (juni)
Corpus Christi (juni)
Acampada Jove (juli)
Dimecres tapa (juli en
augustus)
Essències, muziek- en
gastronomiefestival (augustus)
Festa Major de la Mare de Déu
de la Serra (september)
Terrània, internationaal
aardewerkfestival (september)
Clickània, playmobil-festival
(oktober)

© JOAN PUIG. GZ

EROPUIT

In Montblanc
en omstreken werd van
oudsher saffraan
geteeld.

ZEKER NIET MISSEN!
Gelegen in het midden van de
driehoek tussen de kloosters
Poblet, Santes Creus en Vallbona
de les Monges, is Montblanc het
ideale uitgangspunt voor de Ruta
del Cister: een route van ruim
100 kilometer, met hetzelfde
begin- en eindpunt, langs
de genoemde drie kloosters
van de cisterciënzerorde.
Je kunt een deel van het
langafstandswandelpad GR-175
lopen of onderweg genieten van
de spectaculaire natuur rond
Poblet en in het Prades-gebergte.
Voorts zijn er op de route talloze
activiteiten voor jong en oud: van
ruitertochten tot bezoeken aan
wijngaarden en proeverijen in
wijnhuizen. Daar kun je ‘trepat’
proeven, een wijn die op basis
van de inheemse druivensoort
van Conca de Barberà is bereid.

1. WIJNGAARDEN EN WIJNHUIS IN D.O.
CONCA DE BARBERÀ.
2. SANTA MARIA DE MONTBLANC
3. BLOEM VAN DE SAFFRAANKROKUS
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REUS

HET BEGIN VAN DE
WEG NAAR PARIJS
EN LONDEN
“De schilder Fortuny is een genie. En ik ook. Gaudí is een
genie. En ik ook. Fortuny, Generaal Prim en Gaudí komen uit
Reus. En ik ook. Ik ook, schreef de eveneens geniale filosoof
Francesc Pujols, want er zijn in ons land veel mensen die,
ook al komen zij er niet echt vandaan, uit Reus lijken te
komen”.
Zo beschreef Salvador Dalí wat Reus voor de wereld heeft
betekend. Een stad van genieën, met een ondernemend
karakter en een koopmanstraditie, die toentertijd niet alleen
tot de tweede stad van Catalonië uitgroeide (nog voor zijn
rivaal en buurstad Tarragona), maar ook internationaal
aanzien verwierf. Vandaar het motto “Reus, Parijs en Londen”
dat ontstond naar aanleiding van de reputatie en kwaliteit
van de plaatselijke brandewijn. Deze vormde de oorsprong
van een nieuwe industrie in deze stad die zichzelf beschouwt
als de wereldhoofdstad van de vermout.

© oriol llauradó

Meer informatie
Reus Turisme
www.reuspromocio.cat
Facebook
www.facebook.com/ReusPromocio
Twitter
www.twitter.com/ReusPromocio
Instagram
www.instagram.com/reuspromocio

DE TRADITIONELE ‘BALL
DE CAVALLETS’, TIJDENS
DE STADSFEESTEN.
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Costa Daurada

© AJUNTAMENT DE REUS

Laat je aansteken door de creativiteit
van genieën zoals Antoni Gaudí en
geniet van de koopmansgeest en het
kosmopolitische karakter van Reus.

1

4

Hoeveel tijd heb je?

Reus

AFSTAND VAN
REUS NAAR

Barcelona 113 km
Girona 202 km
Lleida 96 km
Tarragona 15 km
Montblanc 33 km
Tortosa 79 km

HOE KOM JE ER

Openbaar vervoer:
Hogesnelheidslijn
www.renfe.com/viajeros/
Stoptrein Renfe R15
http://rodalies.gencat.cat
Bus Hispano Igualadina
www.igualadina.com
Vliegtuig: Aeroport de Reus
www.aena.es/es/aeropuertoreus/index.html
Met de auto:
https://google.es/maps
Parkeren:: Reus Movilidad y
Servicios S.A. beschikt over
2330 parkeerplaatsen in zeven
parkeergarages.
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een wandeling over het Plaça
Prim, het Plaça Mercadal en door de
oude binnenstad.
u Proef de vermout uit Reus en
de traditionele aperitieven in de
bodega Rofes, ondergebracht in hun
voormalige fabriek.
u Volg de Route van het Modernisme
’Reus 1900’ en ontdek het
fantastische werk van architecten
als Domènech i Montaner en Pere
Caselles.

TWEE DAGEN
u Kom

meer te weten over Antoni
Gaudí met de route die bij zijn
geboortehuis begint.
u Verdiep je kennis over deze geniale
architect in het interpretatiecentrum
Gaudí Centre.
u Probeer tapas met wijn uit de streek.
u Raadpleeg het programma van
Teatre Fortuny en bezoek een
voorstelling in deze historische
schouwburg uit 1882.
u Overnacht in een hotel in het centrum.
u Ga op in de sfeer die de Mercat
Central ademt en ontdek op deze
markt de typische streekproducten.
u Leer in het vermoutmuseum deze
drank beter kennen.
u Proef de heerlijke inheemse
hazelnoten.

Historische steden met karakter

u Sluit

je bezoek af in het Centre
de Lectura, een in 1859 opgerichte
culturele instelling.
u Ga

DRIE DAGEN
u Laat

je overweldigen door het
modernistische Casa Navas en zijn
indrukkende gebrandschilderde
ramen.
u Boek de rondleiding “Vermout en
historische winkels” om de oudste
winkelpanden van de stad te leren
kennen.
u Maak uit eerste hand kennis met
de creatieve keuken of de keuken op
basis van producten uit de directe
omgeving van de plaatselijke chefkoks.
u Raadpleeg de agenda en bezoek
een van de activiteiten van Centre de
l’Imatge Mas Iglesias (CIMIR).
u Overnacht in een hotel in het
centrum.
u Volg een rondleiding in het Instituut
Pere Mata en het Pabelló dels
Distinguits, een fraai voorbeeld van
het Catalaans modernisme.
u Bezoek het Museum van Reus
met zijn kunstverzameling en het
Archeologisch Museum.
u Maak nader kennis met de haute
cuisine in Reus en laat je overtuigen
door de wijnen uit de nabijgelegen
wijnstreken.

2

© JOAN PUIG

u Maak

3

een middagje shoppen in El
Tomb de Reus, het winkelcentrum
en voetgangersgebied in de oude
binnenstad.
u Geniet van een wijntje en een
gezellige avond op het terras van het
Gaudí Centre.
u Probeer de moderne keuken en de
seizoenskeuken in de restaurants in het
centrum van Reus.
u Volg de Route van de Genieën met
bezoeken aan het Centre Miró in Montroig, het Pau Casals-museum in El
Vendrell en het Centre Picasso in Horta
de Sant Joan.

DE STAD BETER LEREN KENNEN
u Koop

de polsband Visit Reus,
waarmee je toegang hebt tot het Gaudí
Centre, het Pabelló dels Distinguits, het
Archeologisch Museum, het Museum
van Reus en de klokkentoren van de kerk
Prioral de Sant Pere. Bovendien kun je
hiermee ook profiteren van kortingen in
winkels en voor culturele activiteiten.

© MIGUEL RAURICH

EEN DAG

© MIGUEL RAURICH

1. HET VERMOUTMUSEUM
2. BILJARTTAFEL IN HET PABELLÓ DELS DISTINGUITS
3. TOEGANGSTRAP VAN HET CENTRE DE LECTURA.
4. HET GEBOUW VAN HET GAUDÍ CENTRE.
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Costa Daurada

Reus:
ervaar de cultuur
van goede vermout,
wijn en olijfolie.

EROPUIT

© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

FEC festival van de korte film
(april)
Trapezi, circusfestival (mei)
Reus Viu el Vi, wijnfeest (juni)
Festa Major Sant Pere (juni)
COS, Internationaal Festival
Beweging en Gebarentheater
(oktober)
Beurs van de olijfolie Siurana
(november)
Kerstmarkt (december)

WINKELEN

Tijdens een bezoek met het hele
gezin aan het Gaudí Centre kunnen
de kinderen op een didactische en
interactieve manier kennismaken
met deze architect door middel van
audiovisuele media, interactieve
maquettes en persoonlijke
voorwerpen. In het Museum van
Reus, kunnen de kleintjes genieten
van de tentoonstelling “Ara toca
festa!” gewijd aan de stadsfeesten
met alle waardevolle elementen
van dit belangrijke erfgoed: de
reuzenpoppen (uit de 18e en 19e
eeuw), de Mulassa (ezelpop uit de
18e eeuw), en ook de kledij van de
al twee eeuwen oude duivels en
andere objecten.
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UIT ETEN
Joan Urgellès
www.joanurgelles.com
Reineta
www.reus.cat/reineta
Masia Crusells
www.masiacrusells.com
Ferran Cerro
www.fcrestaurant.cat
Museu del Vermut
www.museudelvermut.com/es/
restaurant/
Vermuts Rofes
www.vermutsrofes.com/es/
restaurante-vermuts-rofes-en-reus
Xivarri
www.facebook.com/
xivarritascareustgn
Capsa Gaudí Espai Gastronòmic
www.reus.cat/capsa-gaudi-espaigastronomic
Andere opties
www.reusturisme.cat/restaurants

OVERNACHTEN

2

NH Ciutat de Reus ****
www.nh-hoteles.es/hotel/nhciutat-de-reus
Brea’s Hotel ****
www.breashotel.es
Hotel Gaudí ***
www.gargallo-hotels.com/
hoteles/hoteles-reus
Reus Park ***
www.hotelreuspark.com
Hotel Centre Reus ***
www.hotelcentrereus.com

© MIGUEL RAURICH

MET HET HELE GEZIN

2

1

© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

3
© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

Naast het winkelcentrum
rond de Mercat Central en het
winkelcentrum Unió de Botigues
(de oudste winkeliersvereniging
van Catalonië), komt de
koopmanstraditie in Reus ook
tot uiting in de markt Carrilet
en de weekmarkten waar de
beroemde hazelnoten van Reus
te vinden zijn: de maandagmarkt
(gehouden sinds de 14e eeuw)
en de zaterdagmarkt, beide in de
straten rond de Mercat Central,
en de woensdagmarkt bij de
markt Carrilet. Voorts wordt er ’s
zaterdags altijd een antiekmarkt
gehouden.

ZEKER NIET MISSEN!
Op ruim 20 kilometer van Reus
ligt El Priorat, een streek die
wereldwijd bekendheid geniet
om zijn wijn. Dit gebied in de
provincie Tarragona met slechts
10.000 inwoners is een zeer
populaire bestemming voor
wijnliefhebbers dankzij de beide
herkomstaanduidingen: D.O.
Montsant en D.O.Q. Priorat,
de enige gekwalificeerde
herkomstbenaming in Catalonië.
Bezoek de kleine sfeervolle
dorpjes en gebieden met de vele
oude wijngaarden en eeuwenoude
olijfbomen. En vergeet niet de
olijfolie van D.O.P. Siurana, die
ambachtelijk uit de ‘arbequina’olijven wordt bereid in de
plaatselijke molens en die een
eenvoudig sneetje brood tot een
heerlijke lekkernij maken.

1. DE STALLES VAN TEATRE FORTUNY
2. VOORGEVEL VAN INSTITUUT PRAT DE
LA RIBA, VAN DE ARCHITECT PERE
CASELLES.
3. OLIJFOLIE VAN D.O.P. SIURANA.

Historische steden met karakter

/ 57

Costa Daurada

ERTUSSENUIT NAAR

TARRAGONA

VIND HET KEIZERLIJK
GELUK
Dankzij zijn roemrijke verleden is Tarragona de enige
stad van Catalonië die op de UNESCO-werelderfgoedlijst
staat en vormt een fantastisch groot decor voor festivals
en cultuur in de open lucht.
De bijzondere ligging van de stad in het hart van
de Costa Daurada, de stranden, het klimaat en zijn
maritieme karakter vormen een ideale aanvulling
voor een weergaloos aanbod van evenementen
met historische ensceneringen zoals Tarraco Viva,
Amfiteatrvm en de Historische dagen Tarragona 1800,
die ons een beeld geven van de veranderingen sinds
het keizerlijke Tarraco tot de hedendaagse stad. Want
nergens anders is de geschiedenis zo nadrukkelijk
aanwezig.

© Lluís carro

Meer informatie
Tarragona Turisme
www.tarragonaturisme.cat
Facebook
www.facebook.com/TarragonaTurisme
Twitter
www.twitter.com/TGNturisme
Instagram
www.instagram.com/tarragonaturisme
YouTube
www.youtube.com/user/TGNturisme

AQUADUCT LES FERRERES.
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Costa
Costa Daurada
Daurada

Hoeveel tijd heb je?
Tarragona

AFSTAND VAN
TARRAGONA NAAR
Barcelona 97 km
Girona 188 km
Lleida 132 km
Tortosa 87 km
Reus 16 km
Montblanc 39 km

HOE KOM JE ER

Openbaar vervoer:
Hogesnelheidstrein
www.renfe.com/viajeros/
larga_distancia
Stoptreinen Renfe
R14, R15, R16
http:/rodalies.gencat.cat
Bus Plana
www.empresaplana.cat
Bus Hispano Igualadina
www.igualadina.com
Vliegtuig
www.aena.es/es/aeropuertoreus/index.html
Veerboot
www.porttarragona.cat
Met de auto:
https://google.es/maps
Parkeren:
In het centrum van Tarragona
zijn 5129 bovengrondse
parkeerplaatsen.
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Volg de route De sporen van Tarraco.
u Bezoek de kathedraal die aan Santa
Tecla is gewijd en het Bisschoppelijk
museum.
u Maak in een restaurant van het
Eixample van Tarragona kennis met
de bijzonder smakelijke keuken van
Tarragona.
u Geniet van het uitzicht vanaf het
Balkon van de Middellandse Zee.
u Wandel over de Rambla Nova en zijn
ruim 150-jaar-oude winkelcentrum.

1

u

TWEE DAGEN

u Volg de rondleiding in het
Havenmuseum, wandel door de
vissersbuurt El Serrallo en maak een
rondvaart.
u Proef de smaak van de Middellandse
Zee in Tarragona in de restaurants
van El Serrallo.
u Maak een wandeling rond het oude
Provinciale Forum: de stadsmuren en de
pleinen Plaça de la Font, Plaça
del Fòrum en Plaça del Rei.
u Geniet van een lange avondwandeling
en de gastronomie in de oude stad.
u Overnacht in een van de hotels met
uitzicht op zee.
u Combineer cultureel erfgoed en
natuur in het ecohistorisch park Pont
del Diable.
u Proef als je in de winter komt een
‘romesco’, een speciale saus uit
Tarragona.
u Ga in de zomer naar een training
van de ‘castellers’ van een van de

Historische steden met karakter

plaatselijke verenigingen: Xiquets
de Tarragona en Jove Xiquets de
Tarragona.
u Geniet en laat je op een zomeravond
in het Romeinse amfitheater door
Anfiteatrum meevoeren op een
reis in de tijd.

DRIE DAGEN

Proef de sfeer van de Mercat Central,
de in een modernistisch gebouw
gevestigde markt.
u Maak kennis met de lokale producten
in een van de restaurants van Tarragona
Gastronómica.
u Ontdek het modernistische Tarragona.
u Bezoek een wijnproeverij in een
bodega en maak kennis met de acht
herkomstbenamingen voor de wijnen
uit deze provincie.
u Breng de nacht door tussen de
wijngaarden.
u Geniet van een warm ontbijt in een
van de cafés in het centrum van de stad.
u Bekijk de tentoonstelling Tarraco/
MNAT.
u Ontdek de middeleeuwse
monumenten: de stadsmuren,
de kathedraal Pla de la Seu en de
jodenwijk.
u Kom weer op krachten in een
ambachtelijke banketbakkerij.
u Sluit de dag af met een wandeling
langs het strand El Miracle tot het
u

2

3

© FELIPE J. ALCOCEBA

4

voormalige verdedigingswerk Fortín
de la Reina.
u Overnacht in een hotel in de stad.
u Bezoek in juni de Wijnbeurs van D.O.
Tarragona en in de winter de Olijfoliebeurs
D.O.P. de Siurana.
u Proef de specialiteiten, zoals ‘espineta
amb caragolins’, als je Tarragona tijdens
de Festa Major aandoet.
u Volg ter afsluiting van je bezoek het
spoor van de eerste christenen van
Tarraco.

DE STAD BETER LEREN KENNEN

u Snuffel rond in de winkels van de oude
binnenstad waar je in hun interieur op
overblijfselen van het keizerlijke
Tarraco stuit.
u Bezoek van juli tot oktober Tarragona,
ciutat de castells. Hier kun je
demonstraties en activiteiten bijwonen
die in verband staan met de menselijke
torens. www.tarragonaturisme cat/es/
tarragona-ciudad-de-castells.

1. HET DAKTERRAS VAN DE KATHEDRAAL VAN TARRAGONA
2. EL SERRALLO, DE VISSERSWIJK VAN TARAGONA.
3. HET ROMEINSE AMFITHEATER.
4. TOERNOOI VAN CASTELLERS IN TARRAGONA.

© MANEL ANTOLÍ (RV EDIPRESS) / TARRAGONA TURISME

EEN DAG

© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ / TARRAGONA TURISME

© INFOTUR

Afkloppen op het ijzer van de balustrade
van het Balkon van de Middellandse
Zee is een wijdverbreide gewoonte,
want het zou geluk brengen.

Costa Daurada

WINKELEN

Een groot voordeel van
Tarragona is dat men te voet
inkopen kan doen. Bovendien
beschikt Tarragona over de
Mercat Central, die in een
belangrijk modernistisch
gebouw is ondergebracht.
Verder zijn er nog een tiental
straatmarkten, zoals de
markt op het Plaça del Fòrum
(op woensdag en zaterdag)
of de stoffenmarkt op het
Plaça Corsini (op dinsdag en
donderdag).

UIT ETEN
El Terrat
www.elterratrestaurant.com
Barquet
www.restaurantbarquet.com
Arcs
www.restaurantarcs.com
AQ
www.aq-restaurant.com
El Llagut
www.elllagut.com
Ca L’Eulàlia
www.caleulalia.com
La Caleta
www.restaurantlacaleta.es
Degvsta
www.degvsta.com
Andere opties
www.tarragonaturisme.cat/es/
reaturantes

Tarragona
is trots op zijn
‘castellers’-traditie

OVERNACHTEN

AC Tarragona ****
www.ac-hotels.com
SB Ciutat de Tarragona ****
www.hotelciutatdetarragona.com
Tarraco Park ****
www.hoteltarracopark.com
Núria ***
www.hotelnuria.com
Sant Jordi ***
www.hotelsantjordi.info
Alexandra aparthotel ***
www.ah-alexandra.com

© IMAGEN M.A.S.

Carnaval (maart)
Pasen Goede Week (april)
Internationaal Dixieland festival
(april)
Tarraco a Taula (mei)
Tarraco Viva (mei)
Bouquet Festival (juni-augustus)
Sant Pere (juni)
Wijnmarkt van DO Tarragona
(juni)
Internationale
vuurwerkwedstrijd (juli)
Sant Magí (augustus)
Santa Tecla (september)
Castellers-toernooi (oktober,
tweejaarlijks)
SCAN Internationaal
Fotografiefestival (oktoberdecember, tweejaarlijks)
REC, Internationaal Filmfestival
(december)

aanrader is Festival Minipop,
eigentijdse muziek en cultuur voor
het hele gezin.

3

ZEKER NIET MISSEN!

1

© MONTSE RIERA. GZ

EROPUIT

2

Neem de toeristische trein,
ontdek de kust aan boord van de
Tarragona Blau en de stranden met
Tarragona Family Kayak, bezoek
de tuin La Sínia (een ecologisch
landgoed bij de monding van
de rivier de Gaià), en vergeet
natuurlijk Vilaseca niet waar je een
onvergetelijke dag kunt beleven
in PortAventura World. Ook een
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©MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ

MET HET HELE GEZIN

De 15 kilometer lange kustlijn van
Tarragona bestaat uit een tiental
stranden en beschermde gebieden,
zoals Xarxa Natura 2000, en
strekt zich uit van Punta de la Mora
tot aan Tamarit, die je vanaf het
water met een kajak, zeilboot of
catamaran kunt verkennen.
Een netwerk van bijna 100 km
bewegwijzerde wandelpaden
verbindt de stad met het
binnenland, de kust en de
buurdorpen. Deze paden,
waarvan enkele uit de Romeinse
tijd dateren, brengen je naar
onvermoede plekjes.
Romeinse steengroeves
direct aan zee, middeleeuwse
verdedigingstorens, versterkte
dorpen boven op kliffen,
schuilplaatsen tegen overvallen
door piraten… Het pad dat de kust
volgt tot Altafulla is vol inspirerende
verrassingen.
1. GLADIATOREN OP HET FESTIVAL
TARRACO VIVA.
2. HET STRAND VAN LA MÓRA.
3. STANDBEELD VAN AUGUSTUS EN DE
BISSCHOPSTOREN VAN DE ROMEINSE
STADSMUUR.
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Terres de l’Ebre

ERTUSSENUIT NAAR

TORTOSA

DE PAREL VAN DE
MOORSE, JOODSE EN
CHRISTELIJKE CULTUUR
Tortosa, gelegen in het hart van het biosfeerreservaat
Terres de l’Ebre, tussen de natuurparken Delta de l’Ebre
en Els Ports, is een paradijs voor de cultuurliefhebbers
en de stad is dankzij zijn immense erfgoed uitverkoren
tot de Catalaanse Culturele Hoofdstad 2021. De
hoofdstad van de Terres de l’Ebre pronkt met het
kasteel La Suda, de kathedraal Santa María en de
zwierige modernistische gebouwen. Als gevolg van
zijn geostrategische belang maakte de stad tijdens de
Renaissance een grote bloeitijd door. Deze periode kun je
jaarlijks opnieuw beleven op een feest dat is uitgeroepen
tot bezienswaardigheid van nationaal belang. Volg de
voetsporen van Hemingway, die in 1938 hier woonde en
als journalist verslag deed van de Spaanse Burgeroorlog,
en ontdek Tortosa.

© AJUNTAMENT DE TORTOSA

Meer informatie
Tortosa Turisme
www.tortosaturisme.cat/es
Facebook
www.facebook.com/tortosaturisme
Twitter
www.twitter.com/cucaferatortosa
Instagram
www.instagram.com/cucaferatortosa

DE SANTA-MARIA-KATHEDRAAL
AAN DE OEVER VAN DE EBRO.
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Terres de l’Ebre

© IMAGEN M.A.S.

De paasprocessies in de Goede Week
vormen een niet te missen traditioneel
en religieus feest waaraan de bevolking
massaal deelneemt.
Hoeveel tijd heb je?
EEN DAG

u Maak een wandeling door de oude

Tortosa

AFSTAND VAN
TORTOSA NAAR

Barcelona 181 km
Girona 272 km
Lleida 123 km
Tarragona 87 km
Reus 77 km
Montblanc 113 km

HOE KOM JE ER

Openbaar vervoer:
Trein Renfe Regional R16
http://rodalies.gencat.cat
(Euromed en langeafstandslijn vanuit L’Aldea)
www.renfe.es
Bus HIFE
www.hife.es
Met de auto:
http://google.es/maps
Parkeren::
Drie openbare
parkeerterreinen en vier Park
& Ride-voorzieningen.
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TWEE DAGEN

u Ontdek Tortosa vanaf de Ebro op een
rondvaart in een ‘llagut’, een traditionele
vissersboot. losirgador.com/es
u Probeer de rijst uit deze Delta met een
goed glas wijn van de D.O. Terra Alta.
u Bezichtig het kasteel La Suda en
bezoek de enige Moorse begraafplaats
van Catalonië.
u Ga ‘s avonds tapas eten op de route
Sabors del Nucli Antic.
u Overnacht in de monumentale
Parador Nacional.
u Ontdek het Bisschoppelijk Paleis en
de Reials Col·legis: de kloostergalerij,
het Interpretatiecentrum van de
Renaissance en de kerk Sant Domènec.
u Maak een wandeling en drink een
aperitiefje in het stadspark Teodor
González.
u Proef de oesters, paling en mosselen
uit de Ebro-delta.
u Geniet van het uitzicht vanaf de brug
Pont Roig en wandel via de wijk
Ferreries door naar de Pont de l’Estat.

Historische steden met karakter

1

DRIE DAGEN
u Volg

de voetsporen van Hemingway
op de route gewijd aan de Spaanse
Burgeroorlog.
u Proef de sfeer op de markt en kom
er op krachten met een uitgebreid
warm ontbijt.
u Bezoek het Museum van Tortosa,
het Historische en Archeologisch
Museum van de Terres de l’Ebre, dat
is ondergebracht in het voormalige,
modernistische abattoir.
u Ontspan op een wandeling door de
Jardins del Príncep en het openluchtbeeldenmuseum.
u Sluit de dag af met een route door het
voormalige kuuroord en langs de oude
stadsmuren.
u Overnacht in het centrum.
u Maak een leuke fietstocht over de
voormalige spoorlijn La Val de Zafán.
u Kom weer op krachten met een
broodje ‘baldana’ (bloedworst met rijst).
u Volg een route door het
modernistische Tortosa en zijn
toonaangevende gebouwen, zoals de
Casa Bau en de Casa Brunet.
u Laat je overweldigen door de
producten uit de zee en uit de bergen:
rode gamba’s van Sant Carles, stokvis,
‘garrofetes del Papa’, artisjokken,
clementines...

2
© MIGUEL RAURICH

3
u Overnacht

in een buitenhuis.
ertussenuit naar het natuurpark
Els Ports en geniet van plekken als
La Font Nova, de Estrets d’Arnes, de
bergkloof La Vall en Monte Caro.
u Bezoek het Centre Picasso in Horta
de Sant Joan.
u Maak een tussenstop bij het
modernistische wijnhuis Pinell de Brai.
u Probeer het geroosterd lamsvlees uit
de Terra Alta.
u Ga

DE STAD BETER LEREN KENNEN
u De Cucafera is een mythologisch

wezen, vergelijkbaar met een waterspuwer,
en traditioneel een van de fabeldieren die
de processie van Corpus Christi aanvoert
en de afgoderij en ketterij verbeeldt. Dit
fabeldier is er bij alle belangrijke feesten
van de stad bij en wordt gewoonlijk
vergezeld door trommelaars. Hij bestaat
al sinds de 16e eeuw.
1. DE KAPEL MARE DE DÉU DE LA CINTA,
IN DE KATHEDRAAL.
2. BINNENHOF VAN DE SCHOOL SANT JAUME
I SANT MATIES.
3. EL TOLL DEL VIDRE, IN HET NATUURPARK ELS PORTS.

© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

binnenstad, door de Carrer La Rosa, het
Plaça La Cinta en de Portal del Romeu.
u Bezoek de Santa Maria-kathedraal,
de permanente tentoonstelling en het
museum.
u Proef de heerlijke lokale producten uit
de Ebro-delta in de bij het genootschap
Platigot aangesloten restaurateurs.
u Ga een middagje shoppen in de
winkelstaten Carrer Sant Blai en de
Avinguda de la Generalitat.

Terres de l’Ebre

De stadsmarkt vormt het
middelpunt van de stad met
rondom winkels en zaken die
je bezoek compleet maken. Dit
is een ideale plek om een grote
verscheidenheid van producten
uit de omgeving met de beste
kwaliteitsgarantie te vinden. Het
meest kenmerkende product is het
banket, zoals het ‘menjar blanc’,
de kalebasjamtaartjes, de ‘Sagícoquetes’, en de ‘sopa de la Reina’.
Tortosa heeft twee weekmarkten:
op maandag in de wijk Temple en
op zaterdag in de wijk Ferreries.

MET HET HELE GEZIN

Tortosa ligt tussen de zee en de
bergen in een ideale omgeving
om met kinderen op vakantie te
gaan: ontdek de kunst van het
mandenvlechten, leer mineralen
en dierensporen herkennen, maak
een reis in de tijd onder leiding
van acteurs door de jodenwijk of
ontdek de geheimen van het kasteel
onder leiding van een “tempelier”,
verken de Ebro in een ‘llaüt’, kajak
of kano, ontdek het natuurpark
Els Ports te paard, en bezoek de
chocoladefabriek CREO, een waar
genot voor de snoepkousen.
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WINKELEN

La Torreta de Remolins
www.latorretaderemolins.cat
Paiolet
www.paiolet.cat
Restaurant Cristal
www.facebook.com/
BarRestaurantCristal
Restaurant El Parc
www.restaurantelparc.cat/es
Botànic
www.botanictortosa.com
Forn de la Canonja
www.forndelacanonja.com
Marisc Mediterrani
www.mariscmediterrani.com/es

3

Andere opties
www.tortosaturisme.cat/es/
restaurantes/
www.tortosaturisme.cat/es/lacocina-de-las-tierras-del-ebro/
www.tortosaturisme.cat/es/
jornadas-gastronomicas/

1

© FERRAN AGUILAR

UIT ETEN

Olijfoliebeurs (februari)
Goede Week van Tortosa en
Festival van Sacrale muziek
Jazzfestival/Dagen van de cajunkeuken (juli)
Feest van de Renaissance/Mengeu
de Festa (juli)
Feesten van La Cinta (september)
Cel Obert Festival (oktober)
Tortosa de Tapes (oktober)
Clementinebeurs (oktober)
Fira del Rovelló (melkzwammarkt)
(november)

ZEKER NIET MISSEN!

© LLUÍS CARRO

EROPUIT

In Tortosa,
zijn de met kalabasjam
gevulde ‘pastissets’ niet
te versmaden

1. flamingo’s in de ebro-delta.
2. coöperatief wijnhuis ‘la
catedral del ví’, in pinell de brai.
3. met kalabasjam gevulde
‘pastissets’.

2

OVERNACHTEN

Parador Nacional
Castell de la Suda ****
www.parador.es/es/paradores/
parador-de-tortosa
Hotel SB Corona ****
www.hotelcoronatortosa.com
Hotel Berenguer IV ***
www.hotelberenguer.com
Hotel Tortosa Parc **
www.hoteltortosaparc.com
Hotel Virginia **
www.hotelvirginia.net/es
Buitenhuis Torre del Prior
www.torredelprior.cat

Op luttele kilometers van
Tortosa ligt de Ebro-delta, waar
mens en natuur in een perfect
evenwicht naast elkaar leven:
een unieke omgeving die het
resultaat is van processen van
erosie, aanslibben en afzetting
van materiaal door de Ebro die
uiteindelijk de afkalving door
de zee de baas waren. Je kunt
hier genieten van prachtige
landschappen en rijstvelden
en als vogelliefhebber je
hart ophalen aan de enorme
rijkdom aan vogelsoorten. Ook
kun je het deltagebied op de
fiets verkennen en kitesurfen,
kajakken of sportduiken.
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Terres de Lleida

ERTUSSENUIT NAAR

LLEIDA

EEN STAD OM VAN
TE HOUDEN
Lleida is gelegen aan de voet van twee heuvels met
bovenaan de Seu Vella en het tempelierskasteel Gardeny.
De stad werd sinds 6e eeuw voor Christus bewoond
door Ilergeten, Romeinen, West-Goten, joden, moren
en christenen. Deze beschavingen hebben bijgedragen
aan de gestage en voorbeeldige groei van de stad te
midden van een groot tuinbouwgebied, een groene ring
die heel Catalonië van fruit en groenten voorziet, en
natuurgebieden zoals het park La Mitjana, het park van
de rivier de Segre of het Camps Elisis.
Bovendien is Lleida van groot geostrategisch belang
als toegangspoort tot Europa en verbindingsschakel
tussen de Middellandse Zee en het hoogland. Dankzij
zijn ligging en rijke historische en culturele erfgoed is de
stad uitgegroeid tot de hoofdstad van het binnenland van
Catalonië.

© la paeria de lleida

Meer informatie
Turisme de Lleida
www.turismedelleida.cat
Facebook
www.facebook.com/turismedelleida
Twitter
www.twitter.com/turismedelleida
Instagram
www.instagram.com/turismedelleida

DE SEU VELLA VAN LLEIDA.
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© MISSATGES

Lleida heeft een levendig centrum met
een van de langste winkelstraten van
Europa. Bovendien heeft het in La Zona
Alta drie overdekte markten en vier weeken maandmarkten.

1

Hoeveel tijd heb je?
u Bezoek

Lleida

AFSTAND VAN
LLEIDA NAAR

Barcelona 159 km
Girona 227 km
Tarragona 108 km
Montblanc 63 km
Tortosa 122 km
Vic 156 km

het monumentencomplex
La Seu Vella en La Suda of de citadel.
u Geniet van het fantastische uitzicht
vanaf het bolwerk Baluard de la Reina.
u Ga winkelen in het winkelcentrum
van La Zona Alta.
u Proef de klassieke slakken en
andere seizoensproducten uit het
tuinbouwgebied rond Lleida met
een scheutje heerlijke olijfolie
D.O.P. Les Garrigues.
u Bezoek het tempelierskasteel
Gardeny.
u Maak een wandeling langs de oever
en het park van de rivier de Segre.

TWEE DAGEN

de plekjes van de
winkelpromenade tussen de kerk La
Openbaar vervoer:
Sang en de poort La Magdalena.
Hogesnelheidslijn
u Volg de begeleide rondleiding ‘De
www.renfe.com/viajeros/larga_ stemmen van La Cuirassa’ door de
distancia
voormalige jodenwijk.
Stoptrein Renfe R4
u Geniet van de heerlijke gastronomie
http://rodalies.gencat.cat
van Lleida en de wijnen van D.O.
Bus ALSA
Costers del Segre.
www.alsa.es
u Bezoek het Museum van Lleida,
Vliegtuig
het Bisschoppelijk Museum en het
www.aeroportlleida.cat
streekmuseum.
Met de auto:
u Breng een leuke avond door in
https://google.es/maps
de Zona Alta en eet in een van de
Parkeren::
horecagelegenheden.
16 parkeerterreinen en blauwe u Overnacht in een hotel in het
zones (betaald parkeren).
centrum.

HOE KOM JE ER
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u Ontdek
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u Volg

de monumentale
archeologische route La Lleida Secreta
langs Romeinse en middeleeuwse
overblijfselen.
u Ontdek de ‘verzonken kathedraal’
van het ondergrondse waterreservoir
Pla de l’Aigua.
u Proef het vlees en de
tuinbouwproducten uit de omgeving
van Lleida.
u Bezoek het Automuseum
Roda Roda met zijn oldtimers.

DRIE DAGEN
u Bekijk

de oude binnenstad, de kerk
Sant Llorenç en het waterreservoir.
u Proef de sfeer op de overdekte
markten (Cap Pont, Fleming en
Balàfia).
u Doe je te goed aan een warm ontbijt
in de oude binnenstad.
u Bezoek het complex Les Adoberies.
u Woon een voorstelling bij in de
schouwburg La Llotja.
u Sluit de dag af met een wandeling
door het park Camps Elisis.
u Overnacht in een hotel in de stad.
u Maak een fietstochtje door het park
La Mitjana.
u Proef de typische slakkenschotel in
de restaurants van de stad.
u Ontdek de kunstcollectie van het
Kunsthistorisch Museum Jaume
Morera.

2

3

© JOSEP GARCIA. GZ

© RAMON GABRIEL. GZ

4
u Doe

te voet de route Lleida
modernista vanaf de schouwburg
L’Escorxador tot aan La Vinícola.
u Overnacht in de Parador de Turisme.
u Beleef een intense ervaring op de
wijnroute Lleida-Costers del Segre.

DE STAD BETER LEREN KENNEN

u Wist je dat het stadhuis van Lleida in
de volksmond La Paeria of het huis van
de ‘paer’ (man van vrede in Latijn) wordt
genoemd. Deze naam is terug te voeren
op een voorrecht dat koning Jaume I
de consuls van de stad in 1264 heeft
verleend.
u Vergeet niet bij het VVV een typisch
souvenir uit deze stad te kopen.

1. DE HEERLIJKE SLAKKEN ‘A LA LLAUNA’.
2. HET CENTRUM VOOR EIGENTIJDSE KUNST LA
PANERA.
3. OOIEVAARS OP HET DAK VAN DE KATHEDRAAL
4. HET BISSCHOPPELIJK MUSEUM EN HET
STREEKMUSEUM VAN LLEIDA.

© IMAGEN M.A.S.

EEN DAG

Terres de Lleida

EROPUIT

MET HET HELE GEZIN

WINKELEN

UIT ETEN
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4

ZEKER NIET MISSEN!
1

2

© GZ

Ferreruela
www.ferreruela.com
La Huerta
www.lahuerta-restaurant.com
Xalet Suís
www.xaletsuis.com/
L’Estel de la Mercè
www.lesteldelamerce.com/
Caragols La Dolceta
www.ladolceta.com
Celler del Roser
www.cellerdelroser.cat

33

Andere opties
www.turismedelleida.cat/on-menjares/restauracio-es

OVERNACHTEN

Parador de Lleida ****
www.parador.es/es/paradores/
parador-de-lleida
Hotel Rambla***
www.hotel-ramblalleida.com
Hotel Zenit ****
www.lleida.zenithoteles.com
Ciudad de Lleida ****
www.aa-hoteles.com/es/hotelbarcelona/hotel-ciudad-de-lleida
Hotel Real ***
www.hotelreallleida.com
Hotel Ibis Lleida **
www.accorhotels.com/es/hotel7589-ibis-lleida

© PAERIA DE LLEIDA

De winkelzones bij uitstek
zijn de promenade in het
centrum en de Zona Alta. De
meest typische producten
zijn slakken, groenten, fruit,
olijfolie Les Garrigues, de wijn
uit Costers del Segre, ‘coca
de recapte’ (soort pizza)... Op
donderdagen is het markt bij
Camp d’Esports, op zaterdag
in Barris Nord, met veel fruit
en groenten en veel kraampjes
met verzorgingsproducten en
huishoudelijke artikelen. Op
zondagen is er de vlooienmarkt
Mercat de la Rambla. Verder is
er op de eerste zaterdag van de
maand op het Plaça Sant Joan
de markt ‘De l’hort a la Taula’
waar landbouwproducten zonder
tussenhandelaren worden
aangeboden.

Lleida heeft een gevarieerde
activiteitenagenda voor
kinderen. Boek je activiteit en
bezoek de botanische tuin
Arborètum, leer de legende van
Lo Marraco in het Huis van de
Reuzen kennen en ontdek de
middeleeuwse geschiedenis
van de stad op de route van de
jongleurs of met activiteiten als
Tempelier voor een dag in het
kasteel Gardeny.

© XAVIER CANTONS. GZ

Animac: internationaal
animatiefilmfestival (februari)
Goede Week in Lleida (maart)
Patroonsfeesten Sant Anastasi
(mei)
Internationaal
poppentheaterfestival (mei)
Moren en Christenen (mei)
Aplec del Caragol (mei)
Romería Sant Jaume (juli)
De herfstfeesten (september)
Wijnfeest (oktober)

In Lleida
leefden Joden, Moren
en christenen in
harmonie samen

Ontdek La Cuirassa, de voormalige
Joodse wijk die onlangs is
gemusealiseerd. Vijfhonderd
jaar geleden werden de Joden
Lleida uitgezet. Ze moesten
de wijk verlaten waar ze
eeuwenlang hadden gewoond
en waar ze een grote bijdrage
aan het rijke erfgoed van Lleida
hadden geleverd. Het bezoek ‘De
stemmen van La Cuirassa’ biedt
je de gelegenheid om vijf eeuwen
later het Joodse verleden van de
stad opnieuw te beleven en zelfs
de stemmen van de vroegere
bewoners van deze huizen en
straten hun verhaal te horen
vertellen.

1. HET FEEST VAN MOREN EN
CHRISTENEN
2. WIJNTOERISME OP DE WIJNROUTE
VAN LLEIDA.
3. HET KASTEEL GARDENY.
4.LA CUIRASSA, DE JOODSE WIJK.
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IN DE
BAN VAN

© GZ

charmante
dorpjes

CHARMANTE
DORPJES
Er zijn dorpjes in Catalonië die aan de verbeelding
van een sprookjesschrijver lijken te zijn ontsproten:
dorpjes met middeleeuwse kastelen die boven het dorp
uittorenen, dorpjes met witte huizen rondom een kerk
aan de zee, dorpjes waar verschillende culturen hun
sporen hebben nagelaten en een stempel op hun
persoonlijkheid hebben gedrukt, en dorpjes die
zich in de rotsen hebben geboord om zich
daar te vestigen.

TOERISTISCHE
MERKNAMEN
Het Catalaanse grondgebied is
onderverdeeld in negen toeristische
merknamen zoals hier op de kaart te zien
is. De dorpen zijn in overeenstemming
met deze onderverdeling en
beginnend vanuit het noorden van
de kaart gerangschikt.

Val
d’Aran

© KIM CASTELLS

Pirineus

Paisatges
Barcelona
Terres
de Lleida

Costa
Daurada

Terres
de l’Ebre

Costa
Barcelona

Barcelona

Costa
Brava

Pirineus

IN DE BAN VAN

BEGET

TRADITIE EN
NATUUR IN DE
VOORLOPERS VAN
DE PYRENEEËN

© arthur fiedrich selbach

De brug, de natuurstenen huizen en de houten balkons
geven dit plaatsje met slechts 202 inwoners de indruk van
een eeuwige kerststal. Dankzij zijn geïsoleerde ligging,
is Beget een van de dorpjes die zich zelfs in de 21e
eeuw kunnen beroemen op hun authenticiteit en die hun
landelijke charme hebben weten te behouden.
Ondanks de twee schilderachtige Romeinse bruggen valt
het oog in Beget direct op de gestileerde, vier verdiepingen
tellende Lombardische klokkentoren van de kerk Sant
Cristòfol, het opvallendste gebouw in deze omgeving. In het
interieur vindt men enkele opmerkelijke houten beelden en
diverse barokke en gotische altaarstukken.
Beget behoort al sinds halverwege de 20e eeuw tot de
gemeente Camprodon en deelt met dit dorp en andere
buurdorpen zijn sprookjesachtige charme.
Meer informatie
Gemeente de Camprodon
www.camprodon.cat
www.turismecamprodon.cat
Intergemeentelijk samenwerkingsverband
Vall de Camprodon
www.valldecamprodon.org
DE KERK SANT CRISTÒFOL, IN BEGET.

Charmante dorpjes
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In Beget wordt het
dorp door de twee
stenen bruggen tegen
het verkeer beschermd.

In de indrukwekkende Romaanse kerk Sant
Cristòfol moet je zeker even stil staan bij de
Majesteit van Beget, een veelkleurig houten beeld
van bijna twee meter hoog.

© mònica castellà

Hoeveel tijd heb je?
HALVE DAG

Maak een wandeling door de straten van het
dorpje en over de twee bruggen.
u De kerk Sant Cristòfol, een voortreffelijk
voorbeeld van Lombardisch-romaanse
bouwkunst, noch de Majestat de Beget in het
interieur mag je niet missen.
u

3

EEN DAG

BEGET

1

© mònica castellà

WAAR OVERNACHTEN

Ontdek het natuurpark Les Capçaleres del Ter i
el Freser www.parcsnaturals.gencat.cat/es/ter-freser
u Geniet van de lunch in een van de sfeervolle
traditionele restaurants van Beget.
u Volg de route Beget-Rocabruna die achter
het restaurant Forn begint. Na enkele minuten
kom je bij een uitkijkplaats waar je van een
fantastisch uitzicht kunt genieten.
u

2

TWEE DAGEN

Vallter 2000 is een skistation op slechts
enkele minuten rijden van Beget. In de winter
kun je van de sneeuw genieten en in de zomer
kun je deelnemen aan de begeleide activiteiten
die er worden georganiseerd.
u Doe je te goed aan een maaltijd met echte
berggerechten.
u Ga naar Camprodon en bewonder de middeleeuwse brug en het klooster San Pere. Neem een
tussendoortje in een van de banketbakkerijen.
u Overnacht in een van de accommodaties in
het dal.
u Molló Parc is een fantastische bestemming
als je met kinderen reist. Het is een openluchtdierenpark waar je bijna alle inheemse fauna
van de Pyreneeën vindt: beren, marmotten,
gemzen, vossen, damherten, herten, wolven,
berggeiten, roofvogels… www.molloparc.com
u Geniet van een picknick met de heerlijke
lokale vleeswaren.
u

Barcelona 148 km
Lleida 232 km
Girona 77 Km
Tarragona 235 km
Manresa 125 km
Vic 80 km
Berga 86 km

HOE KOM JE ER
Openbaar vervoer:
Trein tot aan Ripoll
www.renfe.es of met bus tot
Camprodon
www.teisa-bus.com
Met de auto:
https://google.es/maps

82 /

Charmante dorpjes

UIT ETEN

Restaurant Can Jeroni
www.canjeroni.net
Restaurant El Forn
www.elforndebeget.com
Restaurant Can Po
972 741 045
Restaurant el Pont Nou
www.restaurantelpont9.com
Restaurant Can Plujà
972 741 064

EROPUIT

Dorpsfeest (eerste helft van
november)
Muziekfestival van Vall de
Camprodon (juli en augustus)

WINKELEN

Enkele typische producten zijn
de ambachtelijke vleeswaren,
veulenvlees en ‘trumfa’
(aardappel) uit de vallei van
Camprodon, maar natuurlijk
ook de Birba koekjes die in
Camprodon worden gemaakt.

© mònica castellà

AFSTAND VAN BEGET
NAAR

Landelijk hotel El Roure Vell
www.rourevell.com
Hostal el Forn **
www.elforndebeget.com
Hotel Camprodon ***
www.hotelcamprodon.com
Casa Etxalde
www.etxalde.net
Camping els Solans
www.campingcamprodon.com
Landelijk hotel Les Gasoveres
www.gasoveres.com

1. EEN STRAAT IN BEGET
2. DE KERK SANT CRISTÒFOL.
3. MAJESTAT DE BEGET.
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Castellar de n’Hug
EEN UNIEKE
NATUURLIJKE
OMGEVING

Vanaf een hoogte van 1450 meter, kijkt Castellar de n’Hug
met zijn doolhof van steile stenen straatjes uit over een
mozaïek van typische hooggebergtelandschappen.
Castellar de n’Hug, gelegen in het natuurpark CadíMoixeró, is in een zeer goede staat bewaard gebleven en
ook de omringende natuur nodigt uit om het in ongeacht
welk jaargetijde te komen ontdekken. Dit is een van de
hoogst gelegen bewoonde dorpen van Catalonië. Het
biedt een groot aantal activiteiten op het gebied van
recreatie, cultureel, historisch en industrieel toerisme, en
heerlijke berggerechten… Het is omgeven door prachtige
natuurgebieden, zoals de oorsprong van de rivier de
Llobregat, en er worden veel unieke demonstraties van
oude ambachten gehouden, zoals de traditionele jaarlijkse
wedstrijd schapendrijven met herdershonden. Redenen
te over om je door een dorp en een uniek gebied te laten
verleiden, toch?

© SE Georama

Meer informatie
Gemeente Castellar de n’Hug
www.ajcastellardenhug.cat
Patronato de Turismo
www.turismecastellardenhug.cat

GEZICHT OP DE
MIDDELEEUWSE DORPSKERN.
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Het Asland
cementmuseum
biedt begeleide en
gedramatiseerde
rondleidingen.

De internationale wedstrijd Schapendrijven met herdershonden ontstond
in 1962 en bouwde voort op bijeenkomsten van schaapherders uit deze
streek die het met hun honden tegen elkaar opnamen. Nu trekt het
evenement duizenden toeristen!
Hoeveel tijd heb je?

© imagen m.a.s.

HALVE DAG

Kom ’s ochtends vroeg in Castellar de n’Hug
aan en geniet van de zon die het Pedraforca-massief
beschijnt (Pedraforca betekent gaffel van steen).
u Zwerf door het oude centrum.
u Bezoek het Herdersmuseum.
u

EEN DAG

3

Doe ‘s morgens mee aan een theatrale rondleiding
door de voormalige cementfabriek Asland, in de Clot
del Moro, naar een ontwerp van de architect Rafael
Guastavino.
u Probeer de typische gastronomie uit de bergen in een
van de restaurants in het dorp.
u Bezichtig de plaatselijke romaanse kerken: Sant
Vicenç de Rus, Santa Maria de n’Hug en Sant Joan de
Cornudell.
u

TWEE DAGEN

u Wandel naar het Montgrony-heiligdom over een pad

AFSTAND VAN
CASTELLAR DE N’HUG
NAAR
Barcelona 130 km
Lleida 194 km
Girona 108 Km
Tarragona 198 km
Manresa 88 km
Vic 60 km
Berga 38 km

HOE KOM JE ER
Openbaar vervoer:
Bus vanaf Barcelona en
Berga Alsina Graells. Vanaf
Ripoll, Autocars Mir.
Met de auto:
https://google.es/maps
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van 9 kilometer met een lage moeilijkheidsgraad. Het
uitzicht vanaf het heiligdom is spectaculair en onderweg
wachten je enkele parels van de romaanse bouwkunst.
u Geniet van een picknick op de top, met lokale
vleeswaren of een lunch met verse seizoensproducten in
het restaurant van het heiligdom.
u Ontspan je op een begeleid bezoek waar je de
geheimen van het dorp leert kennen.
u Beleef een culinaire ervaring op basis van het
wildbraad en wilde paddenstoelen uit de streek in het
seizoen.
u Overnacht in een van de accommodaties van het dorp.
u Ontbijt een reuzencroissant, het typische product van
Castellar de n’Hug.
u Neem de Cementtrein en bezoek de Jardins Artigas,
ontworpen door Antoni Gaudí.
u Ga uit eten in Pobla de l’Illet.
u Ontdek het natuurgebied Les Fonts del Llobregat, met
het hele jaar door overvloedige, snelle en prachtige
watervallen.

EROPUIT

Festa Major Sant Miquel
(28 en 29 september).
Hier wordt het traditionele Ball
Cerdà gehouden dat in het teken
van ceremoniële volksdansen staat
Aplec de Sant Joan (24 juni)
Aplec de Montgrony (halverwege
juli) met gezamenlijk ontbijt
op straat
Jaarlijkse wedstrijd
schapendrijven (laatste
zondag van augustus)

© oriol llauradó

1

2

La Muntanya
www.hostallamuntanya.cat
Restaurant Fanxicó
www.fondafanxico.cat
Restaurant Alt Llobregat
www.altllobregat.com
Braseria El Caliu
-Cal Pere Miquel
938 257 064
La Closa
www.laclosa.cat

WINKELEN

Een van de typische producten
is de reuzencroissant (deze
weegt 1 kg en is verkrijgbaar in
bakkerijen zoals Ca la Quima of
Cal Subirà). Andere lokale
producten zijn vleeswaren en
handwerk.

Hostal La Neu **
www.hostallaneu.com
Hotel Les Fonts **
www.hotellesfonts.cat
Fonda Fanxicó
www.fondafanxico.cat
Hostal La Muntanya *
www.hostallamuntanya.cat
Hostal Pere Miquel
938 257 064

UIT ETEN

© GZ

Castellar
de n’Hug

WAAR OVERNACHTEN

1. WEDSTRIJD SCHAPENDRIJVEN.
2. DE OORSPRONG VAN DE LLOBREGAT.
3. BEZOEK AAN DE ASLANDFABRIEK.
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SANTA PAU

EEN NATUURSTENEN PAREL TUSSEN
VULKANEN
Santa Pau, in het vulkanengebied van La Garrotxa,
wacht op jou om zijn geheimen, gegraveerd in
vestingmuren en kasseiensteegjes, te onthullen: laat je
bekoren door een van de best bewaarde pleinen met
gotische zuilengalerijen van Catalonië, waar je ook
de beroemde ‘fesols’ kunt proeven, voorzien van het
keurmerk van een beschermde oorsprongsbenaming.
Een bezoek aan Santa Pau is opgaan in een uniek
landschap van uitzonderlijke bossen en kraters.
Prachtige panoramische vergezichten waar eindeloos
groen overgaat in het zwart van het basalt en de
koperschakeringen van de lava, die miljoenen jaren
geleden dit gebied in het binnenland van Catalonië
hebben gevormd.

© JOSÉ LUIS RODRÏGUEZ

Meer informatie
Visit Santa Pau
www.visitsantapau.com
Gemeente Santa Pau
www.santapau.cat
VVV La Garrotxa
www.turismegarrotxa.com

GEZICHT OP SANTA PAU.
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Santa Pau
heeft 13 vulkanen
binnen zijn
gemeentegrenzen

© ajuntament de santa pau

De Croscat is een van de spectaculairste
vulkanen in dit gebied. Het is de jongste vulkaan
en de laatste waarvan uitbarstingen bekend zijn.
Hierbij is een bijzondere hoefijzervormige krater
op een van de hellingen ontstaan.
Hoeveel tijd heb je?
HALVE DAG

Dwaal door de historische kern met het
13e-eeuwse kasteel La Baronía en wandel door
de straatjes van het dorp tot het Plaça Major of de
Firal dels Bous, de veemarkt, een plein met een
zeer goed bewaard gebleven gotische
zuilengalerij.
u Ga op dit plein de kerk Santa María binnen die
zeker een bezoek waard is.
u Maak een relaxte wandeling naar de Portal del
Mar, een uitkijkplaats met een fantastisch uitzicht
over de Ser-vallei die Santa Pau omringt.
u

Santa Pau

1

© ajuntament de santa pau

3

2

EEN DAG

u Neem het pad naar de Fageda de’n Jordà en

raak geboeid door dit indrukwekkende beukenbos.
Proef het typische gerecht met de vermaarde
fesols.

u

Barcelona 118 km
Lleida 201 km
Girona 45 km
Tarragona 203 km
Manresa 96 km
Vic 51 km
Berga 96 km

HOE KOM JE ER
Openbaar vervoer:
Met de trein tot Girona
www.renfe.es en de bus tot
Olot www.teisa-bus.com
Met de auto:
https://google.es/maps
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In een replica van de oude trein die vroeger de
spoordienst van Olot naar Girona verzorgde, heb
je een panoramisch uitzicht over vier vulkanen: de
Martinyà, de Pomareda, de Torn en de Croscat.
u Geniet van een picknick met de typische
vleeswaren uit Santa Pau.
u Reserveer een bezoek aan de boerderij La
Fageda.
u Overnacht in een van de accommodaties in
het dorp.
u Volg de route van de poelen: Caga-rates, Gorg
Blau, Can Cutilla... Deze route is 8 km lang en
heeft een lage moeilijkheidsgraad.
u Doe je te goed aan een menu in een restaurant
in het dorp.
u Neem deel aan het ontsnappingsspel van
Santa Pau.
u

Mas Can Batlle
www.mascanbatlle.com
Ecologische camping Lava
www.campinglava.com
Mas Pardàs
www.maspardas.com
Allotjaments Plaça Major
www.apartamentsantapau.com
Mas El Carrer
www.marmuntanya.com

UIT ETEN

TWEE DAGEN

Restaurant Masnou
www.restaurantmasnou.com
Restaurant Cal Sastre
www.calsastre.com
Restaurant La Francesa
www.lafrancesa.cat
Restaurant Can Rafelic
972 680 202
Can Xel
www.canxel.com

EROPUIT

Levende kerststal
(7 en 8 december)
Fesolada (feest van
de witte boon)
Tegelijk met het feest
Sint-Antonius Abt (derde week
van januari)
Festa major (11-16 augustus)

WINKELEN

Het streekproduct bij uitstek is
de smakelijke witte ‘SantaPau’-boon, die geregistreerd is
als beschermde oorsprongbenaming.

© ajuntament de santa pau

AFSTAND VAN SANTA
PAU NAAR

WAAR OVERNACHTEN

1. AANZICHT VAN SANTA PAU.
2. BEUKENBOS FAGEDA DE’N JORDÀ,
EEN NIET TE MISSEN UITSTAPJE.
3. KRATER VAN DE VULKAAN CROSCAT.
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TAÜLL

WAAR HET
ROMAANS DE
HEMEL RAAKT
Taüll is weliswaar een klein dorpje maar het neemt een
belangrijke plaats in de universele geschiedenis van de
kunst en de architectuur in.
Waarom? Hier staan twee van de romaanse kerken
van de Boí-vallei die in het jaar 2000 tot UNESCOwerelderfgoed zijn uitgeroepen: de kerk Santa María en
die van Santa Climent de Taüll, twee parels die getuigen
van het creatief vernuft van de mens in de middeleeuwen.
Het zijn twee pure en homogene voorbeelden van de
vroeg-romaanse bouwkunst in een nagenoeg ongerept
Pyrenees landschap. In bijna elk dorp in deze vallei (Coll,
Cardet, Barruera, Durro, Erill la Vall en Boí) staat een
kerk die deel uitmaakt van de Route van de romaanse
bouwkunst, een uitstapje dat kunst, natuur, landschap en
geschiedenis met elkaar verbindt. Het kleine Taüll wacht
op jou om zijn schatten met je te delen.

© patronat vall de boí

Meer informatie
Gemeente Vall de Boí
www.ajuntamentvalldeboi.cat
Patronato de Turismo
www.vallboi.cat
Centrum voor de romaanse bouwkunst
van Erill la Vall
www.centreromanic.com/es

sant climent de taüll.

Charmante dorpjes

/ 93

Pirineus

In Taüll
onthult een videomapping
de betekenis van de
muurschilderingen.

© patronat vall de boí

De afdaling van de ‘Falles’ is een onvergetelijke
ervaring: ’s nachts dalen hardlopers met
fakkels als een slingerend lint vanaf de
bergtoppen de hellingen af en rennen door
de straten van het dorp.

Hoeveel tijd heb je?
3

HALVE DAG

Geniet van een videomapping-projectie op de
resten van de oorspronkelijke wandschildering
in de kerk Sant Climent van Taüll.
u Maak een wandeling door het dorp tot het
uitzichtpunt La Santeta, net achter de kerk
Santa Maria.
u Bezoek de kaasmakerij van Taüll en proef een
van de heerlijke kazen.

AFSTAND VAN
TAÜLL NAAR
Barcelona 300 km
Lleida 146 km
Girona 400 Km
Tarragona 240 km
Manresa 201 km
Vic 245 km
Berga 215 km

HOE KOM JE ER
Openbaar vervoer:
Bus: van Pont
de Suert, www.alsa.es
Met de auto:
https://google.es/maps
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Bezichtig de kerk Sant Clement en beklim de
klokkentoren.
u Bezoek ook de romaanse kerk Santa Maria
van Taüll.
u Lunch in het dorp en neem de tijd om door
middeleeuwse straatjes te wandelen.
u Neem het wandelpad naar de uitkijkplaats
Cuirilles (route van 1 uur met lage moeilijkheidsgraad).
u

Charmante dorpjes

TWEE DAGEN

Maak een uitstapje naar het nationaal park
Aigüestortes. Vergeet de picknickmand met
producten uit de kaasmakerij van Taüll niet.
u Breng een bezoek aan het Centrum voor
romaanse bouwkunst in Erill la Vall.
u Overnacht in een accommodatie in het dorp.
u Maak in de winter een wandeling met
sneeuwschoenen naar het skistation Boí Taüll
Resort.
u Doe je te goed aan typische berggerechten en
relax in het kuuroord Caldes de Boí.
u

2

EROPUIT

Les Falles (derde
weekeinde van juli)
Dorpsfeest met volksdansen
van Sant Isidre en La Pila
(derde weekeinde van juli)
Kaasmarkt (augustus)
Festival van oude muziek
van de Pyreneeën (augustus)
Gastronomische dagen
(oktober)

Hotel Santa Maria Relax ***
www.taull.com
Hotel El Rantiner **
www.hotelelrantiner.com
Landelijk hotel El Xalet de Taüll **
www.elxaletdetaull.com
Pensión La Bordeta
www.vallboi.cat/es/allotjaments
Ca de Moneny
www.cademoneny.com
Restaurant El Caliu
www.elcaliutaull.com
Restaurant El Fai
www.restaurantelfai.com
El Mallador
www.malladortaull.com
Llesqueria l’Empriu
www.vallboi.cat/es/restaurantes
Cervecería Tribulosi
www.vallboi.cat/es/restaurantes

WINKELEN

Het meest typische product is
de ambachtelijke kaas die in
de Formatgeria Taüll wordt
gemaakt (www.petitsauc.com/
laformatgeria) en die afkomstig
is van de kudde geiten die op
ecologische weiden grazen. Ze
houden begeleide bezoeken en
zijn meermaals bekroond voor
hun uitstekende producten.

WAAR OVERNACHTEN

UIT ETEN

© KIM CASTELLS

EEN DAG

Taüll

1

© JOSÉ LUiS RODRÍGUEZ

u

1. HET LLEBRETA-MEER, IN HET
NATIONAAL PARK AIGÜESTORTES I
ESTANY DE SANT MAURICI.
2. AANZICHT VAN TAÜLL.
3. VIDEOMAPPING VAN DE ICONISCHE
MUURSCHILDERING IN DE KERK SANT
CLIMENT VAN TAÜLL.
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CALELLA DE PALAFRUGELL
DE CHARME VAN EEN
VISSERSDORP AAN
DE COSTA BRAVA
Met zijn lichtgevend witte gevels, smalle straatjes en
rotsachtige inhammen, heeft dit oude vissersdorp de
charme weten te behouden die de kustdorpen van
L’Empordà ademden voordat het massatoerisme opkwam.
Tegenwoordig heeft Calella zo’n 700 vaste inwoners,
maar in de zomer is dit een veelvoud, met name tijdens het
Havaneres-festival dat al meer dan 50 jaar op de eerste
zaterdag van juli wordt gehouden op het strand van Port
Bo, waar nog altijd de vissersboten in het zand liggen en
waar de visserswijk is uitgeroepen tot Cultuurerfgoed van
Nationaal Belang. De cultuur, vooral op het gebied van
muziek, is een van de identiteitskenmerken van dit dorp.

Meer informatie
Gemeente Palafrugell
www.palafrugell.cat
© MARC CASTELLET

Palafrugell Turisme
visitpalafrugell.cat

Patronat de Turisme Costa Brava
www.costabrava.org

Havaneres-festival van Calella de Palafrugell
www.havanerescalella.cat

AANZICHT VAN CALELLA
DE PALAFRUGELL.
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© MARC CASTELLET

In Calella de Palafrugell,
is het traditionele
Havaneres-festival
een must.

De botanische tuin van Cap Roig, een van de
mooiste van het Middellandse Zeegebied, staat
in de zomermaanden in het teken van het
Muziek en Dansfestival van Cap Roig.

Hoeveel tijd heb je?
u Verken

het dorp: loop van het gebouw Sa
Perola naar het Plaça del Port bo en ga verder
langs de zee tot het strand El Canadell.
u Bekijk Calella vanaf zee met een kajak.
u Maak een wandeling over de Camí de Ronda
en pauzeer op de terugweg her en der om
lokale specialiteiten te proeven.

EEN DAG
u Ontdek

Calella de
Palafrugell

Barcelona 101 km
Terrassa 104 km
Figueres 46 km
Lloret de Mar 35 km
Girona 32 km
Lleida 215 km
Tarragona 183 km
Openbaar vervoer:
da Barcelona
www.sarfa.com
Met de auto:
google.es/maps
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TWEE DAGEN
u Huur

een fiets en verken het netwerk van
fietspaden.
u Ga naar een van de beschutte inhammen om
te snorkelen en de zeebodem te ontdekken.
u Proef de garoines (zee-egels), als het het
seizoen is, met een wijn van D.O. Empordà.
u Overnacht in Hotel Mediterrani dat uitkijkt
over een beschutte baai www.hotelmediterrani.net
u Breng de dag door met een bezoek aan de
overige dorpskernen in de gemeente Palafrugell:
met de voordeelpas Palafrugell+ heb je toegang
tot de voornaamste bezienswaardigheden, zoals
het museum gewijd aan de schrijver Josep Pla,
het monumentencomplex Sant Sebastià de la
Guarda en het kurkmuseum.
www.palafrugellplus.com

1

2

EROPUIT

WAAR OVERNACHTEN

Hotel Garbí
www.hotelgarbi.com
Hotel Casa Calella
casacalella.com
Hotel La Torre
www.latorre.cat
Camping La Siesta
www.campinglasiesta.com
Camping Moby Dick
www.campingmobydick.com
Restaurant Albó
www.rostisseriaalbo.com
El Balcó de Calella
www.santroc.com/gastronomia
La Garoina
www.garoina.cat
Bar K
+34 972 615 546
Pizzeria Vent de Mar
www.pizzeriaventdemar.wordpress.com

WINKELEN

Wanneer je in Calella bent,
moet je zeker de rom cremat,
gebrande rum à la Catalana, en
de garoines te proeven. Deze en
andere culinaire specialiteiten
vind je op de overdekte markt van
Palafrugell.

3

UIT ETEN

Sant Pere, dorpsfeesten van
Calella (juni)
Havaneres-festival van Calella
de Palafrugell (juli)
Muziek- en dansfestival Jardins
Cap Roig (juli en augustus)
Concertcyclus Joventuts
Musicals (juli en augustus)

© MARC CASTELLET

de botanische tuin Cap Roig.
in de wijk Sant Roc van het prachtige
uitzicht over Calella.
u Lunch in een van de gezellige restaurants in
de straat Les Voltes.
u Volg in de namiddag de kustlijn tot aan
Llafranc en beklim Kaap Sant Sebastià om de
vuurtoren, de afgelegen kapel, de wachttoren en
de Iberische nederzetting te bezichtigen.
u Geniet

© Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell

HALVE DAG

1. STRATEN VAN CALELLA DE
PALAFRUGELL.
2. BOTANISCHE TUIN VAN CAP ROIG
3. HAVANERES-FESTIVAL.
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PALS

EEN OMMUURDE
VESTING AAN DE
COSTA BRAVA
Maar weinig plaatsen hebben zoveel charme als Pals.
Niet alleen vanwege de zeer goed geconserveerde oude
vestingmuren maar ook om de benijdenswaardige ligging
bovenaan een heuvel met een uitstekend uitzicht op de
zee, de eilandengroep Illes Medes en de laagvlakte van
L’Empordà, tegenwoordig een wetlandgebied dat voor de
teelt van kwaliteitsrijst wordt gebruikt.
Maar Pals is meer dan middeleeuwse arcades en
kasseistraatjes. Er zijn ook veel verspreid gelegen hoeves,
waarvan sommige versterkt, zoals de Mas Roit, de Torre
Pedrissa, de Cap dels Anyells, de Mas Tafurer (Molí de
Pals), de Mas Gelabert, Mas Jofre, Can Pau de ses Garites,
en de Torre Mora uit de 15e eeuw.

Meer informatie
Gemeentehuis van Pals
www.pals.cat
© ramon carreras

VVV Pals
www.visitpals.com

Consell Comarcal del Baix Empordà
www.visitemporda.com

Patronat de Turisme Costa Brava
www.costabrava.org

AANZICHT VAN PALS MET
DE TOREN LES HORES.
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© fondo fotográfico archivo municipal

Pals
biedt prachtige
vergezichten over
de rijstvelden.

Het strand van Pals is een uitgestrekte,
3,5 kilometer lange zandvlakte die via de oude
strandweg door de met pijnbomen begroeide
duinen bereikbaar is.

Hoeveel tijd heb je?
HALVE DAG
u Verken

het dorp: maak een wandeling binnen
de ommuring en bewonder de romaanse,
gotische en barokke gebouwen die in harmonie
de ruimte delen.
u Bezoek het Huis-Museum van de Cultuur
Ca la Pruna, een indrukwekkend 16e-eeuws
versterkt huis en de toren Les Hores.

3

EEN DAG

AFSTAND VAN
PALS NAAR
Barcelona 145 km
Tarragona 219 km
Lleida 207 km
Girona 46 km
Sabadell 124 km
Figueres 45 km
Lloret de Mar 63 km

HOE KOM JE ER
Openbaar vervoer:
Bus vanaf Barcelona en Girona
www.sarfa.com
Met de auto:
https://google.es/maps
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TWEE DAGEN
u Ontdek

lopend of op de fiets de plassen
Basses d’en Coll en de vele paden langs de
rijstvelden.
u Doe je te goed aan authentieke visgerechten.
u Ga naar het hoogste punt van het Quermanymassief en geniet er van de mooie vergezichten.
u Overnacht in een accommodatie in het dorp.
u Bezoek het voormalige complex van Radio
Liberty en beleef de geschiedenis van de
twintigste eeuw opnieuw.
u Proef een heerlijke lunch in een van de
restaurants aan de buitenrand van het dorp.
u Bezichtig de Iberische nederzetting Ullastret en
boek een rondleiding waarbij acteurs deze tijd
doen herleven.

2

EROPUIT

Levende Kerststal (december)
Gastronomische Campagne
rond de rijst uit Pals (maart
en april)
Traditionele rijstaanplant (juni)
Nacht van de kaarsen (laatste
weekend van juli)
Wijnfeest (augustus)
Rijstoogstfeest (oktober)

WINKELEN

In Pals moet je de lokale rijst
geproefd hebben en ook het
traditionele aardewerk uit
La Bisbal mag niet missen.
Elke dinsdag is er markt van
voedingsmiddelen (fruit, olijfolie,
kaas...).

Hotel Es Portal
www.esportalhotel.com
Hotel Mas Salvi
www.massalvi.com
Hotel Sa Punta
www.hotelsapunta.com
Hostal Can Bassalis
www.hostalcanbassalis.com
Hostal Barris
www.hostalbarris.com

UIT ETEN

© fondo fotográfico archivo municipal

Pals

naar het strand van Pals en via het
zuidelijke eindpunt naar de Camins de Ronda
en de inhammen van Begur, waar je de
indrukwekkende zeebodem kunt bekijken.
u Proef een gerecht met rijst uit Pals met
wijn uit L’Empordà.
u Bezoek de golfbaan, de oudste van
de Costa Brava.

1

u Ga

© joan cebrià

WAAR OVERNACHTEN

Antic Casino
www.anticcasinorestaurant.com
Ca la Teresa
www.restaurantcalateresa.cat
Restaurant Sol Blanc
www.restaurantsolblanc.com
Xarrup
+34 972 667 804
Andere opties:
www.visitpals.com
1. STRAND VAN PALS MET DE ILLES
MEDES OP DE ACHTERGROND.
2. GOTISCHE BUURT MET RECHTS
DE TOREN LES HORES.
3. EEN RIJSTHALM.
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PERATALLADA

EEN PAREL TUSSEN
DE KUST EN DE
BERGEN

© ajuntament de forallac

Meer dan een plaats in de geografische ruimte, is
Peratallada een bestemming van een reis in de tijd. Het
dorp leren kennen begint met een wandeling door de
feodale domeinen van een van de voornaamste geslachten
van het L’Empordá van de tiende eeuw, ook al kan het dorp,
Petra Taliata, een pre-Romeinse oorsprong hebben zoals
uit archeologische vondsten blijkt. Dit dorp maakt deel uit
van dezelfde gemeente als Vullpellac, Fonteta en andere
dorpskernen in deze bijzondere omgeving met veel natuur
in L’Empordà.
Men vindt hier niet alleen een rijke middeleeuwse
bouwkunst. Een van de onmiskenbare trekpleisters van
Peretallada is de plaatselijke variant van de typische
keuken uit L’Empordà. Tuinbouw- en visserijproducten,
en vlees en kaas uit de bergen vormen samen een rijke
verscheidenheid aan contrasten en smaken, die doorgaans
in het ambachtelijke aardewerk uit La Bisbal d’Empordà
worden opgediend.
Meer informatie
VVV Peratallada
www.visitperatallada.cat
Patronat de Turisme
https://ca.costabrava.org
https://trade.costabrava.org

DE MIDDELEEUWSE DORPSKERN
VAN PERATALLADA.
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Peratallada
is een ideale uitvalsbasis
om L’Empordà
te ontdekken.

1

2

© ajuntament de forallac

3

© Ajuntament de forallac

Hoeveel tijd heb je?
Peratallada

HOE KOM JE ER
Openbaar vervoer:
Bus SARFA vanaf Girona en
vanaf La Bisbal d’Empordà
https://compras.moventis.es
Met de auto:
https://google.es/maps
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TWEE DAGEN

u

u

Neem een drankje in het dorpscafé waar ook
het VVV-kantoor is gevestigd. Dit is de snelste
manier om in het dorp te worden opgenomen.
u Doe je te goed aan een wandeling door het
oude centrum en tag je foto’s op Facebook met
@visitperatallada.
u Probeer in een van de restaurants met terras
de typische gerechten uit L’Empordà.

AFSTAND VAN
PERATALLADA NAAR
Barcelona 130 km
Lleida 280 km
Tarragona 220 km
Girona 40 km
La Bisbal d’Empordà 5 km
Figueres 50 km

HALVE DAG

Berenguer de
Cruïlles, de eerste
president van
de Catalonië
werd in 1359
in Peratallada
geboren.

EEN DAG

Bezoek de acht dorpskernen van de
gemeente Forallac, inclusief Peratallada, en tag
je foto’s op Instagram met @ajuntament_forallac.
u Ontdek de samensmelting van zee- en
bergproducten in de restaurants van
Peratallada.
u Bezichtig de uit de rotsen gehouwen
vestingmuren.
u Neem als tussendoortje een ambachtelijk –
zoet of hartig– ijsje, de specialiteit van dit dorp.
u

Ga je in oktober, geniet er dan van hoe
houtskool in Sant Climent de Peralta wordt
gemaakt.
u Eveneens in oktober vindt de
Middeleeuwse Markt plaats, wees er bij
en geniet van een adellijk banket tussen
de middag.
u Volg met het oog op de spijsvertering een
van de wandel- of fietsroutes die je kunt
downloaden op www.visitperatallada.cat.
u Geniet van de sterrenhemel voordat je
gaat slapen in een accommodatie van
Peratallada.
u Ga ertussenuit naar de zee. Het strand ligt
op 20 minuten rijden.
u Bestel een echte zeemansmaaltijd.
u En de natuurgebieden El Montgrí, de Illes
Medes en El Baix Ter mag je zeker niet
missen.

EROPUIT

Middeleeuwse Markt (oktober)
Kruidenbeurs (april)
Dorpsfeest (augustus)

WINKELEN

Het ambachtelijke ijs van
Peratallada is echt een must,
evenals de madeleines
van Cal Tuset.
De Fonteta-kwark (mató
de drap) uit het buurdorp
is beroemd, zowel die van
koeienmelk als die van
schapenmelk. Ook de kleine
winkels van handwerkslieden in
La Bisbal d’Empordà, zijn zeker
een bezoek waard. Vooral de
winkels met aardewerkproducten
genieten in dit dorp van oudsher
grote bekendheid.

WAAR OVERNACHTEN

La Riera www.lariera.es
Ca l’Anguila
www.calanguila.com
Can Solés www.cansoles.com
El Cau del Papibou
http://hotelelcaudelpapibou.com
Hostal Blau www.hostalblau.es
Ca l’Aliu www.calaliu.com

UIT ETEN

La Roca
www.restaurantlaroca.cat
Can Bonay
www.bonay.com
Can Nau
www.restaurantcannau.blogspot.com
Ca la Nena
+34 972 634 803
La Candelaria
www.candelariaperetallada.com
Cireret
www.cireret.com

1. ACHTERAANZICHT VAN DE KERK
SANT ESTEVE.
2. HUIS IN DE OMMURING
3. DE TOREN LES HORES.
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MURA

ONTDEK EEN
NATUURPARK
VAN BINNENUIT
Mura, een middeleeuws ogend dorp met minder dan
250 inwoners, heeft de charme van zijn kasseistraatjes
onveranderd weten te behouden. Het ligt midden in het
natuurpark Sant Llorenç el Munt i l’Obac op 57 kilometer
van Barcelona en een groot deel van deze afstand gaat
over wegen met weidse vergezichten.
In Mura is het landschap allesoverheersend. De door
de mens gemaakte bouwwerken zijn zo oud en zo goed
gemaakt dat ze volmaakt opgaan in de omgeving. Het
erfgoed uit de romaanse periode is niet te versmaden.
Sinds het einde van de 20e eeuw leeft het dorp
hoofdzakelijk van het toerisme.

Meer informatie
© ajuntament de mura

Gemeente Mura
www.mura.cat

Informatiecentrum van natuurpark
Sant Llorenç del Munt i l’Obac
https://parcs.diba.cat/web/SantLlorenc

Patronat de Turisme
http://bagesturisme.cat

El Puig de la Balma.
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In Mura
ontdek je tien eeuwen
samensmelting
met de natuur.

Kom je in april? Vier dan het feest van Sant Marc
mee en help het dorp tegen storm te
beschermen door een heerlijke ‘panellet’ te eten.

© ajuntament de mura

Hoeveel tijd heb je?
HALVE DAG
Volg de route Balmes, boerderijen en molens
van het interpretatiecentrum. In krap twee uur loop
je rond het dorp.
u Geniet de lunch in een restaurant in het dorp en
proef de cigronet de Mura (soort kikkererwten) en
de wijn D.O. Pla de Bages.
u Ontdek het park: beklim La Mola of geniet van
de ontspanning in het gemeentezwembad.
u

3

EEN DAG

AFSTAND VAN
MURA NAAR
Barcelona 58 km
Terrassa 26 km
Sabadell 33 km
Manresa 21 km
Girona 126 km
Lleida 135 km
Tarragona 130 km

HOE KOM JE ER
Openbaar vervoer:
Bus vanaf Navarcles
www.transbagesbus.com
Bus vanaf Terrassa www.tgo.net
Met de auto:
https://google.es/maps
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TWEE DAGEN

Winkelen in het dorp: bezoek de Retaule, de
Torneria, de Celler en de vleeswarenwinkel, terwijl
je een accommodatie zoekt om te overnachten.
u Maak een uitstapje naar het park en volg de
wandelroute Pedra Seca van zo’n drie uur om
zeer oude bouwwerken te ontdekken.
u Lunch in Mura en proef er de roze tomaat.
u Ga ertussenuit naar Terrassa en bezoek de
Masia Freixa, een parel van het Catalaanse
modernisme, en het Catalaanse Wetenschapsen Techniekmuseum.
u Dineer en overnacht in Mura. Plan een
astronomische observatie in het park.
u Breng een begeleid bezoek om de natuur te
observeren en picknick in het park.
u Doe mee aan een workshop honing oogsten
van de boerderij Masia Llonch, in het park.
u

1
2

Apartaments Cal Carter
www.calcarter.net
Cal Vidal
www.calvidalmura.com
Casa Museu Puig de la Bauma
www.puigdelabalma.com

UIT ETEN

Hostal de Mura
www.hostaldemura.es
Les Olles dels Caus
www.lesollesdelscaus.cat
Restaurant Cal Carter
+34 608 897 365
Restaurant La Pujada
+34 93 831 60 83

EROPUIT

Sant Marc en de Markt
van ambachtslieden (april)
Viu el parc! (april-juli)
Festa de Batre el Cigronet
(september)
Dorpsfeest (november)
Festa del Tió en
kerstactiviteiten (december)

WINKELEN

Je kunt Mura niet verlaten
zonder de ‘cigronet’, een
inheemse variëteit van de kleine
kikkererwt, zonder schil en zeer
smakelijk. Koop ze in de Celler,
een delicatessenzaak in het
centrum.

© ajuntament de mura

Mura

© ajuntament de mura

WAAR OVERNACHTEN

Volg de route door het park, ontdek de vaten en
geniet van een wijnproeverij.
u Ontdek het dorp door de aanwijzingen te volgen
uit es.wikiloc.com/wikiloc/view.o?id=6940108.
u Geniet van een lunch in het dorp.
u Bezoek de grotten Coves de Mura: een 5 km
lange route die begint en eindigt bij het interpretatiecentrum.
u Eet als tussendoortje een ‘coca de Cal
Muntada’ bij de plas Toll del Pare.
u

1. AANZICHT VAN MURA.
2. DE KERK SANT-MARTÍ.
3. DE KAPEL SANT-ANTONI.
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RUPIT
EEN PAREL VAN
HET BAROK IN EEN
INDRUKWEKKEND
LANDSCHAP
Rupit is een klein dorpje van 285 inwoners in centraal
Catalonië, dat verankerd ligt op de steile rotsen van het
Collsacabra-massief. De prachtige, immense geologische
vormen verbergen een wirwar van straten en huizen
waarin de lateien nog sporen vertonen die getuigen van de
barokke bloeitijd van dit dorp.
Naast de rijke gastronomie, wordt Rupit gekenmerkt
door de natuurstenen gevels, kleurige houten balkons,
traditionele puntdaken en kasseistraten. Maar er is meer:
op nog geen vijf kilometer bevindt zich een wonder van
de natuur, de Salt de Sallent, een grote waterval met een
verval van 115 meter, de grootste in deze regio.

© iStockphoto

Meer informatie
Gemeente Rupit
www.rupitpruit.cat
VVV-kantoor Rupit i Pruit
www.rupitpruit.cat/turisme
Patronat de Turisme d’Osona
www.osonaturisme.cat

AANZICHT VAN RUPIT.
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© josep enric lópez. WMC

Rupit maakte in de
17e eeuw zijn grootste
bloeitijd door, vandaar
zijn barokke erfgoed

2

3

© ajuntament de rupit i pruit

1
© kim castells

© ?????????????

4

© oriol clavera

Rupit

Hoeveel tijd heb je?
AFSTAND
VAN RUPIT NAAR
Barcelona 106 km
Lleida 189 km
Girona 97 Km
Tarragona 193 km
Manresa 82 km
Olot 26 km
Vic 28 km

HOE KOM JE ER
Openbaar vervoer:
Autobus da
Bussen van Barcelona via Vic
www.sagales.com
Met de auto:
https://google.es/maps
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Fonda Marsal
www.fondamarsal.cat
Hostal Estrella
www.hostalestrella.com
La Devesa
www.ladevesarupit.com
Mas la Serra
www.maslaserra.com

HALVE DAG

TWEE DAGEN

UIT ETEN

straten te bekijken en bewonder het barokke
altaarstuk van de kerk Sant Miquel.
u Als je met kinderen komt, doe een spel met
schatten en verrassingen om het oude
centrum te leren kennen (in het VVV-kantoor).
u Steek de Pont Penjat, een houten
hangbrug, over.

Collsacabra-massief vanaf een van de
uitkijkplaatsen aan de rand van Rupit.
u Verken de omgeving om het landschap
te leren kennen.
u Probeer de lokale vleeswaren in een
van de picknickzones.
u Volg het wandelpad GR2 naar Tavertet,
een route van 7,5 km door indrukwekkende landschappen.
u Overnacht in een accommodatie in
Rupit.
u Maak een tocht op een mountainbike
of te paard door de omgeving.
u Ga eten in een van de restaurants met
uitzicht op het dorp.
u Sluit je verblijf in Rupit af met een
bezoek aan een ambachtelijke werkplaats.

1. WOEST LANDSCHAP IN
COLLSACABRA-MASSIEF.
2. STRATEN VAN RUPIT
3. HOUTEN HANGBRUG.
4. BAROKKE GEVEL VAN DE KERK
SANT MIQUEL.

u Neem de tijd om de goed geconserveerde

Twee niet te missen
bezienswaardigheden:
de kerk Sant Joan
de Fàbregues, het meest
opzienbarende
romaanse bouwwerk
in deze streek, en de
nabijgelegen Salt de
Sallent, de grootste
waterval van Catalonië.

WAAR OVERNACHTEN

EEN DAG

u Kies je plek in het landschap en laat het

Collsacabra-massief op je inwerken.
u Bezoek de kapel Santa Magdalena.
u Doe je te goed aan de traditionele

Catalaanse keuken.
u Volg een rondleiding door het historische
centrum.
u Koop brood en coca’s als aandenken.

u Geniet van de vergezichten over het

EROPUIT

Levende kerststal
(eind december)
Dorpsfeest (29 september)

WINKELEN

In Rupit kun je
verschillende ambachtelijke
voedingsmiddelen kopen
(brood en koeken, vleeswaren,
‘neules’) en ook ambachtelijk
vervaardigde stoffen. Sommige
ambachtslieden uit het dorp
bieden de gelegenheid om
ze in hun werkplaats aan het
werk te zien.

Hostal Estrella
www.hostalestrella.com
Fonda Marsal
www.fondamarsal.cat
Ca l’Estragués
+34 938 522 006
El Coll
www.maselcoll.cat
L’Hort d’en Roca
+34 938 522 029

Charmante dorpjes

/ 115

Costa Daurada
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PRADES

TE MIDDEN VAN
INDRUKWEKKENDE NATUUR

© ajuntament de prades

Prades ligt op een hoogvlakte op 950 meter boven de
zeespiegel in het hart van het gelijknamige gebergte.
Het dorp is harmonieus opgenomen in een natuurlijke
omgeving die uitnodigt tot allerlei sportieve, culturele en
andere recreatieve activiteiten.
Dankzij zijn Atlantische klimaat is het een ideale
zomerbestemming en de perfecte plek om in de winter
van de wintersport te genieten. In de kronkelige en smalle
straatjes zijn talloze bezienswaardigheden (kerken en
kapellen, pleinen, fonteinen, enz.) te vinden die het de
moeite waard maken hier rond te dwalen.

Meer informatie
Gemeente Prades en informatiecentrum van het Prades-gebergte
www.prades.cat
VVV-kantoor voor de Costa Daurada
www.costadaurada.info
www.muntanyescostadaurada.cat

HET PLAÇA MAJOR EN DE
DORPSKERN VAN PRADES.
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© ajuntament de prades

In Prades
staat een renaissancistische
fontein in de vorm
van een wereldbol.

2

TWEE DAGEN

Hoeveel tijd heb je?

u Ontdek

HALVE DAG
u Volg

Prades

AFSTAND VAN
PRADES NAAR
Barcelona 150 km
Girona 230 km
Lleida 65 km
Tarragona 58 km
Reus 46 km
Montblanc 35 km

HOE KOM JE ER
Openbaar vervoer:
Bus vanaf Barcelona
www.empresaplana.cat
Met de auto:
https://google.es/maps
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Prades staat bekend
als de ‘Vila Vermella’,
het rode dorp, vanwege
de rode zandsteen
waarmee het overgrote
deel van de gebouwen
en de middeleeuwse
ommuring is gebouwd.

Charmante dorpjes

een rondleiding door het dorp
en ontdek de kerk, het kasteel en het
interpretatiecentrum over het
Prades-gebergte (informatie bij het VVV).
u Wie met de kinderen komt, mag het
Prades Aventura Park niet missen,
www.pradesaventura.com.
u Op 2 km van Prades kun je L’Abellera
bezoeken. Deze afgelegen kapel ligt boven
een grot op 1020 meter boven de zeespiegel
(informatie bij het VVV).

EEN DAG
u Huur

een mountainbike en maak een
fietstochtje over een van de beschikbare
BTT-routes (tel. 627 153 616).
u Lunch in een van de restaurants van het
Plaça Major.
u Breng na het uitgebreid natafelen een bezoek
aan de kerk Santa Maria en maak een
wandeling door het oude centrum.

EROPUIT

Feest van de Tijm (mei)
Wedstrijd Schapendrijven
voor herdershonden
(augustus)
Feest van de Aardappel
(september)
Prades Bosc (november)

WINKELEN

Typische producten van Prades
zijn honing, aardappelen (met
beschermde geografische
aanduiding), de bergappels,
hazelnoten, kastanjes,
paddenstoelen en tijm. Op
vrijdag is er markt op het Plaça
Major. De plaatselijke winkels
bieden uitstekende producten
uit de naaste omgeving.

© ajuntament de prades

1

© ajuntament de prades

3

de omgeving: schrijf je in voor
een excursie langs de meer dan 30
natuurlijke drinkwaterbronnen van Prades.
u Geniet van een picknick met uitstekende
lokale producten.
u Ben je in voor avontuur, geef je op
voor canyoning in het Prades-gebergte,
www.gorgaventura.com.
u Sterrenkijken is een must, want Prades
heeft een prachtige, heldere sterrenhemel,
www.astroprades.cat.
u Overnacht op een camping midden
in de natuur.
u Ontdek de Roca Foradada en het meer
aan de Prades-rivier.
u Leer meer over de inheemse vegetatie
dankzij de informatieborden of volg een
van de botanische rondleidingen.
u Terug in Prades, proef in een van de
restaurants een gerecht met de typische
Prades-aardappel.
u Voordat u vertrekt, beleef de geschiedenis
van de koningin Margarida de Prades.

WAAR OVERNACHTEN
Hotel La Botiga

+34 977 86 83 21

Camping Prades
www.campingprades.com

Aparthotel Xalet de Prades
www.xaletdeprades.com

Casa Cal Crispí
www.calcrispi.com

UIT ETEN

Pep Cardona
+34 977 86 82 36
+34 636 615 144

Restaurant Comtes de Prades
www.campingprades.com/
restaurant

Restaurant la Taverna
www.lataverna-calpons.cat

Braseria Gran Recorregut 7
+34 977 868 029

DPrades. Gastroteca
+34 654 36 39 97

1. DE AFGELEGEN KAPEL L’ABELLERA.
2. HET PAD NAAR DE ROCA FORADADA.
3. DE RENAISSANCISTISCHE FONTEIN.
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Siurana

LAND VAN
PRINSESSEN
EN KRIJGERS

© Oriol Alamany

Suirana, gelegen op 737 meter boven de zeespiegel, kijkt
uit over het stuwmeer, de rivier Siurana, het Montsanten het Prades-gebergte.
Vanwege zijn strategische ligging vormde het plaatsje
eeuwenlang de eerste verdedigingslinie tegen de Moren.
Het is echt aan te raden wat door de straatjes te dwalen
en de overblijfselen van de Moorse bezetting en de latere
geschiedenis te ontdekken.
Dankzij zijn ligging boven op een kalkstenen klif is
Siurana een van de beste plekken ter wereld voor het
sportklimmen en kun je er honderden vias ferratas
vinden voor het beoefenen van deze avontuurlijke
activiteit. Siurana maakt deel uit van Cornudella de
Montsant, een gemeente die wordt gekenmerkt door
indrukwekkende landschappen.

Meer informatie
VVV Siurana
www.turismesiurana.org

GEZICHT OP SIURANA.
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In Siurana
kan men van
indrukwekkende
vergezichten genieten

Het kasteel van Siurana was het laatste Moorse
bolwerk dat in het jaar 1153 in christelijke handen
viel. Deze epische verovering heeft aanleiding
gegeven tot talloze legenden.

© Nuria Torres. GZ

Hoeveel tijd heb je?
HALVE DAG

u Neem deel aan een gedramatiseerde rondleiding
of leer het dorp op eigen gelegenheid kennen.
u Bezoek de Salt de la Reina Mora, een klif waar
volgens de legende Abdelazia, dochter van de
wali van Siurana, is afgesprongen toen de
christelijke troepen kwamen. Het uitzicht is er
spectaculair.

3

EEN DAG

WAAR OVERNACHTEN

de romaanse kerk Santa Maria.
u Doe een van de mountainbiketochten door
El Montsant.
u Bezoek een van de wijnhuizen van El Priorat
waar een wijnproeverij met bijpassende
gerechten wordt aangeboden.
u Kies in de zomer voor een van de
wateractiviteiten in het stuwmeer.

1

© daniel julian

u Bekijk

2

TWEE DAGEN

UIT ETEN

Barcelona 104 km
Girona 177 km
Lleida 48 km
Tarragona 30 km
Reus 18 km
Valls 27 km
Montblanc 24 km

HOE KOM JE ER
Openbaar vervoer:
Bus vanaf Barcelona
www.empresaplana.cat
Met de auto:
https://google.es/maps
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Restaurant Siurana
www.restaurantsiurana.com
Restaurant Els Tallers
www.siuranella.com
Bar l’Acàcia
977 82 10 37
Bar Refugi Ciriac Bonet
www.feec.org
Bar Camping Siurana
www.campingsiurana.com

EROPUIT

Jubileum van Siurana (mei)
Dorpsfeesten (augustus)

WINKELEN

De typische producten uit deze
streek zijn olijfolie en wijn.
In Siurana wordt geen
wekelijkse markt gehouden
en de dichtstbijzijnde markt is
op woensdag in Cornudella de
Montsant. Ook in Cornudella
vind je diverse wijnhuizen die
begeleide bezoeken aanbieden
waar je hun producten kunt
kopen.

© tina bagué

AFSTAND VAN
SIURANA NAAR
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Ontdek de overblijfselen van een Moors kasteel,
een 9e-eeuws verdedigingsbouwwerk.
u Zoek de spanning van een klimactiviteit op een
bergwand met een via ferrata.
u Lunch in een van de restaurants van Siurana.
u Maak een tocht langs de dorpen van het
natuurpark El Montsant waar je onderweg van
uitstekende vergezichten kunt genieten.
u Geniet van de zonsondergang terwijl je naar een
legende luistert.
u Overnacht in een van de landelijke hotels in het
dorp.
u Volg de route ‘Herinneringen aan prinsessen en
krijgers’ met geweldige vergezichten onderweg.
u Probeer een gerecht dat met de olijfolie van
D.O.P. Siurana op smaak is gebracht.
u Breng een geanimeerd bezoek aan het
landschap van het laatste bolwerk van Al-Àndalus
in Catalonië.
u

Siurana

Hotel La Siuranella
www.siuranella.com
Casa Can Font
www.canfontsiurana.cat
Camping Siurana
www.campingsiurana.com
Refugi Ciriac Bonet
www.feec.org

1. PAARDRIJDEN DOOR DE
BERGEN VAN MONTSANT.
2. EEN HOEKJE VAN SIURANA.
3. ‘ARBEQUINA’-OLIJVEN VAN
DE D.O.P. SIURANA.
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MONTSONÍS

ONTDEK HET
CATALONIË VAN
DE GRENS

© Jordi Ferrer. WMC

Het bergdorpje Montsonís was van groot belang in
de middeleeuwen omdat het grensde aan de Moorse
wereld. Op het hoogste punt staat een kasteel dat
talrijke bedevaartgangers op het Sint-Jacobspad, de
Camino de Santiago, onderdak bood. Tegenwoordig
wappert op de Hommagetoren nog altijd de vlag ten
teken dat dit goed geconserveerde fort bewoond
wordt en in gebruik is. Een bezoek aan het kasteel
en het historische complex van Montsonís is als een
reis in de tijd waarop je het leven van alledag van
de middeleeuwse bewoners van deze streek kunt
herbeleven. Montsonís, dat deel uitmaakt van de
gemeente Foradada, heeft een informatiecentrum voor
de hele streek Montsec.

Meer informatie
Gemeente Foradada
www.foradada.cat
Provinciaal VVV-kantoor van Lleida
www.diputaciolleida.cat/fem-turisme
www.aralleida.cat

MONTSONÍS MET
HET KASTEEL.

Charmante dorpjes

/ 125

Terres de Lleida

Montsonís
en zijn kasteel zijn ideaal
om het leven op het land
in de middeleeuwen
te begrijpen.

De gemeente Foradada, waar Montsonís
deel van uitmaakt, is ooit uitgeroepen tot
een Starlight Tourist Destination vanwege
de uitstekende omstandigheden voor
het observeren van de sterrenhemel.

© carlos montanyes. gz

Hoeveel tijd heb je?
HALVE DAG
u Neem

deel aan een gedramatiseerd bezoek
aan het 15e-eeuws kasteel van Montsonís
dat nog altijd door de baron van Albi wordt
bewoond.
u Volg de route Land Art-Art Natura met in
de omgeving geïntegreerde kunstwerken.

3

EEN DAG

WAAR OVERNACHTEN

het klooster Mare de Déu de Salgar
en de overblijfselen van de Iberische
nederzetting Antona of Malagastre.
u Probeer de typische streekgerechten in een
van de restaurants.
u Breng een middag door in de wijngaarden
van een wijnhuis van de D.O. Costers del Segre.

1

2

TWEE DAGEN

AFSTAND VAN
MONTSONÍS NAAR
Barcelona 110 km
Girona 149 km
Tarragona 87 km
Lleida 45 km
Tremp 33 km
Montblanc 71 km

HOE KOM JE ER
Openbaar vervoer:
Bus van Barcelona naar
Artesa de Segre
www.alsa.es
Met de auto:
https://google.es/maps
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u Doe

mee aan een workshop in het kasteel.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
middeleeuwse kookkunst, jongleren...
u Bezoek de bunker El Munt met uitzicht op Rubió
de Baix en picknick met ‘coca de recapte’ (een
soort pizza), vleeswaren en wijn uit deze streek.
u Ga naar de uitkijkplaats en bezoek de
afgelegen kapel van Sant Urbà.
u Houd de avond vrij om onder begeleiding
sterren te gaan kijken.
u Overnacht in een van de accommodaties
in het dorp.
u Verken het natuurgebied van het Montsecgebergte. In de winkel van Montsonís kun
je informatie inwinnen.
u Voor een gedegen kennismaking met de
gastronomie van deze streek, kun je naar Artesa
de Segre gaan, op drie kilometer van Montsonís.
Daar vind je in de natuurstenen straten talloze
restaurants.

Cal Alejandro
+34 973 40 02 65
Cal Caterino
+34 973 40 02 65
Cal Gravat (casa rurale)
+34 973 40 02 65
Cal Cabalè (Foradada)
+34 973 10 28 25
Cal Segon (Foradada)
+34 973 10 28 25

UIT ETEN

EROPUIT

Celler de l’Arnau
www.elcellerdelarnau.com
La Botiga de Montsonís
www.labotigademontsonis.com
Restaurant La Solana (Foradada)
http://lasolanadeforadada.wordpress.com

Culturele week van Foradada
en de Land Art wedstrijd (mei)
Trailrunningrace Lo Búnker (juni)
Zomerconcert in het klooster
Mare de Déu de Salgar (juli)
Dorpsfeesten van Montsonís
(augustus)

WINKELEN

Het wijnhuis Rubió de Sòls
maakt een exclusieve wijn
die zeer aan te bevelen is. De
tuinbouwproducten en vleeswaren
uit dit gebied zijn van zeer goede
kwaliteit.

© ernest costa

Montsonís

© enric. WMC

u Bezoek

1. EEN TRADITIONEEL HUIS
2. HET KLOOSTER MARE DE DÈU
DE SALGAR.
3. HET KASTEEL VAN MONTSONÍS.
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OP WEG

© GZ

door steden
en dorpen

EINDELOZE
MOGELIJKHEDEN

© YANN ARTHUS BERTRAND

Ga het avontuur aan om de best bewaarde geheimen
van Catalonië te ontdekken. Reis het land door met de
mentaliteit van een ontdekkingsreiziger. Bezoek steden
met karakter en charmante dorpjes en laat je op alle
mogelijke manieren verrassen. Laat je leiden door het
toeval en geniet van wat je in de schoot valt: beleef de
straatfeesten, doe je te goed aan de zon en de zee,
ga op in de sneeuwlandschappen en proef de
gerechten, streekproducten en wijnen die
op je pad komen.

STA JE OPEN
VOOR NIEUWE IDEEËN?
Er zijn de honderden routes die je kunt
volgen langs dorpen en steden. Op de
volgende pagina’s geven we je enkele
ideeën. Het zijn in feite suggesties die
als basis kunnen dienen om je eigen
reis door de verschillende streken
van Catalonië samen te
stellen.

3

© GZ

© JOAN CASTRO. GZ

IN DE VOETSPOREN
VAN GAUDÍ

In Terrassa, een stad die halverwege de 19e
eeuw voorop liep tijdens de industriële revolutie,
heeft het Catalaans modernisme zijn sporen
nagelaten in de vorm van fabrieken en woningen
van arbeiders en fabriekseigenaren. Enkele
opzienbarende voorbeelden zijn de voormalige
textielfabriek Vapor Aymerich, Amat i Jover, waar
het Wetenschaps- en Techniekmuseum van
Catalonië is gevestigd, en de Masia Freixa.

Het Catalaans modernisme is een artistieke stroming die aan het eind van de 19e eeuw
en het begin van de 20e eeuw, de inspiratie vormde voor de fantastische bouwwerken
die we verspreid over het hele Catalaanse grondgebied aantreffen. Architecten
zoals onder andere Antoni Gaudí of Lluís Domènech i Montaner hebben prachtige
gebouwen ontworpen die de wereld het verlangen van de steden naar moderniteit en
kosmopolitisme toonden. Deze route omvat vijf steden met karakter waar je enkele van
deze overdadige en uitdagende werken kunt bekijken.

VAN GIRONA
NAAR

Solsona 164 km

VAN SOLSONA
NAAR
Terrassa 81 km

VAN TERRASSA
NAAR
Reus 116 km

VAN REUS NAAR
Tortosa 77 km
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Speciale vermelding

Van noord naar zuid

Het modernisme is nadrukkelijk aanwezig
in de straten en pleinen van Girona. Op een
wandeling door het centrum kom je langs
huizen en bedrijfsgebouwen van architecten
als Rafael Masó, Joan Roca Pinet,
Josep Martí Burch en Enric Catà Catà.
De tweede tussenstop op de route is
Solsona, waar het modernisme in al zijn
pracht te zien is in het hotel Sant Roc,
een van de belangrijkste modernistische
werken dat in 1929 door Bernardí
Martorell gebouwd.

Solsona

Terrassa
Reus
Tortosa

Girona

© MIGUEL RAURICH

© MARIANO CEBOLLA

© Nano Cañas

2

In Reus, de geboorteplaats van de briljante Antoni
Gaudí, kun je een of meerdere van de bijna 80
modernistische gebouwen bezoeken, waaronder het
Casa Navàs, het Instituut Pere Mata, het Casa Rull
en het Casa Gasull, van de hand van Lluís Domènech i Montaner, die als een van de beste modernistische architecten in Europa geldt. Het Gaudí Centre
is ook zeker een bezoek waard. Deze innovatieve
tentoonstellingsruimte is gewijd aan het Catalaans
modernisme en het leven en werk van Gaudí.
Deze route wordt afgesloten in Tortosa. Hier vind
je in het centrum fantastische gebouwen van onder
andere de architecten Pau Monguió en Joan Abril.
CASA BRUNET IN TORTOSA.
2. HOTEL SANT ROC IN SOLSONA.
3. LA FARINERA IN GIRONA, VAN
RAFAEL MASÓ.
4. CASA RULL, IN REUS.
5. INTERIEUR VAN HET HUISMUSEUM ALEGRE DE SAGRERA,
IN TERRASSA.

MEER INFORMATIE:
Girona pag. 16
Solsona pag. 10
Terrassa pag. 28
Tortosa pag. 64
Reus pag. 52

4
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Een reis naar de wortels

Het Romeinse Tarragona maakte tweeduizend jaar
geleden zijn bloeitijd door en heeft de stad
pronkstukken nagelaten, zoals het amfitheater, het
Paleis van Augustus en het Romeinse Circus, die
in de UNESCO-werelderfgoedlijst zijn opgenomen.
Breng vanuit Tarragona een bezoek aan het dorp
Siurana in El Priorat. Dit dorpje met natuurstenen
huizen boven op een steile rots, de overblijfselen
van een Moors kasteel en de fraaie romaanse kerk
Santa Maria, voeren je duizend jaar terug in de tijd.
Wist je dat het Prades-gebergte een collectie
rotsschilderingen herbergt die ook erkenning
genieten als UNESCO-werelderfgoed? In Prades
kun je ze in verschillende grotten bezoeken om de
prehistorische afbeeldingen van mensen, dieren of
symbolen te bekijken. Verder kun je in Montblanc
het interpretatiecentrum Muntanyes de Prades
over rotsschilderkunst bezoeken.

Vilafranca
del Penedès
Montblanc
Prades
Siurana
Tarragona
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© VILAFRANCA DEL PENEDÈS. CARLES FORTUNY

Kunst is overal. Op de wanden van een prehistorische
grot, in de sporen van het Romeinse Rijk, boven in de
klokkentoren van een romaanse kerk, of in de bubbels
in een glas cava. Deze route neemt je mee om de best
bewaarde geheimen van de
Catalaanse cultuur te ontdekken.
Met al deze suggesties, kun je
een oneindig aantal combinaties
Santa Pau
voor een perfect uitstapje
samenstellen.

© Tina Bagué

VOLG HET
SPOOR VAN DE
CREATIVITEIT

Tussen wijngaarden en vulkanen
5

Het is ook een reis in de tijd, naar de tijd van de
Romeinen, naar het moment waarop men in
Catalonië begon met het maken van wijn. In
Vilafranca del Penedès kun je meer leren over wijn
in het VINSEUM (wijnmuseum) of in een van de
bodega’s waar wijn of cava van D.O. Penedès
wordt gemaakt. Om de route geheel in stijl te
besluiten, bespreek een uitstapje naar het
schilderachtige dorpje Santa Pau, in het hart van
het vulkanische gebied La Garrotxa. Vergeet niet
het Plaça Major, de Firal de Bous of de kerk Santa
María te bezoeken en een wandeling te maken
door de wirwar van kasseistraatjes die op de Portal
del Mar uitkomen.

VAN TARRAGONA NAAR
Montblanc 34 km

VAN MONTBLANC
NAAR
Prades 33 km

VAN PRADES NAAR
Siurana 21 km

VAN SIURANA NAAR
Vilafranca
del Penedès 102 km

VAN VILAFRANCA DEL
PENEDÈS NAAR
Santa Pau 147 km

MEER INFORMATIE:
Tarragona pag. 58
Montblanc pag. 46
Prades pag. 116
Santa Pau pag. 88
Siurana pag. 120
Vilafranca del Penedès pag. 40

1. HET ROMEINSE AMFITHEATER
IN TARRAGONA.
2. PRADES, IN DE GROT RAMON
D’EN BESSÓ.
3. EEN BESCHUT HOEKJE IN
SANTA PAU.
4. DE KERK SANTA MARIA IN
SIURANA.
5. HET VINSEUM IN VILAFRANCA.
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videomapping-projectie. Ook op andere plekken
in de Catalaanse Pyreneeën kun je nog romaanse
parels bewonderen, zoals in Castellar de n’Hug,
waar je je hart kunt ophalen aan een wandeling
door de kasseistraatjes in het centrum en een
bezoek aan de kerk Santa Maria of de kapel Sant
Vicenç de Rus uit de 11e eeuw.

GETUIGENISSEN UIT
DE MIDDELEEUWEN

Meer dan tweeduizend jaar aan gebouwen en een collectie beeldhouw- en schilderwerk die uniek
is in de wereld. In de middeleeuwen, heeft de romaanse bouwkunst zoveel sporen nagelaten dat
het jaren zou kosten om ze allemaal te bezoeken. Op deze route kun je enkele van de mooiste
voorbeelden bekijken van deze zuivere en sobere bouwstijl die tot uiting komt in elegante
zuilengalerijen en ranke klokkentorens. De route van de Pyreneeën naar L’Empordà, tussen bergen of
velden met zonnebloemen, is een goed excuus om deze duizendjarige architectonische pronkstukken
te bezichtigen en tegelijkertijd het omringende landschap te leren kennen.

Castellar de n’Hug
211 km

VAN CASTELLAR
DE N’HUG NAAR
Beget 65 km

VAN BEGET NAAR
Peratallada 93 km

VAN PERATALLADA
NAAR Rupit 92 km
VAN RUPIT NAAR
Mura 78 km
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Werelderfgoed

In het dorp Taüll, is de kerk Sant Climent
een symbool van de romaanse stijl en een
uitstekend visitekaartje van de romaanse
kerken in de Boí-vallei, die gezamenlijk tot
UNESCO-werelderfgoed zijn uitgeroepen.
Dit in de 11e en 12e eeuw gebouwd
monument is de best bewaarde kerk van
deze vallei. Erg bijzonder zijn de muurschilderingen, die aan het begin van de 20e
eeuw grotendeels zijn verwijderd en
overgebracht naar het Nationaal Kunsthistorische Museum van Catalonië (MNAC), maar
die je hier nog kunt bekijken dankzij een

Beget

Taüll
Castellar
de n’Hug

Peratallada
Rupit

In Castellar de n’Hug wordt de tocht voortgezet
naar Beget, dat een beetje oostelijker ligt en waar
de kerk Sant Cristòfol staat, een mooi voorbeeld
van de landelijke romaanse architectuur. Reis
hiervandaan door in de richting van kust, naar
L’Empordà, een landelijke streek met historische
dorpjes. Wandelen tussen de middeleeuwse
bouwwerken in Peratallada, is een ongekende
luxe. Vervolgens gaat de tocht verder in westelijke
richting naar Rupit. Hier kun je na het oversteken
van de hangbrug heerlijk wandelen in de
dorpskern met zijn natuurstenen straatjes waar
de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Op enkele
kilometers van het dorp kun je de kapel Sant
Joan de Fàbregas bezoeken. De route wordt
afgesloten in een ander betoverend dorpje, Mura,
in de wijnstreek Pla Bages, met de kerken Sant
Martí en Sant Antoni.

Mura

© Enfo. WMC

VAN TAÜLL NAAR

3

© GZ

Een inspirerende tocht

1. SANT VICENÇ DE RUS,
IN CASTELLAR DE N’HUG.
2. SANT MARTÍ DE MURA.
3. DE PANTOCRATOR IN DE KERK
SANT CLIMENT IN TAÜLL.
4. DE KERK SANT ESTEVE IN PERATALLADA.
5. KAPITEEL VAN DE KERK SANT
CRISTÒFOL IN BEGET.

MEER INFORMATIE:
Taüll pag. 92
Castellar de n’Hug
pag. 84
Rupit pag. 112
Beget pag. 80
Mura pag. 108
Peratallada pag. 104
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LANGS
EEUWENOUDE
GRENZEN

Siurana

Tortosa
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Deze tocht begint in Tortosa, bij het kasteel La
Suda, een groot fort van Al-Andalus op de centrale
heuvel van de oude stad die boven de gebouwen
van de oude binnenstad verrijst. Deze wachttoren,
citadel ten tijde van de Moren en koninklijk hof ten
tijde van koning Jaume I, is tegenwoordig een
hotel vanwaar je een prachtig uitzicht over de stad
geniet. In Tortosa wordt de tocht voortgezet naar
Siurana, een pittoresk dorp omringd door
indrukwekkende kliffen, waar de overblijfselen
staan van het Moorse kasteel dat getuige was van
de laatste dagen van de Moorse rijken in Catalonië. Volgens de overlevering verkoos de laatste
prinses, de schone Adelázia, de dood boven door
de christenen gevangen te worden genomen en
stortte zich van een van de kliffen in de diepte.

VAN TORTOSA NAAR
Siurana 97 km

VAN SIURANA NAAR
Lleida 70 km

VAN LLEIDA NAAR
Montsonís 50 km

MEER INFORMATIE OVER:
Siurana pag. 120
Lleida pag. 70
Montsonís pag. 124
Tortosa pag. 64

Het laatste bastion

© CARLOS MONTANYES. GZ

Deze tocht voert langs de meest toonaangevende historische
decors van de late middeleeuwen in Catalonië. Plekken die
deel uitmaakten van de voormalige taifa-rijken van Lleida en
Tortosa, waar de Moorse cultuur na zoveel jaren nog bewaard
is gebleven, maar ook enkele
grenskastelen aan weerszijden van
de Spaanse Mark, de lijn die aan het
einde van de 8e eeuw de grens
tussen het grondgebied van AlMontsonís
Andalus en het Karolingische Rijk
Lleida
vormde.

Meer over de geschiedenis

In Lleida is het verleden bewaard gebleven in La
Morería, waar de Moren woonden, en in de joodse
wijk La Cuirassa. De kathedraal, de Seu Vella, werd
op de voormalige moskee gebouwd en het kasteel
van de koning ofwel La Suda was de schuilplaats
van de laatste kalief van Cordoba.
Na het bezoek aan Lleida kun je ter afsluiting
van de tocht enkele grenskastelen in deze
omgeving bekijken. Bijvoorbeeld in Montsonís kun
je het kasteel bezoeken dat de grens tussen Nieuw
en Oud Catalonië 125 jaar lang verdedigde tot de
definitieve verovering van Lleida in 1149.

1. BEZOEKERS VAN HET
KASTEEL VAN DE KONING IN
LLEIDA.
2. HET DORP SIURANA, MET IN
DE DIEPTE HET GELIJKNAMIGE
STUWMEER.
3. HET FORT LA SUDA IN
TORTOSA.
4. KASTEEL VAN MONTSONIS.
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© oriol clavera

of de huizen aan de rivier de Onyar kan bezichtigen. Van Girona wordt de route voortgezet naar
Vic, met het Plaça Major en zijn zuilengalerij, en
met de belangrijkste markt van Catalonië, de kathedraal Sant Pere en het Bisschoppelijk Museum. De
volgende tussenstop is Manresa, waar je heerlijk
door de middeleeuwse straten kunt wandelen en
de imposante basiliek Santa Maria de la Seu kunt
bezoeken. De volgende etappes gaan door de
bergen van Montserrat, Igualada, Cervera en Lleida
aan de rivier de Segre. In deze stad is de Seu Vella
een must. Deze gotische kathedraal onderscheidt
zich door een open kloostergang en een achthoekige klokkentoren.

ONTDEK DE WEG
NAAR JOUW
INNERLIJK

Om de sleur te doorbreken en met hart en ziel de essentie van de natuur te
hervinden, bieden we twee routes met een religieus, mystiek karakter over
rustige paden die enkele interessante steden en dorpen aandoen. Deze zijn het
Sint-Jacobspad (Camino de Santiago) en het Sint-Ignatiuspad: op beide kun je
als bedevaartganger het grondgebied in een langzamer tempo
met al je zintuigen ontdekken.

Een eeuwenoude route
SINTJACOBSPAD
494 km

SINTIGNATIUSPAD
IN CATALONIË
160 km
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Dit deel van het Sint-Jacobspad begint in
Frankrijk en loopt door heel Catalonië naar
Aragon. Het Catalaanse deel van de Camino
de Santiago begint in Cap de Creus, in het
noorden van de Costa Brava en loopt tot
Alcarràs in de provincie Lleida. Een van de
steden waar de wandelaar door komt is
Girona, waar hij de oude binnenstad kan
verkennen en de kathedraal, de joodse wijk

Manresa
Lleida

In de voetsporen van Sint-Ignatius

Het Sint-Ignatiuspad volgt de route die Sint-Ignatius liep van Baskenland naar Manresa waar zich
de grot van Sint-Ignatius bevindt en waar de heilige
zijn vermaarde spirituele oefeningen schreef. Je
hoeft niet de hele route te lopen: je kunt enkele van
de etappes kiezen die Fraga, Lleida, Palau
d’Anglesola, Verdú, Cervera, Igualada, Montserrat
en Manresa met elkaar verbinden.
Vic
Girona
1. INTERIEUR VAN DE
KATHEDRAAL VAN GIRONA.
2. EEN GLAS-IN-LOODRAAM IN DE
SANTA COVA DE MANRESA.
3. KLOOSTERGANG VAN DE SEU
VELLA VAN LLEIDA.
4. WANDELAARS OP HET SINTJACOBSPAD.

MEER INFORMATIE
over:
Girona pag. 16
Vic pag. 34
Manresa pag. 22
Lleida pag. 70

© daniel julià
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De route van Josep Pla doet de plekken van zijn
geboortestreek Palafrugell aan, en begint met een
bezoek aan de Fundació Josep Pla. Vervolgens gaat
de route verder naar zijn geboortehuis, het monument ter ere van zijn nagedachtenis, de vuurtoren
Sant Sebastià en het strand El Canadell in Calella,
waar zijn familie de zomers doorbracht. In Pals kun
je door de kasseistraatjes wandelen tot aan de
Mirador de Josep Pla, waar je van fantastische
panoramische vergezichten geniet over de
rijstakkers, de zee, de bergen van El Montgrí en de
Pyreneeën, een uitzicht dat Pla in diverse van zijn
werken beschrijft. Van Pals gaat de route verder over
de laagvlakte van L’Empordà naar Girona. Het is een
genot de plekjes en hoekjes van de oude binnenstad
te ontdekken, de kathedraal, de stadsmuren, de
Moorse baden, de kerk Sant Feliu, de huizen aan de
rivier, de Rambla en de stenen brug die in de boeken
van Josep Pla, Benito Pérez Galdós, Prudenci
Bertrana, Joaquim Ruyra, George Steiner, Santiago
Rusiñol of Miquel de Palol voorkomen.

VOLG DE
INSPIRATIE

Een gedicht of een roman kunnen je naar een
willekeurige plek verplaatsen zonder dat je uit je
leunstoel hoeft op te staan. Maar steden en dorpen
bezoeken kan je ook dichter bij het werk van schrijvers
brengen die daar hun inspiratie opdeden. Er zijn
plekken in Catalonië die door dichters en schrijvers
vereeuwigd zijn. Josep Pla, Jacint Verdaguer, George
Steiner, Jaume Cabré of
Maria Àngels Anglada
hebben in hun boeken
de landschappen van
Girona, Pals, Calella,
Pals
Vic of Terrassa
Vic Girona
Calella de
vastgelegd.
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VAN CALELLA NAAR
Pals 15 km

VAN PALS NAAR
Girona 44 km

VAN GIRONA NAAR
Vic 69 km

VAN VIC NAAR
Terrassa 71 km

MEER INFORMATIE over:
Calella pag. 96
Pals pag. 100
Girona pag. 16
Vic pag. 34
Terrassa pag. 28

Romandecors

© ALEJANDRO YOFRE. GZ

Palafrugell

Terrassa

Zee en bergen

Wandel in Vic over het prachtige Plaça Major, door de
Carrer Verdaguer of langs het Bisschoppelijk
Museum, een gedenkteken voor de schrijver en het
priestershuis ‘Asil dels Capellans’. In Vic wordt ook
Maria Àngels Anglada op verschillende plekken
geëerd: de markt, de straat La Riera, het oude
seminarie en het huis L’Heura, ofwel de voornaamste
plekken die in haar gedichten en romans voorkomen.
Tot slot kun je in Terrassa de oude textielfabrieken en
straten van begin vorige eeuw, de recreatieruimten
van de arbeiders en fabriekseigenaren, in de
voetsporen van de schrijver Jaume Cabré ontdekken.

1. DE VUURTOREN VAN CALELLA.
2. MASIA FREIXA IN TERRASSA.
3. VERGEZICHT VANUIT PALS MET
DE ILLES MEDES OP DE
ACHTERGROND.
4. DE MOORSE BADEN IN GIRONA.
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FRANKRIJK

ANDORRA

Steden en dorpen waar je nog nooit geweest
bent, wachten op jouw komst om hun karakter te
onthullen. Ga er enkele dagen tussenuit om ze te
ontdekken en van hun charme te genieten. Je zult
voor de moeilijke keus staan om terug te gaan of
juist verder te gaan en nieuwe verborgen pracht
te ontdekken. De dorpen die we je op de volgende
bladzijden presenteren, zullen je bekoren en je
interessante ervaringen en avonturen bieden, en
je zult genieten van het contact met de natuur, de
historische decors en de oude tradities. Denk er
niet langer over na: de dorpen waar je van hebt
gedroomd bestaan echt. Laat ze je hart stelen.
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MEER INFORMATIE
Organisaties ter bevordering
van het toerisme
Tarragona Provincial Authority Tourist Board
www.costadaurada.info, www.terresdelebre.travel
The Patronat de Turisme Costa Brava Girona
www.costabrava.org
The Patronat de Turisme (Regional Tourist Board)
of the Diputació de Lleida
www.aralleida.cat
The Barcelona Provincial Council
de Barcelona
www.barcelonaesmoltmes.cat
The Turisme de Barcelona Consortium
www.barcelonaturisme.com

Voor meer informatie
over erfgoed
Departement van Cultuur van
de Regering van Catalonië
patrimoni.gencat.cat

Voor meer informatie over Catalonië
www.catalunya.com

@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/

Palau Robert - Toeristisch Informatiecentrum
voor Catalonië
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
Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 10.00 – 20.00 uur;
zon- en feestdagen: 10.00 - 14.30 uur
Toeristische informatie
012 vanuit Catalonië
902 400 012 van buiten Catalonië
+34 902 400 012 van buiten Spanje
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Charmante dorpjes
Historische steden met karakter

Jaar van
Kunst en Cultuur

Steden en dorpen
Trek eropuit en laat je verleiden door Catalonië

