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Experiències i activitats a Catalunya

Calça’t le BOTES i
fe SENDERISME

ÍNDEX

experience.catalunya.com

Catalunya, la natura marca el camí
Què conté aquesta publicació?
Dades sobre Catalunya

RESERVAR

inspira’t, la natura t’espera
Abans de començar el viatge, descobreix quin perfil de turista ets

troba la teva experiència
Contemplatiu
Ecoturista
Explorador
Esportista
Aventurer

LA BOTIGA OFICIAL D’EXPERIÈNCIES DE CATALUNYA

Què t’agradaria viure? Activitats a la natura, esports
d’aventura, enoturisme, gastronomia, pobles amb encant,
visites culturals, diversió en família i molt més.
Reserva i viu emocions diferents.

Relació d’empreses i activitats
Allotjaments especialitzats en turisme actiu i de natura
Agències de viatges i empreses especialitzades
Més informació

4
6
8

10
38

40
50
64
84
92

109
110
112
114

catalunya,
la natura
marca
el camí

Amb poc més de 32.000 km2, Catalunya pot
semblar un territori petit, però és immens quant
a riquesa natural i diversitat. Des dels cims dels
Pirineus de Catalunya que superen els 3.000
metres fins a les platges més recòndites i solitàries
de la Costa Brava, es desplega una infinitat de
paisatges únics on es pot gaudir de la natura de
manera activa. Tant si és a la muntanya com al
costat del mar o terra endins, hi ha espai perquè
tots els públics gaudeixin, a l’aire lliure, d’aquesta
natura privilegiada durant els 365 dies de l’any.
Entre les propostes més tranquil·les, el
senderisme és una manera excel·lent de gaudir
del paisatge i ofereix mil possibilitats per a tots
els nivells. Gràcies als 9.000 quilòmetres de
camins i senders que té a la seva disposició el
caminant, es pot travessar Catalunya de nord a
sud i d’est a oest. La bicicleta és una altra bona
opció; tant pedalant tranquil·lament en família
com a tota velocitat a la muntanya. Hi ha una

extensa xarxa de carrils bici i vies verdes preparada
per al cicloturisme, mentre que els amants del
BTT trobaran nombrosos itineraris senyalitzats i
classificats segons el seu grau de dificultat, així
com centres especialitzats que ofereixen tots els
serveis per al ciclista i la bicicleta.
Els més aventurers tenen l’adrenalina
assegurada. Podran saltar en parapent sobre valls
d’allò més boniques, despenjar-se per barrancs,
escalar una paret gelada o baixar en ràfting per rius
d’aigües rapidíssimes. Els amants de la muntanya
compten amb les estacions d’esquí dels Pirineus
de Catalunya, amb tots els serveis per practicar
esports d’hivern, des del clàssic esquí fins a una
caminada amb raquetes de neu enmig d’una
natura verge.
Més de 500 quilòmetres de litoral mediterrani
exhibeixen paisatges canviants, des de l’escarpada
Costa Brava i les seves cales recòndites fins al
delta de l’Ebre i la seva extraordinària riquesa

ornitològica. A la costa ens esperen cales
amagades, Mediterrani en estat pur per banyar-s’hi,
navegar en caiac o explorar els rics fons marins.
Amb més del 30 % del territori protegit,
abunden les joies naturals que permeten descobrir
la flora i la fauna en el seu hàbitat. Entre les
més espectaculars destaca el Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, on
conviuen més de 5.000 espècies de fauna, al
costat de prop de 200 llacs, innombrables rierols i
cingles espectaculars.
Es miri com es miri, aquest és un territori
preparat per al visitant que valora el contacte i la
interacció amb la natura i que els gaudeix des del
màxim respecte. Benvinguts a Catalunya.

© INMEDIA SOLUTIONS S.L / ACT

La fageda d’en jordà, a la
comarca de la garrotxa.
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pesca submarina a la platja
d’aiguafreda, a la costa brava.

© Lluís Carro / ACT

Què conté
aquesta
publicació?

La motivació del viatger
Conté propostes per gaudir d’un cap de
setmana inoblidable i per viure una vida sencera
a Catalunya, gaudint del territori i dels seus
paisatges a través d’activitats classificades
segons la motivació i l’experiència que espera
viure el viatger: relaxar-se i desconnectar
de la rutina habitual; conèixer la cultura d’un
territori a través de les seves tradicions, la seva
arquitectura o la seva gastronomia; establir
un contacte profund amb l’entorn natural per
conèixer-lo i protegir-lo; posar a prova les
pròpies limitacions participant en activitats d’alt
nivell i cert risc, o practicar esport amb el valor
afegit de gaudir de la natura en estat pur.

Un centenar d’activitats
de turisme actiu i natura
A partir d’aquestes motivacions, es presenten
més d’un centenar d’activitats, com ara cavalcar
6/

per les aigües braves del riu Noguera Pallaresa o
remar per les aigües tranquil·les del llac de
Banyoles. Gaudir del mar navegant en diversos
tipus d’embarcacions o nedar a mar obert.
Volar en globus o llançar-se en parapent doble
des d’Àger o Organyà. Explorar coves, pujar
muntanyes, escalar parets… Gaudir de l’hivern
a les estacions d’esquí o conèixer tot el territori
a peu o en bicicleta, per camins i senders
senyalitzats.

Catalunya, una destinació sostenible
I tot això, amb respecte envers l’entorn i amb
propostes específiques d’ecoturisme. Perquè
Catalunya és impulsora d’un model de turisme
responsable, sostenible amb el medi ambient,
socialment inclusiu i accessible. Un model
d’activitat turística que proporciona al visitant
propostes amb valor afegit i aconsegueix que el
viatger contribueixi a conservar el territori.

En aquest sentit, Catalunya ha estat la
primera destinació turística integral a rebre la
certificació Biosphere Responsible Tourism a
escala mundial. El segell garanteix que el viatger
pugui gaudir d’una experiència sostenible,
protegint la cultura, millorant l’economia local
i reduint l’impacte en el medi ambient. També
disposen d’aquest distintiu poblacions catalanes
com ara Sitges, Barcelona i la Val d’Aran, mentre
que Paisatges Barcelona, Pirineus Barcelona,
Costa Barcelona i el municipi de Vilafranca
del Penedès també han estat certificats
amb aquest segell, i hi ha altres territoris
compromesos amb el turisme responsable que
estan en procés d’obtenir-lo.
Optar per Catalunya és guanyar en qualitat.
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Patrimoni natural

DADES SOBRE
CATALUNYA

7,5

milions
d’habitants

32.107

km de
superfície
2

528

km de costa
208 km de penya-segats
280 km de platges
40 km de ports

1

parc nacional
Parc Nacional
d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici

16

estacions
d’esquí de
muntanya
10 d’esquí alpí i
6 d’esquí nòrdic
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Catalunya ocupa un territori situat
al sud-oest del continent europeu i a
l’extrem nord-est de la península Ibèrica,
banyat pel mar Mediterrani.

Clima
El clima de Catalunya és mediterrani,
amb estius calorosos i hiverns suaus.
La varietat topogràfica fa que als Pirineus
de Catalunya les temperatures siguin més
fresques de mitjana, mentre que a les
comarques interiors de les Terres de Lleida
fa més calor al juliol i l’agost. Les pluges
es concentren entre el maig i el juny.
Orografia
El cim més alt de Catalunya és
la Pica d’Estats, als Pirineus,
amb una alçària de 3.143 metres.
Als Pirineus de Catalunya hi ha tres cims
més que superen els 3.000 metres:
el Cim Verdaguer (3.129 metres), la Punta
Gabarró (3.105 metres) i el Besiberri
(3.029 metres).

2

Catalunya és acció, és turisme, és aventura... És un territori de fàcil
accés, on les distàncies són curtes i el ventall d’activitats és ampli
i divers. A Catalunya és possible esquiar al matí i submergir-se al mar
a la tarda. És un dels avantatges que té aquesta zona per als
amants de la natura i la vida activa a l’aire lliure.

reserves de
la biosfera

Val
d’Aran

Parc Natural
del Montseny i
Terres de l’Ebre

Andorra

Andorra La Seu

Figueres

15

Pirineus

parcs
naturals

centres BTT

Girona
Costa Brava

Paisatges
Barcelona

Lleida
Alguaire

Lleida

de l’espai
protegit

16

Roses

Costa
Brava
Girona

Terres
de Lleida

+30 %
i prop de 3/4 parts
de les àrees
de muntanya

França

Costa
Barcelona

Costa
Daurada

Barcelona
Barcelona
El Prat

Camp de
Tarragona
Reus

Tarragona

Terres
de l’Ebre

Palamós

M
M

A

E

D

I

T

E

R

R

A

N

I

R

Sant Carles
de la Ràpita

Catalunya

Aeroport

llengües oficials
Català i castellà.
L’occità o aranès també
és oficial a la Val d’Aran.
Distribució del territori
La superfície del territori està ocupada
en un 64 % per boscos i vegetació diversa.
Un 26 % correspon a terreny conreat
i el 6,4 % està destinat a àrees
urbanitzades i estructures.

6

Port
Tren

estacions
nàutiques

+100

experiències
de turisme actiu
i de natura

MARQUES TURÍSTIQUES
El territori català es divideix en les nou marques turístiques
següents, que es distribueixen sobre el terreny tal com
mostra el mapa: Barcelona, Costa Barcelona, Costa
Brava, Costa Daurada, Paisatges Barcelona, Pirineus,
Terres de l’Ebre, Terres de Lleida i Val d’Aran.
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SENDERISME

Des dels cims més alts dels Pirineus
de Catalunya fins a les platges de la Costa Daurada i
Terres de l’Ebre, l’amant del senderisme pot triar entre
una infinitat d’excursions.
© INMEDIA SOLUTIONS, SL / ACT

Llac de Sant Maurici
Parc Nacional d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici

al ritmE de lEs PAPALLONES
© nmedia Solutions

Parc Natural
de l’Alt Pirineu
“Els objectius no no
més
són necessaris per
superar-nos, són
essencials per
sentir-nos vius”
@brusyotto

SL / ACT

Cadaqués
tits senders
Caminant per pe
a, per la platja
av
Br
de la Costa
de S’aranella.

© jessica rome ro

© INME DIA SOLU

un pas
més enllà

talunya.
als Pirineus de Ca
mirant el Puigmal,
s
ste
eri
nd
Se
s
Queralb
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Parc Naciona
l d’Aigüesto
rtes
i Estany de Sa
nt Maurici
“I si aconsegu
eixes fer de la
teva vida un so
mni?”
@brusyotto

ro

Senderisme

TION S S.L / ACT
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© jessica rome

© INME DIA SOLU

Setcases
Ruta senderista de
Setcases a Costabona.

Viatjar a peu és viure al ritme de les papallones.
Caminar és la manera més senzilla de conèixer
un territori, de copsar-ne tots els detalls, de
reconèixer el paisatge a cada pas. A Catalunya hi
ha infinitat rutes per a tots els caminants.

ACTIVItatS aquàtiques
© daniel julián / ACT

Sant Pere Pescador
“Sentir-se lliure entre les ones”

Amb vaixell de vela o a rem, en llacs o a mar
obert, l’aigua és sempre la protagonista en un
territori que es banya al Mediterrani i es refresca
als rius de les altes muntanyes.

Banyoles
Quan l’aigua és un
mirall i llisquem per
la seva superfície
remant tranquil·lam
ent.

AiGüeS BRAVeS O EN CALMA

© inmedia solutions

L’aigua ens fa sentir vius. Ens transmet
energia i emoció quan rellisquem per tobogans
naturals o descendim pels ràpids d’un riu,
ens submergim en les profunditats marines o
nedem en aigües cristal·lines.

, sl / ACT

AVENTURA
AqUàTICA
© iván rodr ígue z

Salou
anyia en
Navegant en comp
vela lleugera.
de
ció
una embarca
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Activitats aquàtiques

Llavorsí
No es pot baixa
r la guàrdia qu
an la llanxa
cavalca per le
s aigües brav
es d’un riu.

/ ACT

, sl / ACT

© lluí s car ro

© inmedia solutions

igua Xelida
Tamariu Cala d’A
yaexperience
lun
#CostaBrava #cata
@ivrodriguez

CICLOTURISMe

Catalunya és un paradís per practicar el cicloturisme.
En solitari, en grup o en família, cada visitant trobarà la ruta
adequada al seu nivell i objectius: circuits tranquils i apartats
del trànsit, rutes per les muntanyes i vies accessibles per a tothom.
© turisme val d’aran

Pista de Montgarri (Val d’Aran)
“Les pedres del camí són testimoni
dels reptes que assolim”
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a cop de pedal

Viatjar en bicicleta permet combinar esport, cultura
i diversió. Hi ha recorreguts familiars per les Vies
Verdes, sobre antics traçats del ferrocarril; rutes per
carreteres paral·leles a la costa i camins d’interior
entre vinyes i serres... i una xarxa d’allotjaments i
centres al servei del viatger ciclista.

sobre
rodes

©Paolo & Pinar Pinzuti

© inmedia solutions

, sl / ACT

Besalú El plaer d’a

rribar al destí i qu

© hotel terr adets

e aquest sigui pre

ciós.

Cellers
Volta al pantà
de Terradets.

/ ACT

Tossa de Mar
àries,
Carreteres secund
una
un grup d’amics,
bicicleta i el mar
a
de la Costa Brav
ta
ep
rec
La
de fons.
cte.
d’un viatge perfe

Cicloturisme

jó
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, sl / ACT

© Car los casama

© inmedia solutions

Horta de Sant Joan
Recorrent la Via Verda
per les Terres de l’Ebre.

Parc Naciona
l d’Aigüesto
rtes
i Estany de Sa
nt Maurici
“Finishers Peda
ls de Foc. Expe
riència BRU-TA
al Pirineu amb
L
MTB - 200 KM
I 6000 m D+”
@carloscasam
ajo

ECOTURISMe

Actualment, a Catalunya és possible fer activitats
a la natura que respecten l’entorn i contribueixen a
conservar el patrimoni cultural i natural.
© tina bagué / ACT

Amposta
“Passeig en barca per l’Encanyissada,
al delta de l’Ebre”

© Dani Codina / ACT

EL batec DE LA NATURA

Ecomuseu del Pa
rc
Natural del Delta
de l’Ebre
El respecte pel territo
ri que
ens acull fa que en
vulguem
saber més coses.

Son, Alt Àneu
bser vació
Activitat guiada d’o
us.
MónNatura Pirine
e
ntr
ce
d’animals al

La natura ens mostra la seva fortalesa. I també
la seva fragilitat. Ella marca el compàs, nosaltres
ballem al seu ritme: el de la vida, sense pressa ni
pauses. Respectar-la, conèixer-la, cuidar-la...

© oriol clav era

© inmedia solutions

, sl / ACT

EL Pols DE
LA TERRA

rod ríg uez /
ACT

© mónnatu ra delta

Ecoturisme

© jos é luis

.
l de l’Alt Pirineu
rre. Parc Natura
cims.
ala
sc
els
d’E
bre
a
so
er
nt
oll
La M
t de les aus plana
en
vim
mo
el
i
nc
Observar en sile

/ ACT
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Amposta
s a escala
Salines recreade
ra Delta.
atu
nN
al centre Mó

Pirineus
tge protegeix
el seu hàbitat,
atenta i expect
ant.

La fauna salva

NEU

Més enllà dels dominis de les estacions d’esquí,
la muntanya hivernal ofereix emocions úniques.
Amb el material i els guies adequats,
la neu és més a prop que mai.
© marc gasch / ACT

Tavascan
“El blanc és el color de la meva aventura;
la muntanya, la meva companya de viatge”

EXPERIèncieS
EN BLANC

Port del Comte
@ brusyotto

© Marc Gasc h / ACT

Hi ha aventures que només es viuen a l’hivern:
patinar sobre un llac glaçat, construir un iglú,
fer una travessa sobre uns esquís...

© jessica rome ro

PELS
CIMS

mpre,
u és, i ho serà se
La Molina La ne
ón...
el millor joc del m
© inmedia solutions

© trav eltec

Vall de Boí
La lliber tat és
al teu abast a
les
d’esquí dels Pi
rineus de Cat estacions
alunya.

, sl / ACT

Pirineus
la millor
b
am
i
u
Un dia a la ne ... Què més es
companyia
pot demanar?!

AVENTURA

Ribes de Freser
“Escalar la via ferrada Roca de la Creu
i convertir l’aventura en un repte”

Trotar per les muntanyes al llom d’un cavall, escalar
les seves parets acinglerades o endinsar-se en coves
profundes… Amb un mapa adequat, Catalunya esdevé
un camp de joc, aventura i exploració.
© Guia de muntanya Ama Dablam

PeR TERRA, MAR i AIRE

Via ferrada Cala de
l Molí
“Enjoy the view”
#ViaFerrata #Costab
rava
#Descobreixcatalun
ya
@Chescobalducci

Òdena
es veu
A les altures, tot
gle.
an
re
des d’un alt

© francesco balducci

Viatjar és molt més que
desplaçar-se. És sentir cada pas,
gaudir de cada tram i fusionar-se
amb el paisatge. Assolir
el límit i tastar el risc.

rich / ACT

Serra del Montsec
#catalunyaexperience
#Descobreixcatalunya
@Chescobalducci
32 /

Aventura

radets

© mig uel rau

© hotel ter

Siurana Iniciació

a l’escalada al Prior

at.

© Glob us Grial, SL

PASsIÓ
i risc

Cellers
A punt per fer
d’espeleòlegs!
© francesco

balducci

espais naturals

Catalunya disposa d’una completa xarxa de parcs naturals
i espais protegits, i un parc nacional, el d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, amb una gran diversitat ecològica i
paisatgística per descobrir i gaudir.
© Inmedia Solutions, SL / ACT

Horta de Sant Joan.
Parc Natural dels Ports
“Espais protegits, únics, inalterables”

© Servicios Edito riales

Rose r / ACT
© Kris Ubac h/Quim

TERRITORI SALVAtgE

Turó de l’Home
Des de dalt del Mo
ntseny,
en un dia clar, es po
t
veure el mar... i més
enllà.

Geor ama / ACT

Catalunya és un territori amb un patrimoni natural
i una biodiversitat excepcionals. Té més d’un
60 % de boscos, i els espais protegits ocupen més del
30 % del territori terrestre i un 10 % de l’àmbit marí.

l’empremta
NATURAL

y / ACT

© oriol alaman

© oriol alaman

rc Natural
del riu Muga. Pa
Desembocadura
de l’Empordà.
dels Aiguamolls
r...
riu arriba fins al ma
el
:
tge
Final del via
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Espais naturals

Parc Natural
del Cap de C
Un espai natu
reus
ral paradisíac
i de formes sin
uoses.

y / ACT

t
rra de Montsan
Parc Natural Se
.
en
rtig
ve
de
s
tge
Paisa
.
yà
pin
sto
Barranc de l’E

abans de començar el viatge

Cada escapada comença amb un desig: desconnectar, arriscar-se,
explorar el territori, competir, protegir el medi ambient... Segons quina
sigui la motivació que ens mou, encaixem en un perfil de turista o un
altre. A les pàgines següents hi trobaràs més de cent propostes de
turisme actiu i de natura, classificades segons aquests perfils:
contemplatiu, ecoturista, explorador, esportista i aventurer.
Bon viatge!

DESCoBREix QUin perfil
DE turista ets

CONTEMPLATIu
pàgina 40

ECOTURISTA

Espais
naturals

pàgina 50

EXPLORADOR
pàgina 64

esPORTISTA
pàgina 84

aventurer
pàgina 92
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Excursions
a cavall

Passejos en
bicicleta entre
vinyes

Cales
secretes

Senders
a la costa

Banys
termals

Nit d’estels

Navegar
en caiac

Prismàtics

Snorkel

Gastronomia
local

Observar
les aus

Arrossars i
bicicletes

Vies Verdes

Pobles amb
encant

Boscos
centenaris

Vies Braves

Nedar a
mar obert

Refugis
de muntanya

Parets
verticals

Quatre dies
en BTT

Descens de
ràpids en caiac

Ruta literària

Vol en globus

Competició

Entrenament
d’alta intensitat

Submarinisme

Raquetes
de neu

Hort
ecològic

Desnivell

Vies altes

Barranquisme
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Vols
desconnectar
de la rutina,
trobar calma
i tranquil·litat,
recuperar-te de
l’estrès diari i
relaxar-te en un
entorn natural,
sol, amb amics
o en família?

© Lluís Carro / ACT

contemplatiu

llac de Sant Maurici
i els Encantats, muntanya
emblemàtica del Parc
Nacional d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici.

ACT
© inmedia solutions /

Si necessites
desconnectar,
posar el fre
i observar la
natura...

Mirador celeste

Protegit per la Reserva
Natural Parcial de la
Noguera RibagorçanaMont Rebei, s’amaga
l’impressionant congost
de Mont-rebei. Aquesta
reserva Starlight de nit
ofereix una espectacular
volta estelada.

Pedalar
sense pressa
per paratges que et
permetin relaxar-te i
fondre’t amb l’entorn.
Caminar
per senders
senyalitzats i de fàcil
accés, que et duguin a
contemplar el paisatge
i escoltar el silenci.
Fer-te un bany
relaxant en aigües
termals, que aporten
benestar al cos i la ment
i et remunten al passat
històric de l’indret.

© sergi boixader / ACT

Et proposem:

9.000 km de senders
Una xarxa de 5.000 km de senders de gran recorregut (GR) i
4.000 km de petit recorregut (PR) es ramifica per tot el territori
perquè la gaudeixin senderistes de tots els nivells. Des d’una
travessa circular pel Pirineu de Catalunya per arribar fins al
Cinquè Llac fins a una ruta per l’emblemàtica i espiritual
muntanya de Montserrat.

El mar, el cap de Creus, el cim del Canigó, els
Pirineus de Catalunya... Això i molt més és el que
ens ofereix la nostra vista si recorrem la ruta del
monestir de Sant Pere de Rodes fins a les ruïnes
dels castells de Sant Salvador, a l’Alt Empordà.

de muntanyes i boscos,
patrimoni històric i
tranquil·litat... És el que
ofereixen les Muntanyes
de Prades, a la
Costa Daurada.

© marc castellet puig

© oriol alamany / ACT

Contemplatiu

km2

/ ACT

Perdre’t en un
bosc d’avets centenaris
i respirar aire pur i
tranquil·litat.

42 /

307

Monestir amb vistes

Actitud ‘slow’
Les vinyes formen part del paisatge de Catalunya.
Passejar en bicicleta entre les vinyes del Penedès
és una activitat relaxant i enriquidora.

Catalunya, turisme actiu i de natura
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Dificultat
l baixa
l fàcil
l mitjana
l alta

Senderisme

Llegenda
Pictogrames i característiques
de les propostes

Cicloturisme

PIRINEUS

3. El Cinquè Llac
Agradable travessa pirinenca

Època
Espais naturals

Ruta circular des de la Pobla de Segur per les comarques del
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. Es proporciona
un llibre amb la ruta detallada, els punts d’interès i la història i les
llegendes del territori. Una travessa agradable pels Pirineus de
Catalunya amb allotjament en cases rurals, com Casa Churchill, i
la possibilitat de transportar l’equipatge entre allotjaments.

Interès

www.elcinquellac.com

Aventura

Circular

Activitats d’aigua

Etapes

Neu

Desnivell
Distància

Ecoturisme

www.casachurchill.cat

Edat
Familiar

Accessible

La Pobla de Segur

l

105 km

5

6.299 m+

© Casa Churchill

COSTA DAURADA

1. Sant Roc de Prades
Una excursió astronòmica
Després de sopar comença l’excursió astronòmica. Des del
Càmping Prades es fa el desplaçament en vehicle fins a l’ermita de
Sant Roc per observar el moviment de les constel·lacions. Prades
té unes condicions excel·lents de foscor que permeten dur a terme
les millors observacions astronòmiques de les muntanyes de la
Costa Daurada.

Una escapada perfecta per conèixer les comarques de Girona des
de diferents punts de vista: el patrimoni cultural i artístic, la gastronomia i el paisatge. La combinació ideal per descobrir l’Empordà
en bicicleta elèctrica en una àrea plana i fàcil de pedalar. La ruta té
com a base Castelló d’Empúries, un poble medieval amb un gran
patrimoni cultural i històric. Inclou dues visites a cellers.

www.campingprades.com

www.cicloturisme.com

Prades
©Camping prades

COSTA BRAVA

4. DO Empordà
La ruta del vi

l

2 km

6-16

Girona

200 m-

© CicloTurisme i medi ambient, sl

l

COSTA DAURADA

PIRINEUS

2. Muntanyes de Prades
Visita a la Roca Foradada

5. La Vall d’Àneu
Bany de bosc

Aquesta excursió autoguiada des del Càmping Prades s’enfila a
l’emblemàtica Roca Foradada, des d’on s’albiren uns paisatges
magnífics. En acabar la visita i amb l’ajuda d’un mapa, comença el
joc de buscar el tresor del Xot: qui el trobi obtindrà un premi que es
recull a la recepció del càmping.

A València d’Àneu hi ha el bosc d’avets més important de la
península Ibèrica. Endinsar-se en un bosc d’aquestes característiques aporta benestar general i millora la salut. Consisteix a
fer un “bany de bosc” (Shinrin Yoku) amb l’objectiu de millorar
el nostre benestar, escoltar els sons i deixar que els sentits
gaudeixin de l’entorn.

www.campingprades.com

40 km/dia

2 dies

12-16

60-40 m+

www.vallsdaneu.org

Prades

l

44 /

1

0-11

200 m+

Contemplatiu

Esterri d’Àneu
© camping prades

l

© Consorci turisme valls d’àneu
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PAISATGES BARCELONA

PIRINEUS

6. Camins de Montserrat
Senderisme espiritual

9. L’Alt Pirineu
Endinsar-se en la muntanya

Itinerari de muntanya que inclou una pràctica de bany de bosc per la
zona de la Vinya Nova, al vessant sud de Montserrat. El propòsit és
percebre el caràcter espiritual de la muntanya a través del contacte
emocional amb l’entorn, unint el mitjà natural, la història i la noció
d’allò sagrat des d’una perspectiva comuna a la condició humana i
la seva relació simbòlica amb la natura.

Nou Càmping organitza aquesta ruta circular en BTT, en plena
natura i amb l’inici al mateix càmping, situat a la Guingueta
d’Àneu. La ruta és fàcil i accessible. Durant el recorregut, que
s’endinsa fins a un aiguamoll de muntanya, es troben zones de
pícnic i descans, així com punts d’observació d’aus. S’envolta la
Mollera d’Escalarre, un espai de gran riquesa natural dins del Parc
Natural de l’Alt Pirineu.

www.guiesdemuntanyademontserrat.cat

www.noucamping.com

Barcelona

l

6 km

1

12-16

La Guingueta d’Àneu

525 m+

l

© GdM

9 km

3

0-16

296 m+

© Nou Càmping

PIRINEUS

PIRINEUS

7. Mas de Bruquet
La Vall de Barcedana en bicicleta

10. Aigüestortes
Natura salvatge en família

La ruta en bicicleta de 25 km comença i acaba a Mas de Bruquet,
passant pels paratges de la Vall de Barcedana i la falda del
Montsec. Pel camí es pot visitar la Cova Negra de Matasolana,
situada a 15 minuts a peu des de la pista. Es combina la carretera
poc transitada amb les pistes de terra. La diversitat paisatgística
i la possibilitat de fer parades per descansar fan que la ruta sigui
molt atractiva per a les famílies.

Descobrir la bellesa salvatge del Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici a través d’una ruta circular de dues hores i
mitja apta per a tota la família. L’organitza Nou Càmping i comença a l’Estany de Sant Maurici, passant per la cascada, el llac de
Ratera i el Mirador de l’Estany. La natura és sempre la protagonista:
estanys, cascades, boscos i fauna salvatge.
www.noucamping.com

www.masdebruquet.cat

Llimiana
© Mas de Bruquet

l

25 km

1

12-16

La Guingueta d’Àneu

660 m+

©Nou Càmping

l

2 h 30 min.

4

6-16

300 m+

COSTA BARCELONA

COSTA DAURADA

8. Mont-roig Miami
Senderisme mediterrani

11. Caldes de Montbui
Termes romanes

La millor manera d’assaborir el paisatge mediterrani de Mont-roig
Miami és practicant senderisme. S’han dissenyat diverses rutes
per recórrer tant la costa com l’interior i la muntanya. Anar-hi a
peu és una bona opció per conèixer i contemplar la diversitat de
paisatges del municipi.

Una amena visita guiada per descobrir les termes romanes de
Caldes de Montbui (Bé Cultural d’Interès Nacional), la Font del
Lleó (una deu que brolla a 74 ºC), l’antic menjador de l’Espai Can
Rius i els safareigs termals del segle xix, que encara funcionen.
També es pot visitar el Museu Thermalia, amb obres de Pablo
Picasso. El paquet inclou un bany termal a El Safareig i un àpat
en un restaurant de la zona.

www.mont-roigmiami.cat/a-peu

www.paquetstermals.cat

Miami Platja

Caldes de Montbui

l

l

46 /

© Mont-roig Miami Turisme

Contemplatiu

6-16
© AJUNTAMENT CALDES DE MONTBUI / Xavier Manosa
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COSTA BARCELONA

PIRINEUS

12. El Penedès
Pedalar entre vinyes

15. Vall de Núria
Caminar entre gegants de pedra

Ruta cicloturista molt agradable i per etapes que permet pedalar
per la plana del Penedès entre vinyes i passar la nit en allotjaments
singulars. A la ruta hi ha més de 40 cellers que es poden visitar,
castells, ermites, pobles i fins i tot un monestir. Tot convida a aturars’hi. Una ruta slow bike per gaudir sense pressa de la bicicleta i del
paisatge de les vinyes del Penedès.

El recorregut comença a l’alberg Pic de l’Àliga i baixa serpentejant per la falda del Puigmal (2.913 m), amb unes vistes
esplèndides sobre els congosts de Núria. A mesura que es
deixa enrere la Vall de Núria, les crestes esmolades es converteixen en cims més arrodonits i suaus, entre els quals destaca
el Balandrau, una bonica muntanya que descansa sobre les
serres del Catllar i de la Canya.

www.penedes360.com

http://xanascat.gencat.cat

Vilafranca del Penedès

l

162 km

4

12-16

Barcelona

2.000 m+

© Penedès 360

l

20 km

1

6-16

300 m+

© Xanascat

PIRINEUS

COSTA BRAVA

13. Paratges de Llavorsí
Excursió guiada a cavall

16. De Palamós a Calella
Un recorregut per cales secretes

L’hípica és una manera amena i divertida de descobrir nombrosos
paratges verges que hi ha a les rutes de la comarca del Pallars Sobirà i, alhora, de tenir l’oportunitat de muntar uns cavalls magnífics
en companyia de guies experts i coneixedors del terreny.

Aquesta excursió circular pel Camí de Ronda entre Palamós
i Calella de Palafrugell inclou la visita a les platges i cales més
amagades de la costa i un àpat tradicional a la platja. Es torna
al punt d’inici amb una barca de pescadors visitant els amagatalls i les coves dels contrabandistes.

www.raftingllavorsi.cat

www.camideronda.com

Llavorsí
© Rafting Llavorsí

2h

6-12

La Bisbal d’Empordà

l

l

344 m+

13 km

1

12-16
©Daniel Punseti / ACT

PIRINEUS

14. Pallars Sobirà a peu
Camí de Les Vernedes
Aquesta ruta, circular o lineal i que es pot recórrer a peu, a cavall
o en BTT seguint el curs del riu Noguera Pallaresa, passa per una
zona agrícola i ramadera de Sort, coneguda com Les Vernedes.
És ideal per fer en família, és fàcil i amena, i transcorre per camps
on pasturen les vaques i per una formatgeria. Es pot pujar fins a
l’ermita de Soler, un mirador fantàstic de la vall de Siarb.
www.sortturisme.com

Sort

l

48 /

6 km
100 m+

Contemplatiu

1

0-16
© Sort Turisme
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T’interessa tot
el que té a veure
amb el medi
ambient i la
conservació dels
espais naturals?
Vius el teu
temps lliure com
una oportunitat
per envoltar-te
de natura
i protegir-la?

© inmedia solutions, sl / ACT

ECOTURISTA

Un viatger llegeix el plafó
informatiu al parc natural
del Cap de Creus.

quilòmetres
de platja

ofereix el litoral de Catalunya.
Cales amagades i platges
inacabables, de sorra fina
o de pedres gruixudes.
Paradisos per gaudir-los.

Et proposem:

Mirar el cel
en una nit clara
d’estiu a la recerca
de constel·lacions
i estels.

Ver de S.L. /
© Tur ismo

recorren Catalunya
de nord a sud, amb cinc
trams navegables.

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/illes-medes/index.html

23 espècies de mamífers protegides

El Parc Natural dels Ports, a les Terres
de l’Ebre, és un massís calcari imponent
de relleu escarpat i abrupte. Hi viuen
45 espècies de mamífers (23 protegides),
124 d’aus i 21 d’amfibis i rèptils.
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ports/index.html

Barques de riu

© miguel raurich / ACT

Ecoturista

ACT

quilòmetres
de riu Ebre

Perdre’t per
l’ecosistema del Ter
en bicicleta i baixar
el riu en caiac.

52 /

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/
aiguestortes

Les tradicionals barques
de perxar, utilitzades per pescar
i caçar en aigües poc profundes
com el riu Ebre, serveixen avui
per passejar-s’hi i observar,
sense fer soroll, les aus
de l’entorn.

© ferran aguila r / ACT

Passejar
per la muntanya
a la tardor per conèixer
les diferents espècies
de bolets i les més
valorades per cuinar.

168

Les 7 illes del tresor
Les illes Medes estan formades per 7 illots i constitueixen una de les
reserves de flora i fauna marina més importants del Mediterrani
occidental. Estan integrades al Parc Natural del Montgrí,
les Illes Medes i el Baix Ter, i és una de les destinacions més valorades
pels submarinistes: la riquesa del seu fons marí és espectacular!

Una xarxa de 184
espais d’especial valor
ecològic formen el
sistema de zones
protegides a
Catalunya. Inclou un
parc nacional: el
d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici.

© tina bagué / ACT

Observar
la fauna
del delta de l’Ebre
en plena estació de
migració de les aus.

Natura protegida

© gonzalo azuendi / ACT

Georama / ACT

280

© Servicios Editor iales

Si busques
el contacte
amb la natura
i t’interesses per
la conservació del
medi ambient...

Reserves de la biosfera
A Catalunya hi ha dues reserves de la biosfera: el Parc Natural
del Montseny i les Terres de l’Ebre. El delta de l’Ebre
és el lloc de reproducció del flamenc.
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PIRINEUS

Llegenda

Senderisme

Pictogrames i característiques
de les propostes

Cicloturisme
Activitats d’aigua

19. La Garrotxa medieval
Rius de lava

Dificultat
l baixa
l fàcil
l mitjana
l alta

Interès

Amb l’ajuda d’un llibre de ruta i tota la informació sobre
l’itinerari i la flora, fauna, geologia, història i cultura de la zona
volcànica de la Garrotxa, es fan aquestes rutes guiades per
les antigues colades de lava i camins medievals. Visitem
els volcans més espectaculars: Croscat, Santa Margarida,
Montsacopa... i passegem per la fageda d’en Jordà, un bosc
únic per perdre-s’hi almenys una vegada a la vida.

Circular

www.trescalia.com

Etapes

Neu

Desnivell

Ecoturisme

Distància
Època

Espais naturals
Familiar

Edat
Olot

Accessible

3

12-16

l

© Cablepress / ACT

TERRES DE L’EBRE

PIRINEUS

17. Passeig pel delta
Observació guiada d’aus

20. Pirineus de Catalunya
Flora i fauna silvestres

Recorregut per llocs d’interès ornitològic del delta de l’Ebre, en
vehicle o en bicicleta, acompanyats per un guia-ornitòleg, amb
parada en els principals punts d’observació d’aus. Pensat per fer
en família, en mitja jornada o jornada completa. Cal fer la reserva
amb antelació.

La flora i la fauna de Catalunya són molt diverses i difícils de
localitzar en un altre indret de la península Ibèrica. Casa Leonardo
ofereix sortides temàtiques (aus, papallones, libèl·lules, botànica...)
de la mà d’un guia especialitzat. S’observarà la natura del Pirineu
de Catalunya a un ritme pausat amb temps suficient per poder
fotografiar totes les meravelles que se us apareguin.

www.ornis.cat

www.casaleonardo.net

Sant Carles de la Ràpita
© miguel raurich / ACT

1

6-16

Senterada

l

@ Casa Leonardo

l

PIRINEUS

TERRES DE L’EBRE

18. El Pallars Jussà
Escapada de bolets

21. Circuits del delta
Tres rutes imprescindibles

Al Pallars hi ha una llarga tradició d’anar a buscar bolets i
cuinar-los. És un dels aliments més saborosos que es troben
a les muntanyes dels Pirineus de Catalunya. Des de la casa
rural Casa Leonardo, situada a la porta de la Vall Fosca,
s’organitzen sortides guiades per un expert per aprendre a
identificar-los i cuinar-los.

Rutes en bicicleta senzilles, sense desnivell i de durada
adaptada al tipus d’usuari, pels circuits més coneguts del delta
de l’Ebre: el Camí de Sirga, que voreja el riu d’Amposta fins a la
desembocadura; la volta a la llacuna de l’Encanyissada; la volta
a la desembocadura del riu Ebre o la volta del Poble Nou. Hi ha
cadires adaptables a les bicicletes per a infants de 0 a 5 anys.

www.casaleonardo.net

www.turismeamposta.cat

Senterada

3 dies

6-16

Amposta

l

6-16

0-16

l
@ Casa Leonardo
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6

200 m+

Ecoturista

© Mariano Cebolla / ACT
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TERRES DE L’EBRE

COSTA DAURADA

22. Badia del Fangar
Recorregut en bicicleta

25. El cel de Prades
Observació dels estels

Ruta familiar en bicicleta elèctrica per admirar l’espectacle que
té lloc a la badia del Fangar, al Parc Natural del Delta de l’Ebre, i
que combina les activitats tradicionals de la pesca amb el cultiu
del musclo. El recorregut pels aiguamolls de depuració plens
d’aus aquàtiques i per les platges salvatges hipnotitzarà els
amants de la fotografia.

El cel de Prades, al Baix Camp, és un dels més privilegiats
del sud d’Europa per la seva baixa contaminació lumínica.
Acompanyats per un guia Starlight observarem els planetes
i els estels visibles aquella nit. Aprendrem a estimar i conèixer
el cel des de la Terra. L’activitat es fa des del mateix allotjament
Xalet de Prades i s’adapta a un públic adult, jove o familiar.

www.deltacleta.cat

www.xaletdeprades.com

Deltebre

23 km

1

0-16

Prades

l

© Xalet de Prades

TERRES DE L’EBRE

TERRES DE L’EBRE

23. Desembocadura de l’Ebre
Camps d’arròs i platges salvatges

26. Parc Natural dels Ports
Rapinyaires al Mont Caro

Des d’un entorn únic envoltats de camps d’arròs, es fa un
recorregut en bicicleta elèctrica de lloguer per un còmode carril
bici fins a la desembocadura del riu Ebre. Un cop allà, es podrà
sentir la fusió entre el riu i el mar amb tota la seva esplendor
paisatgística i gaudir de les platges salvatges amb
les espectaculars dunes plenes de vegetació.

Excursió en 4×4 des de Roquetes fins al cim del Parc Natural dels
Ports, el Mont Caro. Es puja per una pista forestal fins a la Mola
de Catí, on es visita la impressionant cova Cambra i es degusten
productes típics al bell mig de la natura. Una oportunitat per veure
el vol de les rapinyaires i l’hàbitat de la cabra hispànica. La ruta
combina 26 km en un cotxe tot terreny i 4 km a peu.

www.deltacleta.cat

https://gubiana.com

Deltebre
© Deltacleta

6-16

l

© Deltacleta

32 km

1

0-16

Raval de Crist

l

© Gubiana dels Ports

l

barcelona - costa daurada - costa brava - pirineus

PIRINEUS

24. Gastronomia catalana
Bolets: del bosc al plat

27. El Prepirineu ocult
Expedició a peu i en 4×4

Un passeig tranquil pel paisatge tardorenc de diversos llocs de
Catalunya. Durant el recorregut descobrim per què els bolets són
un ingredient essencial de la cuina catalana. Un guia professional
de la micologia ens explicarà quines espècies són bones per
cuinar i descobrirem, a través d’aquest ingredient, el caràcter i la
cultura dels habitants d’aquest territori.

Tres dies d’aventura per un dels paratges més inhòspits de
Catalunya. En 4×4 per pistes infinites i excursions a peu per
antics camins ramaders, per visitar els racons més bonics de
la Reserva Nacional de Boumort. Són tres dies de senderisme
i dues nits en un refugi i un campament situat sota els pobles
troglodítics de Solduga i Espluga.

www.naturalwalks.com

www.outdooradventour.com

Barcelona

l

1 km

0-16

Sort

100 m+

l
© Naturalwalks
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Ecoturista

2,5-9 km

3

30 km

1

6-16

100 m+

12-16

300 m+
© OUTDOOR ADVENTOUR
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TERRES DE L’EBRE

COSTA BRAVA

28. Aus del delta
Iniciació ornitològica

31. Territori natural
Aus de la Costa Brava

El delta de l’Ebre és la zona humida més gran de Catalunya
i una de les més importants de l’Europa occidental. La seva
particular formació ha creat un espai únic on viuen aus
aquàtiques reconegudes internacionalment. MónNatura
Delta proposa un passeig pels voltants de les seves
instal·lacions per aprendre a identificar i conèixer els ocells
més comuns de la zona.

Per conèixer les diverses espècies d’aus del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter es fan dues sortides durant
dos dies, amb un guia acreditat. La primera (d’una durada de 90
minuts) es fa amb vaixell des de l’Estartit, i la segona (de 2 hores)
baixa en caiac pel Ter, de Colomers a Verges.
www.masramades.com

www.monnaturadelta.com
Amposta

2 km

6-16

Torroella de Montgrí

l
© MónNatura Delta / Pau Fabregat

6-16
© Mas Ramades

COSTA BRAVA

COSTA BRAVA

29. Meandre de Colomers
Passeig lliure pel riu

32. L’Estartit
Exploradors per un dia

Aquells que no vulguin fer un descens pel riu tenen la possibilitat
de llogar embarcacions per passejar lliurement pel meandre
de Colomers. És un tram del riu tranquil que es pot recórrer en
caiac, canoa canadenca o surf de pala. És imprescindible saber
nedar. El tram està tancat entre el 15 de març i l’1 de juliol per
nidificació d’avifauna.

Aquesta ruta de nivell baix-mitjà ens duu del mar a la muntanya.
Acompanyats d’un guia, sortim de l’Estartit en vaixell per contemplar la millor vista de les illes Medes, ens banyem a Cala Pedrosa,
fem snorkel i tornem al punt d’inici, a peu, per un bosc típic de la
costa mediterrània. Un dia per sentir-se com un explorador solcant
els mars i els boscos d’aquest bell paratge.

www.kayakdelter.com

www.medaqua.com

Colomers
© Kayak del Ter

2

l

0-16

L’Estartit

l

© Medaqua

l

terres de l’ebre

TERRES DE L’EBRE

30. Llacunes del delta
Passejar en barques antigues

33. Delta de l’Ebre
Anellament d’aus

Desplaçar-se pel riu amb la barca de perxar és fer un viatge al
passat, quan s’utilitzaven aquestes embarcacions sense calat per
navegar per les aigües poc profundes del delta. L’activitat consisteix a conduir una d’aquestes barques pels canals de la llacuna
de Lo Mas de la Cuixota i gaudir de la flora i la fauna del delta.

Un recorregut per les instal·lacions de la Fundació Plegadis
per conèixer el paper del delta de l’Ebre dins de les rutes de
migració d’aus, així com curiositats i hàbits de les diverses
espècies que habiten en aquest indret. Inclou una activitat
formativa d’anellament d’aus amb un expert titulat que mostra tot el procés: la captura, la presa de dades, l’alliberament
dels ocells... Cal fer prèviament la reserva.

www.turismeamposta.cat

5 km

1

6-16

200 m+

www.ornis.cat
Amposta

0-16

Sant Carles de la Ràpita

l
© mariano cebolla / ACT
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1
© Apartaments Ornis
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PIRINEUS

COSTA BRAVA

34. Les Valls d’Àneu
Fauna salvatge dels Pirineus

37. Torroella i l’Estartit
Ecoturisme al parc natural

Situat en un bonic paratge de les Valls d’Àneu, al Pallars Sobirà,
MónNatura Pirineus és un centre que permet conèixer les espècies que
conformen la fauna salvatge dels Pirineus de Catalunya. De la mà d’un
educador es fa un recorregut familiar que transcorre per l’interior del
bosc. Des d’allà es podran observar de prop algunes de les espècies
més representatives d’aquestes muntanyes i conèixer els projectes de
reintroducció i altres curiositats.

Rutes guiades a peu i en bicicleta per conèixer el patrimoni
natural, cultural i històric del Parc Natural del Montgrí,
les Illes Medes i el Baix Ter, i assaborir amb calma paisatges
de gran bellesa.
www.visitestartit.com

www.monnaturapirineus.com
Son, Alt Àneu

0-16

L’Estartit

l

© Monnatura Pirineus

6-16

l

© Oficina Turisme Torroella Estartit

COSTA BRAVA

PIRINEUS

35. El cel del Pallars
Viatjar per les galàxies

38. Descobrir el Montgrí
Per terra, mar i aire

Observació del cel nocturn des del Pallars Sobirà. El centre
MónNatura Pirineus apropa als curiosos el coneixement de les
principals constel·lacions i cossos celestes visibles a l’hemisferi
nord. La primera part de l’activitat es fa en un planetari interior, i
després s’observa l’exterior amb làsers i telescopis.

Cinc dies de descobriment per terra, mar i aire del Parc Natural
del Montgrí. Una experiència única, en plena natura, que inclou
diverses activitats: ecosenderisme, ecocaiac, burricleta, snorkel
a les illes Medes, surf de rem, descens en caiac pel riu Ter,
experiència pirata al vaixell Corsari Negre i Ruta del Vent (a
peu). Hi ha activitats accessibles, com ara el vol amb globus i el
passeig amb vaixell.

www.monnaturapirineus.com

www.visitestartit.com

Son, Alt Àneu
© Mónnatura Pirineus

6-16

L’Estartit

l

© Oficina Turisme Torroella Estartit
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39. Safari ecocultural
Hi havia una vegada el delta...

Experiència única de caiac i snorkel a la Costa Brava amb un guia
acreditat del Parc Natural del Cap de Creus. Naveguem per la badia
de Llançà en un caiac doble fins a la petita península de Cap Ras.
Allà, a la platja de Canyelles, d’aigües cristal·lines i un fons marí espectacular (forma part de la Xarxa Natura 2000), hi farem snorkel amb
un monitor especialitzat. Es disposa de material adaptat per a infants.

Per a aquelles persones interessades a endinsar-se en
l’essència del delta de l’Ebre, la seva riquesa ornitològica,
el cultiu tradicional d’arròs i els sabers de la seva gent. Es
tracta d’un recorregut amb vehicles per conèixer els diversos
ecosistemes que alberga. Activitats vinculades al cultiu
tradicional d’arròs abans de l’aparició de les màquines.

www.kayakcostabrava.com

www.deltapolet.com

Llançà

3 km

60 /

2

6-12

Tarragona
© Oriol Clavera / ACT

Ecoturista

6-16

costa daurada

36. Badia de Llançà
Aventura en aigües cristal·lines

l

5

l

l

500 m

1

12-16
© delta polet
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TERRES DE L’EBRE

40. Deltebre
Passeig en bicicleta
Un passeig en bicicleta en plena natura per gaudir de l’entorn i la
tranquil·litat del delta de l’Ebre. El centre Riu a l’Ebre lloga bicicletes i organitza rutes a través de l’aplicació Wikiloc. L’activitat és
ideal per fer en família, ja que hi ha carrils exclusius per a bicicletes i sense desnivell.
www.riualebre.com

Deltebre

0-16

l

© Riu a l’Ebre

TERRES DE L’EBRE

41. Illa de Gràcia
Navegar per la Reserva
de la Biosfera
Des del centre Riu a l’Ebre ens desplacem fins al poble pintoresc de
Balada, davant de l’illa de Gràcia, on comença la ruta en caiac per
les tranquil·les aigües de l’Ebre, lloc de convivència harmònica de
peixos com les orades o els llobarros. La ruta acaba a l’embarcador
del centre Riu a l’Ebre, a Deltebre.
www.riualebre.com

Deltebre
© riu a l’ebre

5 km

6-11

l

TERRES DE L’EBRE

42. La Punta del Fangar
Remant entre muscleres

© INMEDIA SOLUTIONS S.L / ACT

La ruta en caiac té lloc a la impressionant badia del Fangar, entre
les estructures que sustenten les cries de musclos. Observarem
aus aquàtiques com ara garses, flamencs i ànecs, i veurem el
singular far, que alerta els vaixells de la proximitat de la Punta del
Fangar. Per acabar, ens capbussarem a la badia i tastarem els
musclos criats entre aigua dolça i salada. El punt de partida
és el centre Riu a l’Ebre.
www.riualebre.com
Deltebre

5 km

6-16

l
© Riu a l’Ebre

62 /

Ecoturista
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Gaudeixes visitant
els espais més
emblemàtics del
territori, coneixent
pobles amb
encant i tastant la
gastronomia
de cada indret...
Vius intensament
les vacances
i l’entorn.

© inmedia solutions, sl / ACT

EXPLORADOR

escapada familiar pels
voltants de Rialp,
al Pallars Sobirà.

Si vols
conèixer el
territori, la seva
cultura i els
seus atractius...

ACT

Et proposem:

© nmedia Solutions, SL / ACT

© miguel álvar ez /

Recórrer
els pobles
medievals de
Catalunya, en
bicicleta o a peu.
Pedalar pels
arrossars
del delta de l’Ebre
i degustar unes
ostres en un local
de la zona.

Senderisme cultural
Muntanyes de Prades és un espai natural de gran interès
geològic i d’oci a l’aire lliure. Es poden visitar els jaciments
paleontològics i practicar senderisme, BTT, parapent o
caiac al pantà de Siurana. Ofereix, a més, un ric patrimoni
arquitectònic i cultural: ermites, masies i l’imponent monestir
de Poblet, una de les principals joies de l’art
cistercenc català.

Caminar per
senders de mar
i muntanya, i gaudir
d’unes vistes
paradisíaques practicant
la marxa nòrdica.

66 /

Explorador

Entre l’Escala i el port de l’Estartit hi ha un dels trams
de costa més bells i salvatges de la Costa Brava: el massís de Montgrí.
Es fon amb el mar i forma un penya-segat de 100 metres d’altura i
gairebé 10 quilòmetres de longitud. En aquest paradís natural hi ha
coves i cales verges a les quals només es pot accedir per aigua.

Són antics traçats
ferroviaris convertits
en itineraris cicloturistes
i senderistes.
Accessibles i aptes
per a qualsevol edat
i nivell físic.
www.viesverdes.cat

© Imagen M.A.S. / ACT

171 km de Vies Verdes

© consorci vies verdes de girona. Stella rotger

Endinsar-te
al Pirineu
de Catalunya
tot seguint la pista
d’escenaris literaris.

Paradís aquàtic

Pobles amb història
La Vall de Boí, esquitxada de poblets de muntanya, desborda
tradició i cultura, que es poden viure i visitar en els seus pobles
i les seves esglésies romàniques, com la de Sant Climent de Taüll,
declarades Patrimoni de la Humanitat. Es poden visitar recorrent
els senders que uneixen els pobles de la vall.
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costa barcelona - costa brava

Llegenda

Senderisme

Pictogrames
i característiques
de les propostes

Cicloturisme
Activitats d’aigua

Dificultat
l baixa
l fàcil
l mitjana
l alta

Època

Ruta cicloturista arran de mar des de Santa Susanna fins a
Blanes. Visitarem el Jardí Botànic i veurem com arriben els
vaixells de pesca al port envoltats d’un agradable ambient
mariner. La ruta l’organitza Aquahotel, que disposa de
nombrosos serveis per al ciclista turista: guies, mapes, spa,
massatges, tractaments terapèutics i de relaxació...

Interès

www.aquahotel.com/ca/cicloturisme

Etapes

Neu

Desnivell

Ecoturisme
Espais naturals

45. Santa Susanna - Blanes
Bicicletes i jardins a la costa

Distància

Circular

Aventura

Edat
Familiar

Accessible

Santa Susanna

l

30 km

1

6-12

150 m+

© Aquahotel / hikeandbike

costa barcelona

costa barcelona

43. Ruta de les ermites
Panoràmica del Maresme

46. Montnegre i el Corredor
Senderisme i relaxació

Ruta circular, relativament curta, que visita les ermites de Sant
Pere de Riu i de la Mare de Déu de Gràcia. Des del recorregut
s’aprecien les vistes panoràmiques del litoral nord del Maresme i
de les platges de Santa Susanna. Malgrat la poca distància,
l’itinerari presenta pujades i baixades amb un fort pendent.

Un dia al Parc Natural del Montnegre i el Corredor per descobrir
la seva flora i fauna així com els vestigis d’una altra època
que encara romanen a la zona. Una activitat organitzada per
Aquahotel i pensada per a tota la família, per desconnectar i
aprendre a escoltar la natura. La ruta es pot adaptar a persones
amb discapacitat.

http://stasusanna-barcelona.com

www.aquahotel.com

Santa Susanna
© Lluís Carro / ACT

13,47 km

Santa Susanna

l

© Aquahotel / hikeandbike

l

terres de l’ebre

pirineus

44. L’origen de la Ràpita
Cultura de l’Ebre

47. La Vall de Lord
Camí verd

Un recorregut audioguiat pels llocs d’interès històric de Sant Carles
de la Ràpita, per descobrir detalls de la fundació del poble i l’origen
de l’estat actual de tot el delta de l’Ebre. La ruta passa per bonics
miradors paisatgístics. Una activitat còmoda i flexible, ideal per
fer en família, organitzada per Apartaments Ornis.

Ruta lineal que va des de Sant Llorenç de Morunys
(Solsonès) fins al naixement del riu Cardener, afluent del
Llobregat. Seguint el traçat del riu es descobreixen diversos
elements culturals i naturals de la Vall de Lord: el pont
romànic de Vallonga, l’ermita romànica de Santa Creu dels
Ollers o les fonts del Cardener. El desnivell és suau, molt
recomanable per a famílies. www.lavalldelord.com

www.ornis.cat

Sant Carles de la Ràpita

7

6-12

Sant Llorenç de Morunys

l

l
© Apartaments Ornis

68 /

Explorador

12 km

1

6-16

450 m+

6-12

234 m+
© associació de Turisme de la Vall de Lord
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48. Ruta a l’Empordà
Pobles medievals

51. La Ruta de l’arròs
Sortida familiar fins al molí

La combinació perfecta entre fer esport i gaudir de la cultura. Una
ruta a través dels pobles medievals de l’Empordà, en una zona plana i fàcil de pedalar. El recorregut comença a Torroella de Montgrí i
passa per pobles històrics, com Gualta, amb el seu pont espectacular, o Ullastret, amb restes de poblat ibèric.

La Ruta de l’arròs mostra el cicle d’aquest producte i permet
observar molt de prop el seu medi natural. Amb el tren turístic
El Xiulet de Pals es fa una parada al Molí de Pals per conèixer
el procés de blanquejat de l’arròs i, de pas, degustar una bona
cervesa d’arròs. Una sortida familiar i educativa per gaudir en un
entorn natural únic.

www.cicloturisme.com

www.elxiuletdepals.com

40 km/dia

Girona

2

12-16

Pals

l

© Cicloturisme i medi ambient, sl

16 km

0-16

l

© El Xiulet de Pals
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49. De Girona al mar
Seguint la Via Verda

52. Ruta dels dòlmens
Història a Organyà

El primer tram de la Via Verda us permetrà descobrir els recursos
naturals de la Garrotxa, com ara la zona volcànica o les zones
tranquil·les i encantadores dels rius Brugent i Ter. La segona
secció de la Via Verda condueix fins al Mediterrani. El trajecte és
fàcil i divertit, i passa per camps i boscos. Hi ha l’opció familiar, que
inclou cinc nits, amb trams més curts.

Ruta circular, a peu o en bicicleta, organitzada per l’Hotel Dom per
conèixer els dòlmens de la Vall de Cabó i, de pas, la seva història i
cultura. El camí comença a Organyà i arriba fins al poble de Cabó.
Transcorre per una pista ampla i passa per poblets emblemàtics
com el Vilar i el Pujal.
www.hoteldom.es

www.cicloturisme.com www.viesverdes.cat

50 km/dia

Girona
© Cicloturismo Tours

l

2

6-16

Organyà

350 m+

© Hotel Dom

l
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50. Bici & Sake
Ostres, arròs i més delícies

53. Ruta de Santa Fe
Romànic i salts d’aigua

Ruta amb bicicleta elèctrica fins al mar, a través d’arrossars i
envoltant la badia del Lozadal. Inclou una visita guiada a l’obrador
de Kensho Sake —el primer sake mediterrani elaborat amb arròs
del delta— i una degustació d’ostres conreades a la mateixa badia.
Durant el recorregut veurem una gran diversitat d’ocells aquàtics
que conviuen entre l’aigua dolça i l’aigua salada del parc natural.

Descobrir la muntanya de Santa Fe en aquesta ruta circular
amb excel·lents panoràmiques d’Organyà, la muntanya d’Ares
i la Vall de Cabó. Passem per l’ermita romànica de Santa Fe,
situada al cim, i per la font Borbonera, d’abundant cabal d’aigua
i salts d’aigua. Segons la temporada de l’any, s’hi pot practicar el
barranquisme.

www.deltacleta.cat/ca/bici-sake

www.hoteldom.es

Deltebre

l

25 km

1

Organyà

30 m+

l
© Deltacleta

70 /

Explorador

14.53 km

1

19 km

1

12-16

413 m+

12-16

778 m+
© Hotel Dom
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54. Meravelles de l’entorn
Història antiga a la vora del mar

57. Costa Brava natural
Senderisme cultural

L’Hotel Xaine Park ofereix visites als jaciments arqueològics de Lloret
de Mar, guiades per l’animador de l’hotel, o, si es prefereix, per
descobrir els edificis històrics de la localitat i els jardins del passeig de
l’Ajuntament, entre els quals destaca el Jardí de Santa Clotilde, d’estil
romàntic i noucentista, declarat Bé d’Interès Nacional. L’activitat és
ideal per a famílies.

Una bona opció per descobrir el patrimoni cultural i natural de
Lloret de Mar és a través de la marxa nòrdica. Es tracta de recórrer els senders i carrers d’aquest municipi amb aquesta tècnica
senderista, que s’acompanya de bastons especials per caminar;
una activitat divertida que ajuda a millorar la forma física i a reduir
les tensions.

www.xaine.com

www.lloretdemar.org

Lloret de Mar

l

5 km

1

6-12

Lloret de Mar

500 m+

© Servicios Editoriales Georama / ACT

3-4 km

1

12-16

l

© Lloret Turisme
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55. Senders de la costa
Pobles de mar

58. El sabor del Montgrí
Tradició per terra i mar

Vuit dies per recórrer la Costa Brava i set nits d’allotjament en
cases rurals i hotelets. Aquest programa, de la xarxa de senders
Itinerànnia, inclou la visita a pobles encantadors: Castelló d’Empúries, Llançà, el Port de la Selva i Cadaqués, que conviden a
explorar el seu interior rocós i la seva relació amb el mar.

Quatre dies i tres nits fent senderisme pel Parc Natural del Montgrí,
per les illes Medes i l’Estartit, amb un guia acreditat. Aquesta
proposta ecoturista inclou degustar productes locals, veure la
sortida del sol al mar i conèixer la biodiversitat de la zona així com
els projectes de recuperació que s’hi fan, entre d’altres. L’allotjament
es fa a Mas Ramades, casa rural certificada per la CETS amb
esmorzar inclòs.

www.itinerannia.net
www.trescalia.com/our-holidays/walking-the-costa-brava-trails

www.masramades.com
Olot
© Itinerànnia

8

Torroella de Montgrí

l

© servicios editoriales georama / ACT

l
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56. Lloret de Mar
Viatge al fons del mar

59. Cambrils sobre rodes
Escapada marítima

Sortida guiada per fer una immersió lleugera (snorkel) i
descobrir l’univers que amaga el fons marí de la Costa
Brava i la seva flora i fauna submarines. La poden fer
infants a partir de 6 anys.

Dos dies per gaudir de la bicicleta i conèixer Cambrils. L’Hotel
Mònica ofereix dues nits d’allotjament amb esmorzar inclòs i una
ruta autoguiada diferent per a cada dia, des de l’hotel: una fins
a l’històric parc Samà, de 15 hectàrees, i una altra fins a Salou,
gaudint del passeig marítim. Les rutes estan disponibles al
Wikiloc de l’hotel.

www.lloretdemar.org

6-16

303 m+

www.hotelmonica.com

Lloret de Mar

6-11

Cambrils

ll

ll
© Lloret Turisme

72 /

Explorador

14 km/dia
78 m+
kris Ubach / ACT
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60. L’Ebre i el mar
La màgia del delta

63. Degustar el Montsant
Assaborint la calma

La visita a MónNatura Delta de l’Ebre ens descobreix diferents
espais d’aquest centre d’interpretació, per entendre i gaudir el delta.
La recreació de les salines, l’audiovisual de l’Espai Delta, la vista
panoràmica des del Mirador 360° o navegar amb les barques de
perxar són algunes de les experiències que inclou la visita. Els més
petits descobreixen el valor d’aquest territori, ric en fauna i flora i amb
un paisatge únic.

Una visita de dos dies a la desconeguda però espectacular regió
del Priorat a través dels seus vins de dos denominacions d’origen
(DO), l’oli ecològic de gran qualitat i la seva deliciosa gastronomia.
Un parèntesi entre les imponents parets rocoses del Parc Natural
de la Serra de Montsant, la muntanya sagrada.
www.turismepriorat.org
www.elbrogit.com/ca/product/assaboreix-montsant-vi-oli-gastronomia

www.monnaturadelta.com

Amposta

0-16

Falset

l

2 dies

12-16

l

© MonNatura Delta

© El Brogit
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61. Mar endins
Viure en un veler

64. Ruta pel Penedès
Aventura entre vinyes

El plaer de viure durant una setmana en un veler, fent escala en
alguns dels pobles més emblemàtics i tradicionals de la Costa
Brava. Per descobrir el plaer de navegar, escoltar el so del
mar i visitar cales amagades i pobles mariners des d’una altra
perspectiva.

L’aventura comença quan puges a la bicicleta elèctrica per recórrer
les vinyes del Penedès. El guia expert compartirà els seus coneixements sobre la història del Penedès i la cultura local del vi. Durant el
passeig es visiten dos autèntics cellers familiars, es tasten els seus
vins biodinàmics i naturals i s’aprèn sobre els processos d’elaboració del cava i el vi.

www.mrlugger.com

www.penedesecotours.com

Barcelona
© Lluís Carro / ACT

120 milles

6

10-16

Vilafranca del Penedès

l

© Marc Castellet / ACT

l
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62. Blanes en família
Joc de pistes a tocar del mar

65. Mont-rebei
A peu pel congost

“Grapat de Blanes” és un programa lúdic i educatiu basat en
un joc de pistes per a nens i nenes de 8 a 12 anys; una activitat
familiar perquè grans i petits gaudeixin del temps d’oci mentre
descobreixen el poble de Blanes, la seva història i el seu patrimoni
natural. www.blanes.cat

Paquet de dos dies i una nit que combina cultura i senderisme
autoguiat. Es puja, amb l’històric Tren dels Llacs, fins a la porta
dels Pirineus de Catalunya, la Pobla de Segur, es visita el molí
d’oli i es recorre a peu l’incomparable congost de Mont-rebei,
i s’acaba amb un passeig en barca per l’embassament de
Canelles. Una experiència única!

20 km

80 m+

www.pirineuemocio.com

Blanes

2 km

6-12

La Pobla de Segur

l

l
© Oficina Municipal de turisme de blanes

74 /

Explorador

10 km

1

12-16

500 m+
© Pirineu Emoció
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66. El cim del Mont Caro
De les platges al cim

69. Camí dels Bons Homes
A través de la frontera

Viatge organitzat de cinc dies i quatre nits amb guia i en règim de mitja
pensió, per a grups de cinc a deu persones. La ruta discorre entre
platges i penya-segats (GR92), per senders que pugen fins al Montsià
per observar el delta de l’Ebre, i entre boscos i prats. Inclou l’ascens als
1.000 m del Parc Natural dels Ports i al Mont Caro (1.441 m).

Aquesta ruta transfronterera de llarga distància travessa els
Pirineus de Catalunya, unint Queralt (Berguedà) amb Montsegur,
a França. Recorre els camins que van fer servir els càtars durant
l’edat mitjana per fugir de França cap a Catalunya. La ruta combina història, cultura i bellesa natural.

www.portsexperience.com/transformat

5-9 km/dia

PN Els Ports

4

www.pedratour.com
www.cerdanya.org

12-16

Berga

ll

© Ports Experience

189 km

8-10

8.140 m+

l

© Agència de Desenvolupament del Berguedà
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67. La Vall d’Àssua
Rutes literàries a peu

70. El Berguedà
Via Verda fins a Pedret

Per als amants del senderisme i la lectura, la Vall d’Àssua i el
Batlliu ofereix un seguit d’itineraris que conduiran el senderista
a través d’una geografia de ficció, basada en diverses novel·les
que transcorren en aquestes valls. Les rutes es presenten com
un joc en el qual el caminant-lector ha de descobrir una muntanya, un poble o un altre element d’una novel·la.

Recórrer en bicicleta el tram de Via Verda que transcorre per
sobre de l’antiga línia del carrilet de Berga a Cal Rosal. La ruta
és accessible i ressegueix el riu Llobregat. Coincideix amb un
tram del GR270.
www.elbergueda.cat

sortturisme.com/cat/vall-assua-i-batlliu

Sort
© Juan José Pascual / ACT

l

6-30 km

1-3

Berga

600 m+

© Agència de desenvolupament del Berguedà

l
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68. Serra del Montsec
Visita a la Roca Regina

71. Camí de Sant Jaume
Pelegrins sobre rodes

La ruta, de mig dia de durada, té el punt d’inici i final a l’Hotel Terradets. Sortint de l’hotel, es voreja l’embassament per descobrir
el congost de Terradets, endinsar-nos pel Barranc del Bosc i
contemplar les magnífiques parets de la Roca Regina. Un itinerari
circular per la serra del Montsec, al Pallars Jussà, accessible per a
totes les edats.

Es tracta d’un camí d’orígens prehistòrics, de pelegrinatge,
que es pot fer en bicicleta. El tram proposat és el que travessa
la comarca de la Cerdanya. El ciclista coneixerà l’essència
d’aquestes terres, que han jugat un paper molt important en la
història del territori.

5,5 km

1

0-16

50 m+

www.cerdanya.org

www.hotelterradets.com

Tremp

l

76 /

11 km
350 m+

Explorador

Puigcerdà

3

l
© Hotel Terradets

41,12 km

5

0-16

25 m+
© turisme cerdanya en bici
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72. La Cerdanya peregrina
Terra de pas

75. Santa Susanna
La font del Boter

La Cerdanya, terra de pas i de pelegrins, és una vall de gran
bellesa paisatgística que val la pena recórrer a peu. Els seus
camins i senders tenen poc pendent, i per això són una bona
opció per fer-los amb la mainada.

Ruta senzilla que ens descobreix el nucli de Santa Susanna, amb
els seus parcs i les seves places, i ens duu a la font del Boter,
propera al centre del poble però ja enmig del bosc, on hi ha taules
per menjar i una ombra agradable a l’estiu. Amb un desnivell molt
petit, curta distància i bons trams de carril bici, aquesta ruta és
apta per a tothom.

www.cerdanya.org

http://stasusanna-barcelona.com

Puigcerdà

l

41,12 km

5

0-16

Santa Susanna

25 m+ / 200 m-

© Daniel Julian Rafols / ACT

© ajuntament de santa susanna

pirineus

Costa brava

73. La Garrotxa
Natura sense límits

76. Litoral salvatge
Aventura a la cova

Una escapada per descobrir la Garrotxa més accessible i gaudir
dels recursos adaptats que ofereix el territori. Experiències actives
entre volcans i natura: vols en globus, rutes al volcà Montsacopa i
a la fageda d’en Jordà, o passejades en bicicleta per la Via Verda.
L’allotjament es reserva en un hotel accessible de la Vall d’en Bas,
on es degusten plats de cuina local.

Excursió en caiac doble des de la punta del cap de Creus fins
passat el cap de Cervera. És una experiència fàcil, ideal per fer
en grup o en família, que inclou l’entrada a una cova. Durant el
recorregut es gaudeix d’unes vistes panoràmiques espectaculars
del litoral més salvatge de la Costa Brava, passant entre esculls i
aigües cristal·lines.

http://es.turismegarrotxa.com

www.kayakcostabrava.com

Olot
© Turisme la Garrotxa

6-16

l

Llançà

6-16

l

© Oriol Alamany / ACT

costa brava
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74. Girona en bicicleta
Via Verda i albergs BTT

77. Muntanyes de Prades
Els animals de granja

La ruta en bicicleta que va des de l’alberg Torre Malagrida a Olot
fins a l’alberg Cerverí a Girona segueix el tram de l’antic traçat del
tren carrilet (Via Verda) que unia aquestes dues ciutats a finals del
xix. El recorregut travessa la zona volcànica de la Garrotxa i baixa
a la Vall del Ter. En el darrer tram, que circula paral·lel al riu Ter,
observem l’aprofitament hidràulic dels recursos del riu.

Activitat familiar per presentar els animals de la granja als més
petits. Els infants s’acosten i contacten amb els ocells, els conills,
les ovelles, les gallines i els ponis que hi ha a la casa rural Xalet de
Prades, i n’aprenen els hàbits i les cures. Una manera de conèixer,
respectar i estimar els animals. També es fa la recollida d’ous i
passejades en poni.

http://xanascat.gencat.cat

www.xaletdeprades.com

Barcelona

l

57,9 km

1

6-16

Prades

253 m+

Explorador

0-16

0-11

l
© Xanascat

78 /

3 km

l

© Xalet de Prades
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78. E-bici & tapes
Racons de Cambrils

81. Les Garrigues
Baixar a Tàrrega en bicicleta

Activitat guiada en bicicleta elèctrica per viatjar pels racons més
emblemàtics de Cambrils. Es visiten la zona antiga de la població, els
parcs, l’ermita de la Mare de Déu del Camí i el port pesquer. També
es fan diverses parades per degustar les millors tapes del poble. La
ruta comença a la botiga Rodabike de Cambrils. S’organitza per a un
mínim de dues persones (amb reserva prèvia) i es fa en català, castellà,
anglès i francès.

Aquesta ruta ciclista i circular de 12 km surt de la casa rural
La Torre del Codina. Es pedala rumb a Granyena de Segarra
i, un cop allà, es torna pel camí de Verdú i el camí de Les
Garrigues fins a baixar a Tàrrega. Des d’allà es pren el camí
del Talladell i després es torna a la Torre del Codina.
www.latorredelcodina.com

https://cyclingholidays.es

Cambrils

5 km

Tàrrega

0-16

l

l

12 km

1

242 m+
© servicios editoriales georama / ACT

© Rodabike Cambrils

TERRES DE L’EBRE

79. Mariners a l’Ebre
Viatge en creuer

82. Pobles amb encant
Escapada en bicicleta elèctrica

Fer un creuer pel delta de l’Ebre és gaudir de tota la seva varietat de
paisatges: aiguamolls, salines, dunes, arrossars i una de les platges
llargues més salvatges de la Mediterrània. És també un lloc ideal per
observar l’ornitologia i degustar la gastronomia basada en els propis
recursos naturals de caça, pesca i agricultura, amb l’arròs com a
protagonista.

Dia complet en bicicleta elèctrica per la bonica Costa Brava.
Se surt des de Barcelona en furgoneta fins al punt d’inici de
l’excursió, a Calella de Palafrugell. Durant el passeig es faran
diverses parades per visitar pobles que tenen un encant especial
i gastronomia mediterrània, platges blanques, camps verds, rius
grans i antics castells.

www.veleroincoming.com/es/inicio.html

www.ebikesexperience.com

Deltebre
© Mariano Cebolla / ACT

COSTA BRAVA

125 km

Barcelona

6-16

l

© Ebikes

l

costa brava

barcelona

80. Enocaiac
L’ànima del cap de Creus

83. Serra de Collserola
Les millors vistes de Barcelona

“Enocaiac amb els cellers Hugas de Batlle” és una activitat amb
l’ànima al cap de Creus i les arrels a la serra de l’Albera, territori de
vinyes verdes que arriben fins al mar. La ruta forma part de la Ruta
del vi. Navegarem en caiac des de la platja del port de Llançà fins
a una caleta del cap Ras amb vistes al cap de Creus i tastarem els
vins d’Hugas de Batlle.

L’aventura comença a la ciutat de Barcelona i segueix
pedalant pels panoràmics camins del Parc Natural de
Collserola fins a arribar al cim del Tibidabo, just al costat
de l’icònic temple del Sagrat Cor. Una ruta guiada a través
de passejos verds, amb parades en llocs emblemàtics per
gaudir d’unes vistes increïbles sobre Barcelona. Perfecta
per fer-hi fotos.

www.kayakcostabrava.com

20-30 km

1

12-16

100 m+

www.ebikesexperience.com
Llançà

l

3 km

2

Barcelona
© Sk Kayak

80 /

Explorador

l

300 m+

15 km

1

12-16
© Ebikes
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84. Embassament de Terradets
Esport, joc i orientació

87. Cerdanya Ecoresort
Visita a l’hort ecològic

L’Hotel Terradets organitza un joc d’orientació que inclou la
pràctica del caiac. Amb l’ajuda d’un mapa cal trobar sis marcadors
amagats pel pantà de Terradets. El joc fusiona natura, esport,
orientació i treball en equip, ja que el caiac doble implica posar-se
d’acord per remar al mateix ritme i en la mateixa direcció.

Ruta de dues hores a ritme familiar pels voltants de Prullans
fins als Miradors del Cadí. Els nens a partir dels 3-4 anys
poden fer la ruta i es faciliten motxilles d’esquena per dur-hi
els més petits. Es visita l’hort ecològic on es cultiven tots els
vegetals que després es mengen al restaurant de l’Ecoresort.
Els infants recolliran les verdures i les duran a la cuina.

www.hotelterradets.com

www.discoverpyrenees.com

Tremp

6 km

6-16

Prullans

l

l

1 día

7-8 km

0-11

250 m+

© Hotel Terradets

© Cerdanya Ecoresort

PIRINEUS

costa brava

85. Empordà i cap de Creus
Els paisatges de Dalí

88. La Vall Fosca
Vacances sobre dues rodes

“Els paisatges de Dalí” és un recorregut en bicicleta que permet
descobrir la terra que va inspirar l’obra de l’artista Salvador
Dalí. En total set nits i vuit dies, i 30 km diaris de recorregut per
l’Empordà i els paisatges rocosos del cap de Creus. El paquet
inclou l’assistència en furgoneta durant la gira, l’allotjament en
un hotel i degustacions de vi.

La casa rural Casa Leonardo, a la Vall Fosca, proposa i organitza
quatre itineraris circulars en BTT o bicicleta elèctrica amb inici
en el mateix allotjament, que ofereix serveis específics per a
cicloturistes. Cada etapa disposa d’un pla amb els detalls de la
ruta i un GPS gratuït amb els tracks corresponents. Els itineraris
s’adapten al perfil del grup.

www.traveltec.info

www.casaleonardo.net

Lloret de Mar
© Traveltec

30 km/dia

6

12-16

Senterada

lll

© Casa Leonardo

l

pirineus
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86. El Solsonès
La Ruta de les fonts

89. Amposta
Cicloturisme entre arrossars

La Ruta de les fonts és una de les nou rutes senyalitzades del
Centre BTT Solsonès - Vall de Lord. L’excursió en bicicleta comença
i acaba a Sant Llorenç de Morunys. El circuit uneix les fonts més
importants dels voltants de la zona pedalant per senders estrets.
Destaca la font Puda, d’aigües sulfuroses.

Pedalar pel delta és ideal per a tot tipus d’usuari, ja que no hi
ha desnivell. Des de la porta de l’hotel L’Algadir del Delta es pot
enllaçar amb la xarxa cicloturística del delta de l’Ebre. L’hotel
compta amb unes instal·lacions específiques per als cicloturistes:
aparcament, zona de neteja, servei de lloguer, taller mecànic i
cadires per fer les rutes amb els més petits.

turismesolsones.com/ca/que-fer/centre-btt

30-60 km

4

12-16

1.000 m+

www.hotelalgadirdelta.com

Solsona

l

11,75 km

0

Poble Nou del Delta

322 m+
© oriol clavera

82 /

Explorador

l

0-16
© Turisme Amposta
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L’esport forma
part de la teva
vida i el practiques
amb intensitat i
dedicació. En el
teu temps lliure
tries activitats
amb un alt nivell
tècnic i exigeixes
que tinguin certa
dificultat, que
requereixin tenir
bona forma física i
entrenament.

© Inmedia Solutions, SL / ACT

ESPORTISTA

Un grup ciclista puja
per una carretera
de la Costa Brava.

© cablep ress / ACT

Si necessites
viure l’esport
intensament i
en un entorn
natural...

Catalunya sobre rodes

Els amants de la
bicicleta gaudiran
recorrent la costa per
carretera o per una de
les més de 300 rutes
per a BTT senyalitzades
per tot el territori.

Fer una estada
de preparació física
intensa en un indret
envoltat de natura.
Pedalar per
carreteres secundàries,
a l’interior del territori o per
la costa, poc transitades,
amb corbes i un paisatge
espectacular, ideals
per a l’entrenament
professional.

Aigües dolces i tranquil·les
A prop de Girona, el llac de Banyoles és un paradís
per a la pràctica esportiva i l’entrenament d’alt nivell.
Als Pirineus de Catalunya us esperen embassaments
on podreu fer rutes en caiac i paddle surf.

200
metres

separen el canal
olímpic del Segre
del centre urbà

Piscines naturals a l’aire lliure

La natació en aigües obertes combina a
la perfecció l’activitat física i esportiva amb
l’entorn natural. Les Vies Braves permeten
aquesta pràctica i es troben arreu del territori,
tant en embassaments com al mar.

© daniel julián / ACT

Viatjar en grup
i en bicicleta per carreteres
secundàries durant set
dies i allotjar-te en hotels
especialitzats per a
cicloturistes.

© inmedia solutions, sl / ACT

Et proposem:

© cablepress / ACT

Amb vela o sense... el mar és una pista

86 /

Esportista

A les sis estacions nàutiques del litoral català es pot aprendre
i practicar tota mena d’esports aquàtics: windsurf, navegació en
catamarà, patí de pedals o caiac. N’hi ha per a totes les edats i tots els nivells.
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92. Pobles pirinencs
Volta a l’embassament de Terradets

Dificultat
l baixa
l fàcil
l mitjana
l alta

Activitats d’aigua

Interès

Volta en bicicleta a l’embassament de Terradets, a la part alta
del riu Noguera Pallaresa. L’Hotel Terradets organitza aquesta
ruta circular que travessa pobles pirinencs com els Masos de
Llimiana, Gavet de la Conca o Fontsagrada fins a Tremp, on
comença l’ascens al Port de Montllobar, amb un pendent mitjà
del 10 %. Un recorregut de gran bellesa paisatgística i amb molt
bona graduació d’intensitat.

Circular

www.hotelterradets.com

Etapes

Neu

Desnivell
Distància

Ecoturisme

Època
Espais naturals
Aventura

Edat

Familiar

Tremp

Accessible

l

54,2 km

2

783 m+

© Hotel Terradets

costa daurada

costa barcelona

90. De Calella al Montseny
80 km en una etapa

93. Rutes per la costa
Vacances cicloturístiques

Ruta ciclista i circular que uneix Calella, a la costa, amb el
Montseny, a l’interior. La ruta surt de l’Hotel Neptuno, que forma
part del programa Cycling friendly i ofereix serveis al ciclista.
Inclou assistència mèdica les 24 hores.

S’ha acabat transportar la bicicleta! A Cycling Holidays ofereixen
les millors bicicletes per gaudir pedalant de carreteres sense
trànsit, amb rutes per a tots els nivells i amb unes vistes i un
ambient immillorables. La proposta inclou l’estada de vuit dies i
set nits per viure la bicicleta a la Costa Daurada en grups d’entre
vuit i vint persones, i l’allotjament en hotels a Cambrils.

www.hotelneptuno.com

https://cyclingholidays.es

Calella
© Konic / ACT

l

82,60 km

Cambrils

1

1.190 m+

© Rodabike Cambrils

costa brava

costa daurada

91. Termes de Montbrió
Ciclisme i aigües termals

94. Territori ciclista
Passejades diàries guiades

L’Hotel Termes de Montbrió es troba en una zona idònia per
practicar rutes ciclistes. Una activitat que els addictes al ciclisme
podran gaudir al 100 %, entre paisatges idíl·lics. L’hotel disposa
de serveis especials per a ciclistes i d’unes instal·lacions
preparades per acollir aquest col·lectiu d’esportistes.

Sortides guiades i autoguiades per conèixer el territori ciclista de la
Costa Daurada pedalant per carreteres tranquil·les amb magnífics
paisatges mediterranis de fons. Les sortides, per a un màxim de
deu persones, es fan els dimecres de juliol i agost des de la botiga
Rodabike, a Cambrils.

www.termesmontbrio.com

https://cyclingholidays.es

Montbrió del Camp

lll

88 /

6-16

Cambrils
© hotel montbrió

Esportista

l

50-70 km/dia

l

70-140 km/dia

6 dies

7.170 m+

1 dia (3-4 h)
© Rodabike Cambrils
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95. Vies Braves a Salou
Natació en aigües obertes

98. La Garrotxa
Entrenament a mida

Salou forma part de la xarxa pública d’itineraris marins i
aigües obertes homologats per a la pràctica d’activitats
esportives, lúdiques i pedagògiques. Són itineraris de natació
i snorkel per a tots els públics, de lliure accés i gratuïts, per
als quals només cal saber nedar.

Des de la persona que surt a córrer de tant en tant fins al professional de primer ordre, tothom gaudeix de la natura a la seva
manera. No obstant això, cada vegada cal planificar millor els
períodes d’entrenament i, de tant en tant, incorporar estímuls que
facin més atractiva, divertida i efectiva la preparació física dels
atletes. Trescàlia proposa una estada d’entrenament a l’entorn
únic de la Garrotxa.

https://viesbraves.com/vies-costa-daurada

www.trescalia.com
Salou

1 km

1

6-16

Olot

l

© Patronat Turisme Salou

l

© Turisme la Garrotxa

pirineus
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96. El Berguedà
Via Blava a l’embassament
La Baells

99. El pantà de Boadella
Ruta en BTT per l’Alt Empordà
Recorregut circular que passa pels racons més amagats del
pantà de Boadella. Se surt per la Farga cap a Sant Llorenç
de la Muga, amb els seus carrers empedrats, i se segueix
en direcció a la presa i els seus miradors. Es recorren uns
senders a la vora de l’aigua fins a la Central, on es puja cap als
prats del mas d’Avall. La ruta l’organitza el Centre BTT Salines
Bassegoda, on n’ofereixen més informació.

Zona equipada per a l’entrenament de la natació en aigües
obertes o per gaudir del bany i de la natació de manera
segura a l’embassament. Es pot accedir a l’aigua a través
d’una rampa.
www.elbergueda.cat

http://salinesbassegoda.org/en-bicicleta/centre-btt
Berga
© Agència de Desenvolupament del Berguedà

1 km

6-16

l

Navata
© Consorci salines bassegoda

ll

38,58 km
752 m+

costa daurada

97. Campus Melcior Mauri
Immersió ciclista en 4 dies
El campus Melcior Mauri, a Cambrils, reuneix ciclistes de tots els
nivells per gaudir pedalant a la Costa Daurada. Quatre dies de
ciclisme autèntic amb tres sortides programades per conèixer els
motius que fan de Cambrils i els seus voltants un lloc ideal per als
ciclistes, amb la companyia de convidats d’alt nivell.
https://cambrils-turisme.com

Cambrils

l

80-130 km/dia

3

4.700/7.200 m+
© Patronat municipal de turisme de Cambrils

90 /

Esportista
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Activitat física
i adrenalina són
els dos elements
que guien les
teves aventures.
I també descobrir
experiències
i iniciar-te, de
manera individual
o en companyia,
en propostes
singulars que
tinguin la natura
com a teló
de fons.

© Oriol Clavera. Arxiu del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

AVENTURER

Aventura i diversió: descens
dels ràpids pel noguera
pallaresa.

© lluís carro / ACT

Si vols descobrir
el paisatge
a través de
l’aventura
i la dosi justa
d’adrenalina...

Aventura en aigües braves

La primavera és
l’època ideal per
practicar esports
en aigües braves.
El cabal dels rius creix i
la pràctica d’aquestes
activitats es torna
emocionant. Els més
aventurers podran
baixar el riu superant
barrancs, grimpant
o fent ràpel.

Et proposem:

Lliscar per barrancs
que duen fins a
pous de riu profunds.
Escalar muntanyes
seguint les
vies ferrades.

La muntanya de Montserrat, amb més de 1.500 agulles, parets
i esperons de roca d’una qualitat immillorable, és un dels
escenaris de referència mundial per practicar l’escalada.
En els 7 quilòmetres que fa de llarg pels 2,5 quilòmetres
d’ample hi ha més de 5.600 vies obertes.

© Rafting Llavorsí

Fer una expedició
en caiac per un llac
de muntanya.

Les 1.500 agulles
de Montserrat

6.000 quilòmetres per a les BTT

A Catalunya hi ha més de 6.000 quilòmetres
de rutes per a les bicicletes de muntanya,
de diversos nivells i durades, i una infinitat
de travesses autoguiades que permeten
explorar tot el territori sobre dues rodes.

© Daniel Julián / ACT

Baixar en canoa
per les aigües braves
del riu Noguera
Pallaresa al Pirineu
de Catalunya.

Travessar la
muntanya nevada
amb esquís de travessa
o amb raquetes.

Acció en
aigües braves

© Oriol Clavera / ACT

El piragüisme d’aigües
braves exigeix un cert nivell
de dificultat. Es practica en
zones de corrent fort i
onatge regular, i obliga a
superar ràpids i roques.

94 /

Aventurer

© trav eltec

Muntanyes blanques, hivern actiu

700 quilòmetres esquiables t’esperen a Catalunya. S’hi pot
practicar esquí alpí i esquí nòrdic: fer travesses de llarg recorregut
amb esquís de fons o llançar-se pels pendents
nevats de les estacions d’esquí.
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102. Descobrir la Cerdanya
Raquetes de neu en família

Dificultat
l baixa
l fàcil
l mitjana
l alta

Època

Excursió senzilla per gaudir en família de la natura i de la neu.
Durant la ruta de 3 km (2 hores) es fan parades per jugar amb
la neu. Es pot fer el nivell 2 o d’iniciació per a adults, que ofereix
rutes circulars de 7-8 km (4 hores) amb unes vistes i uns racons
impressionants. El recorregut es complementa amb explicacions
tècniques i curiositats sobre la neu.

Espais naturals

Interès

www.discoverpyrenees.com

Aventura

Circular

Activitats d’aigua

Etapes

Neu

Desnivell
Distància

Ecoturisme

Edat
Familiar

3 km (nivell 1) / 7-8 (nivell 2)

Prullans

Accessible

ll

1
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COSTA DAURADA

© Cerdanya ecoresort

PIRINEUS

100. Parets de pedra
Salta vers una nova aventura

103. Remar dalt del cim
Expedició guiada en caiac

Barranquisme per a debutants, ideal per a famílies aventureres o
per a grups que s’inicien en aquesta activitat. Des del Càmping
Prades se surt en cotxe 4×4 i després de 20 minuts s’arriba al punt
de destí, on es camina durant 10 minuts per bonics paratges fins
a arribar a l’inici del descens, amb unes vistes excel·lents de les
Muntanyes de Prades.

El llac de la Torrassa és un lloc ideal per iniciar-se en la pràctica
del caiac d’aigües tranquil·les. El monitor ensenya els conceptes
bàsics per remar, la progressió i el viratge, per tal de poder fer
una primera expedició entre bells cims i aigües calmades.
Un lloc idíl·lic i autèntic al cor dels Pirineus de Catalunya.
www.vallsdaneu.org

www.campingprades.com

Prades
© Camping Prades

l

1 km

1
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Esterri d’Àneu

100 m-

© CONSORCI DE TURISME DE LES VALLS D’ÀNEU

PIRINEUS

PIRINEUS

101. La Pobla de Segur
El Cinquè Llac en BTT

104. Ecoparc al Pallars
Bosc vertical i circuit botànic

Ruta circular en BTT pels Pirineus de Catalunya. Són cinc etapes
des de la Pobla de Segur i es recorren tres comarques: el Pallars
Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. En el llibre de ruta
hi ha els detalls del recorregut en BTT i la història del territori.
L’allotjament es fa en cases rurals en pensió completa. Inclou el
transport d’equipatge entre allotjaments.

L’Ecoparc del Pallars Sobirà té més de 500 metres de tirolines,
salts al buit, lianes, passarel·les, ponts, túnels, slackline i més
de 90 activitats repartides en cinc circuits per a tots els nivells.
També es pot visitar el primer circuit botànic del Pallars i
conèixer la flora dels Pirineus de Catalunya. I, si hi ha sort, es
coneixeran la llúdriga i el seu hàbitat.

www.elcinquellac.com/btt
www.casachurchill.cat

www.vallsdaneu.org

Claverol

l

172 km

5

Esterri d’Àneu

5.930 m+
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105. Navegar pel Ter
Serpentejant el riu en caiac

108. Costa nàutica
Pesca esportiva

El tram del riu Ter entre Colomers i Verges és tranquil i de gran bellesa, ja que serpenteja un territori protegit per la Xarxa Natura 2000.
La ruta proposada recorre aquest tram en caiac individual, de dues
places o de tres. Una activitat divertida que permet connectar amb
la natura i apta per a tota la família, ja que no requereix experiència
prèvia (tot i que és imprescindible saber nedar).

La pesca esportiva és tota una experiència que combina natura,
calma, relaxació... però també adrenalina en estat pur. L’Estació
Nàutica Costa Daurada ofereix un ampli ventall d’activitats de
pesca guiada per professionals: des de la pesca al mar o al riu
Ebre fins a la pesca infantil en família.
www.estacionautica.com

www.kayakdelter.com

Colomers

7,5 km

2h

Salou

0-16

6-16
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© estación náutica costa daurada

© Kayak del Ter
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109. Golf de Sant Jordi
Un univers sota el mar

L’empresa Viajes Velero ofereix aquesta activitat divertida i
complementària que permet la interacció de tota la família mentre
descobreix el món de la navegació utilitzant dues embarcacions
diferents per arribar a bon port: el caiac i el catamarà de vela.
La nota divertida arriba amb l’esquí bus, que posa a prova
l’equilibri i la temprança de l’esportista.

La Costa Daurada i el golf de Sant Jordi és una de les zones
més importants de Catalunya per practicar l’snorkel i el busseig.
Als amants de contemplar la vida sota l’aigua, la zona els ofereix
diverses opcions, algunes de les quals són ideals per fer amb
infants. Una altra de les activitats recomanades és la Tuna Tour,
un bany entre centenars de tonyines de més de 100 kg.

www.veleroincoming.com/es/inicio.html

www.estacionautica.com

Salou
© viajes Velero
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106. Mar i vent
Esquí bus, catamarà i caiac

3
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Salou

l

© estación náutica costa daurada
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107. Costa del Montgrí
Bateig de submarinisme

110. Lloret de Mar
Iniciació al caiac de mar

El bateig de submarinisme és apte per a majors de 10 anys.
L’activitat consta d’una explicació teòrica i una altra de pràctica a
la piscina, per habituar-s’hi, i després se surt en vaixell a una zona
protegida de la costa del Montgrí per fer la immersió al mar. Cada
participant va acompanyat d’un monitor. Per gaudir d’una experiència única en un paratge protegit. Cal fer-ne la reserva prèvia.

Practicar piragüisme en un caiac de mar tancat és la millor
opció per als amants de la tranquil·litat que volen descobrir
l’entorn sense pressa. La navegació silenciosa permet veure
molt de prop les aus aquàtiques que viuen a la Costa Brava.
Aquesta ruta guiada amb sortida des de Lloret de Mar és ideal
per iniciar-se en el caiac de mar.

www.elreidelmar.com

www.lloretdemar.org

L’Estartit

4h

10-16

Lloret de Mar

l

14-16

l
© El Rei del Mar
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111. Miami Platja
Per provar activitats aquàtiques

114. Ribes de Freser
Via ferrada familiar

Des de la Base Nàutica de Miami Platja, situada a l’inici de la
platja Cristall, a Tarragona, s’ofereix la possibilitat de practicar
tota mena d’esports i activitats aquàtiques. Una bona opció
per divertir-se amb la família i els amics mentre s’aprèn un nou
esport nàutic, com ara el caiac, el paddle surf i el windsurf, o
la navegació en catamarà i patí de pedals. Els més agosarats
poden provar la banana.

La via ferrada de la Roca de la Creu, situada a la Vall de Ribes
(Pirineu Oriental), és una bona oportunitat per iniciar-se en
aquesta activitat. De gran bellesa, ben equipada i lògica, no
té passos especialment difícils ni gaire aeris. En el trajecte es
travessa un pont nepalès i un de tibetà, i regala unes vistes
fantàstiques dels Pirineus de Catalunya.
www.guiesamadablam.com

www.mont-roigmiami.cat/al-mar
Miami Platja

6-16

Girona

l

l

3 km

1
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© Guies Ama Dablam

© Mont-roig Miami Turisme
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112. A vista d’ocell
Vol en globus per Catalunya

115. Escalada a Montserrat
Bateig per a famílies valentes

El globus es desplaça suaument i es deixa endur per les brises
matinals, una experiència màgica en la qual tant infants (a partir de
5 anys) com adults i sèniors poden viure la sensació de volar entre
ocells. Globus Kon-Tiki, empresa pionera en el món dels globus a
Catalunya, ofereix vols per gaudir en parella, en família o en grup.

L’escalada a Montserrat és una activitat ideal per fer amb amics
o en família. El bateig d’escalada permet conèixer la muntanya
d’una manera diferent i molt divertida, independentment del
nivell físic de cadascú. L’única condició és no tenir por de
les altures... ni de provar coses noves! Té lloc en un indret
privilegiat de la muntanya de Montserrat.

www.globuskontiki.com

www.gdm.cat

Òdena
© Globus Grial, SL

l
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113. La Garrotxa
Barranquisme en família

116. L’Alt Pirineu
El país de l’os bru

Situat a Sant Privat d’en Bas (la Garrotxa) i sota el salt de
Sallent (un salt d’aigua de 140 m) hi trobem el Gurn. Aquest
bonic barranc amb aigua de color verd maragda és ideal per
iniciar-se en el barranquisme i per a famílies. Comença amb la
tècnica del ràpel i hi ha l’opció de fer salts, tobogans i sifons.

Excursió en BTT per endinsar-se al magnífic Parc Natural
de l’Alt Pirineu, conegut com el país de l’os bru. El trajecte
s’endinsa en el bosc de Bonabé i passa pel costat del riu
Noguera Pallaresa. La pista condueix cap al santuari de
Montgarri. És una excursió de fàcil accés i apta per a famílies
amb infants.

www.guiesamadablam.com

6-16
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www.hotel-lamorera.com

Girona

l
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l
© Guies de muntanya Ama Dablam
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val d’aran

117. El Noguera Pallaresa
Cavalcant el riu

120. Muntanya blanca
Sortides amb raquetes de neu

Per gaudir d’un descens pel riu Noguera Pallaresa cal equipar-se
amb neoprè, armilla, casc i rem, i sortir amb ganes de passar-s’ho bé
i de treballar en equip. Se segueix un tram de 14 km que va des de
Llavorsí fins a Rialp. El recorregut es fa en barques pneumàtiques amb
capacitat per a vuit persones.

Una de les millors maneres de descobrir la bellesa natural i
els paisatges de la Val d’Aran és recorrent-los amb raquetes
de neu. Es proposa una rica varietat de sortides, dirigides per
professionals de muntanya, que permeten pujar a diversos cims
o arribar a racons secrets, especials per fer en família, i altres per
fer-les de nit amb sopar inclòs al refugi.

www.raftingllavorsi.cat

www.kabi-travels.com

Llavorsí

14 km

12-16

Vielha

l
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l

©Rafting LlavorsÍ

© kabi travel
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118. De Girona a Cadaqués
Per espais emblemàtics

121. Aventura 4×4
Safari i aventura en família

Aquesta ruta en bicicleta uneix Girona i Cadaqués, un dels pobles més simbòlics de la Costa Brava. Són set dies d’aventura
formats per cinc etapes amb una mitjana de 30-35 km al dia. El
circuit passa per Figueres, lloc de naixement del pintor Dalí, per
vinyes i oliveres de l’Empordà, i per l’increïble Parc Natural del
Cap de Creus, l’Estartit i Calella de Palafrugell.
El camí té poc desnivell.

Un viatge en vehicle 4×4 al cor de la història i la cultura catalanes,
passant per racons poc concorreguts. El recorregut és circular,
des de Barcelona, i passa per Rupit, la Garrotxa, la Cerdanya,
Andorra, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran. Natura, cultura i gastronomia, combinades amb aventura i senderisme. El programa es pot
adaptar a les famílies o al viatger individual.
www.kokopeliadventure.com

www.traveltec.info

Lloret de Mar
© Traveltec

35 km/dia

5

12-16

Barcelona
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© Kokopeli Experience
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La muntanyes de la Val d’Aran són l’escenari perfecte per a la
pràctica de l’esquí de travessa, un esport en auge perquè combina
l’esforç de les pujades amb el gaudi de les baixades. Aquest
programa s’adreça a tothom que vol sortir de les pistes d’esquí i
iniciar-se en les tècniques de l’esquí de travessa.

Una bona ruta en bicicleta és la que va de Vallter, a 2.000
metres d’altura, fins a la Costa Brava, travessant boscos,
cultius, camps d’arròs i aiguamolls propers al mar. El recorregut també ofereix una interessant mostra de l’arquitectura
relacionada amb el riu Ter: antics assentaments industrials,
ponts, canals, molins de vent, etc. La ruta es fa en set dies i
cinc etapes. www.traveltec.info

119. Muntanyes d’hivern
Esquí de travessa

4h

Lloret de Mar

l

25-40 km/dia

5
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122. Mar i muntanya
Descens en bicicleta

www.kabi-travels.com

Vielha

5 dies

l

© Traveltec
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123. Ruta del Ter
Mar, riu i muntanya

126. Montgrí
Meravelles del fons marí

Camps i aiguamolls, pobles i muntanyes, el riu Ter, la Gola, el mar
i les illes Medes. Tota una varietat de paisatges empordanesos
vistos des de perspectives diverses. La ruta que es proposa és
fàcil, divertida i apta per a tothom amb una mínima experiència en
bicicleta de muntanya. Es pedala per pistes forestals i asfaltades,
camins i senders, i pel darrer tram de la cèlebre Ruta del Ter.

Surar entre peixos, envoltar-se de l’extraordinària flora i fauna d’un
parc natural protegit i descobrir la increïble sensació de respirar
sota l’aigua són moments que es viuen en el bateig de submarinisme. Un instructor acompanya cada participant en la seva
immersió de 20 minuts. Una experiència emocionant i d’allò més
segura. A partir dels 10 anys es pot establir el primer contacte
amb el món submarí.

www.medaqua.com

www.medaqua.com

L’Estartit

50 km

1

L’Estartit

l

© Oficina de Turisme de Torroella de montgrí - L’Estartit
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124. Baqueira Beret
El circ glacial de Baciver

127. Estació Nàutica l’Estartit
Cursos de surf

Aquesta excursió per les muntanyes nevades de la Val d’Aran és
perfecta per iniciar-se en les raquetes de neu, atesa la facilitat del
recorregut. Comença al Pla de Beret i puja fins a l’estació d’esquí
de Baqueira-Beret. La ruta segueix el curs del riu Malo, per una
petita vall entre prats i boscos subalpins, i arriba al llac de Baciver,
al circ glacial de Baciver del massís de Marimanya.

Des de l’Estació Nàutica l’Estartit-Illes Medes s’ofereixen
cursos de surf adreçats a tothom que vol viure una
experiència aventurera amb el mar. Activitats que aprofiten
els recursos naturals que ens envolten i adaptades a
programes d’aprenentatge i progressió en la tècnica del
surf, en un entorn rural ideal.

www.aranexperience.com

www.visitestartit.com

Vielha
© Nautviajes
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125. De Llavorsí a Rialp
Aventura en aigües braves

128. Serra de Boumort
Emoció a la muntanya

Des de l’allotjament Nou Càmping es proposa l’activitat d’aigua
estrella al Pallars: el descens en ràfting per les aigües braves
del riu Noguera Pallaresa. Es baixa el tram de Llavorsí a Rialp.
Tota una aventura per viure en família a bord d’una llanxa pneumàtica. L’edat mínima per fer-la a la primavera és de 10 anys.

Dos dies d’aventura i emoció: recórrer 40 km fent ràfting
per la Noguera Pallaresa, baixar el barranc de l’Infern i fer
una hora de senderisme. Es pernocta en un campament
de muntanya muntat exclusivament per al grup, amb totes
les comoditats per gaudir d’un indret remot i preciós del
Pallars sota un cel de mil i un estels.

www.noucamping.com

6-16
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www.outdooradventour.com

La Guingueta d’Àneu

14 km

1 h 15 min.
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129. Cambrils ciclista
Esdeveniment familiar Cambribike

132. Dunes de Santa Susanna
El Maresme en caiac

Cambribike és l’esdeveniment perfecte per als apassionats de la
bicicleta que volen, alhora, compartir-lo amb la família. Durant un
cap de setmana, Cambrils acollirà exhibicions, curses i circuits per
als més petits, la Copa d’Espanya de trial, pedalades populars,
marxes de carretera i BTT amb recorreguts de diferent nivell, curses
de resistència i moltes altres “bike-propostes”.

Navegar en caiac de mar per les platges de Santa Susanna és una
manera activa i divertida de conèixer l’entorn natural del Maresme i
la costa de Barcelona. El punt de sortida és la platja de les Dunes de
Santa Susanna, una platja d’1 km de llarg on es troba l’Estació Nàutica. Remant pel mar Mediterrani és fàcil desconnectar del dia a dia.
www.stasusanna-barcelona.com

www.cambrils-turisme.com
www.cambri.bike

Cambrils

0-16

Santa Susanna
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130. Cavalls del Vent
Vuit refugis del Cadí-Moixeró

133. El Forat de Bulí
Per barrancs i pous

Cavalls del Vent és una de les travesses indispensables per als
amants de la muntanya. La ruta té un total de 84 km i uneix vuit
refugis del Parc Natural del Cadí-Moixeró en un recorregut circular.

El Forat de Bulí és una obertura del riu Rialb, situat a Gavarra (Alt
Urgell), al terme municipal de Coll de Nargó. L’activitat, d’iniciació,
consisteix a baixar per dins del llit del riu fent un descens per les
gorgues i passant per diverses coves. Apta per a totes les edats i
tots els nivells. Lapica Trips també ofereix la possibilitat d’allotjar-se
en albergs i cases de colònies.

www.cavallsdelvent.com
www.pedratour.com

www.lapicatrips.com/Lapica_SegreMitja/index-ca

Berga
©Turisme Cerdanya

l
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131. El Priorat
Caminar pels arbres

134. Ràpids del Segre
Descens amb bot pneumàtic

Al parc esportiu Vies Altes, a Porrera, es pot fer esport en un
entorn natural. Un parc d’aventura que proposa una jornada emocionant, travessant el bosc d’arbre en arbre a través de camins
aeris fets de fusta i corda. Jugant es descobreix una visió diferent
del bosc: la dels ocells i els esquirols.

Descens del riu Segre a l’altura de Camarasa, on es pot gaudir
dels ràpids de les aigües vives del Prepirineu català. El descens,
d’unes dues hores de durada, es fa en bots pneumàtics en
grups de cinc a vuit persones. Activitat apta per a tots els nivells.
www.lapicatrips.com/Lapica_SegreMitja/index-ca

www.turismepriorat.org

Porrera

Camarasa

6-16
© Vies altes
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135. Ruta Pirinexus
Travessar els Pirineus orientals
Pirinexus és una ruta cicloturista circular transfronterera que uneix els
territoris situats a banda i banda dels Pirineus de Catalunya en la seva
part oriental. El recorregut principal és de 353 km, als quals s’afegeixen
175 km de rutes complementàries que duen a llocs propers i d’interès
especial. La meitat dels recorreguts discorre per vies verdes, i la resta
per camins rurals i carreteres amb poc trànsit. La gestiona el Consorci
de les Vies Verdes de Girona.

En aquest llistat es relacionen les empreses
esmentades en aquest catàleg i les pàgines
on trobareu les seves propostes

www.viesverdes.cat
Girona

l
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136. Pel riu Segre
Iniciació a l’‘open kayak’
L’activitat té lloc al pantà de Rialb, en aigües tranquil·les, on els
participants s’inicien en l’open kayak aprenent la tècnica bàsica
d’impulsió i gir. Després es fa una excursió d’exploració dels racons
del pantà. Hi ha la possibilitat d’allotjar-se en cases de colònies.
www.lapicatrips.com/Lapica_SegreMitja/index-ca

Pantano de Rialb
©Segre Mitjà,SL

1
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137. La ribera del Ter
Descens fluvial en caiac
Recorregut pel riu Ter combinant el descens en caiac amb la volta a
peu o pedalant a través de la plana empordanesa. És una ruta per
gaudir del paisatge i dels colors verds que envolten la ribera del Ter
en contrast amb el cel blau de l’Empordà. L’activitat combina el riu i
la plana amb un nexe en comú: l’ecosistema del Baix Ter.
www.kayakdelter.com

Colomers
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Allotjaments
especialitzats
en turisme actiu
i de natura

Pirineus
Alt Àneu
Hotel La Morera *** HL-000547
www.hotel-lamorera.com

Castell de Mur
Ofereixen serveis i instal·lacions
especialitzades per a
senderistes, cicloturistes
i ecoturistes.

Càmpings

Hotels

Albergs

Apartaments
i habitatges turístics

Turisme rural
Serveis cicloturistes

La Seu d’Urgell

Vall de Boí

Hotel Nice HL-000232
www.hotelnice.net

Camping Voraparc KL-000064
www.voraparc.com

La Torre de Cabdella

Val d’Aran

Hotel Terradets HL-00105
www.hotelterradets.com

L’Era del Marxant HL-000819
leradelmarxant.com
Hotel Vall Fosca*** HL-000442
www.hotelvallfosca.com

Conca de Dalt

Llimiana

Verneda Camping Mountain
Resort KVA-000041
www.campingverneda.com

Casa Churchill PL-000618
www.casachurchill.cat

Mas de Bruquet HUTL-000155
masdebruquet.cat

Costa Brava

Espot

Monferrer i Castellbó

Caldes de Malavella

Alba d’Esteve PL-000730
www.albadesteve.com

Camping Grab Sol SLU KL-000015
www.campinggransol.com

Esterri d’Àneu

Oliana

Lavida Hotel HG-002540
www.pgacatalunya.com
www.lavidahotel.com/es

Hotel y apartamentos Trainera

Hostal Victor HL-000108
T. 973 470 010

HL-000488

www.hoteltrainera.com

La Guingueta d’Àneu
Nou Càmping KL-00015
www.noucamping.com

Vielha e Mijaran

Castell-Platja d’Aro

Terres
de Lleida

Costa
Daurada

Terres
de l’Ebre

Costa
Barcelona

Barcelona

Peramola

Hotel Carlemany Girona****

Mas Ramades PG-000878
www.masramades.com/es

Senterada

www.hotelcarlemanygirona.com/#
Hotel Ciutat de Girona HG-002387
www.hotelciutatdegirona.com
Hotel Gran Ultonia**** HG-002402
https://hotelsultoniagirona.com
Melià Girona**** HG-002144
www.melia.com/es/hoteles/espana/girona/melia-girona/index.html
Hotel Peninsular HG-000003
www.hotelpeninsulargirona.com/es

Tossa de Mar

Casa Leonardo PL-000321
www.casaleonardo.net

Lloret de Mar

Solsona

Camping Lloret Blau KG-000052
www.campinglloretblau.com

Costa Daurada

Camping El Solsonès KCC-000043
www.campingsolsones.com

Son (Valls d’Àneu)

Cambrils
Anabel **** HG-001791
www.hotelanabel.com
Delamar HG-000263
www.hoteldelamarlloret.com
Fenals Garden **** HG-001880
www.fenalsgarden.com
Gran Garbí **** HG-002088
www.hotelesgarbi.com

Montbrió del Camp
Hotel Termes Montbrió HT-000719
www.termesmontbrio.com

Prades
Camping Prades Park KT-000114
www.campingprades.com

Xalet de Prades HT-000848
www.xaletdeprades.com

Salou
Calypso *** HT-000626
www.medplaya.com
H10 Vintage Salou **** HT-000460
www.h10hotels.com
Ohtels Vilaromana HT-000803
www.ohtels.es
Regente Aragón**** HT-000682
www.hotelregentearagon.com

Vinyols i els Arcs
Aparthotel Olimar II

Hotel Medes HG-001387
www.hotelmedes.com
URH Hotel Molí del Mig HG-002364
www.molidelmig.com

Premier Gran Hotel Reymar
& Spa****S HG-000174
www.hotelreymartossa.com

MónNatura Pirineus Alberg 385
www.monnaturapirineus.com
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Sant Feliu de Pallerols

Torroella de Montgrí

Cerdanya Ecoresort HL-00032
www.prullans.net
Paisatges
Barcelona

www.canbassa.com

Girona

Prullans

Costa
Brava

HG-002521

Hotel Dom HL-000800
www.hoteldom.es

Hotel Restaurant Can Boix HL-000110
www.canboix.cat

Pirineus

Can Bassa i Happybikes Girona

La Rectoria
de Sant Miquel de Pineda PG-000745
www.larectoriadesantmiquel.com/es

Organyà

Hotel Dorado Playa ****S HT-000723
www.doradoplaya.com
Hotel Sol Port Cambrils HT-000762
www.melia.com/es/hoteles/espana/cambrils/sol-port-cambrils/index.htm
Mònica Hotel ****S HT-000441
www.hotelmonica.com

Madremanya

H Top Caleta Palace HG-002437
www.htophotels.com
H Top Platja Park HG-002169
www.htophotels.com

HG-002191

Val
d’Aran

Gran Hotel Monterrey HG-000091
www.granhotelmonterrey.com
Guitart Gold Central Park
Aqua Resort **** HG-002330
www.guitarthotels.com
Maria del Mar **** HG-000751
www.hotelmariadelmar.net
Evenia Olympic Resort **** HG-002422
es.eveniahotels.com/olympicsuites
Rosamar & Spa **** HG-001758
www.rosamarhotels.com
Rosamar Es Blau **** HG-004817
www.rosamarhotels.com
Samba *** HG-000607
www.sambahotels.com
Xaine Park *** HG-001143
www.xaine.com

Best Maritim **** HT-000608
www.besthotels.es
Cambrils Park Sport Village
sportvillage.cambrilspark.com
Estival Centurion ****S HT-000470
www.centurionplaya.com
H10 Cambrils Playa **** HT-000651
www.h10hotels.com

HT-000734

www.gruparbo.com

Costa Barcelona
Caldes de Montbui
Balneari Broquetas HB-000164
www.balnearibroquetas.com

Calella
GHT Balmes Hotel *** HB-000208
www.ghthotels.com
Bernat II ****S HB-003887
www.hotelbernatcalella.com
HTop Amaika****HB-002757
www.htophotels.com
HTop Calella Palace **** HB-003303
www.htophotels.com
Hotel Volga **** HB-003276
www.hotelvolga.es
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Neptuno*** HB-000310
www.hotelneptuno.com

Malgrat de Mar
Aqua Hotel Silhouette & Spa****
HB-004015

Terres de Lleida

ECOTURISMe

Tàrrega

Deltacleta
www.deltacleta.cat
Delta Polet Natura i Sabers
www.deltapolet.com
El Brogit
www.elbrogit.com
El Rei del Mar
www.elreidelmar.com
El Xiulet de Pals
www.elxiuletdepals.com
MónNatura Delta
www.monnaturadelta.com
Naturalwalks
www.naturalwalks.com
Nòmada Viatges
www.nomadaviatges.com
Ports Experience
www.portsexperience.com
SK Kayak
www.kayakcostabrava.com
Trescàlia
http://trescalia.com/es

La Torre del Codina PL-000734
www.latorredelcodina.com

www.aquahotel.com

Sant Esteve
de Palautordera
Hotel Somlom HB-004609
www.somlom.com

Santa Susanna
Aqua Hotel Aquamarina****
HB-003862

www.aquahotel.com
Florida Park **** HB-003845
www.hotelfloridapark.es
H.Top Royal Sun **** HB-004034
www.htophotels.com

Terres de l’Ebre
Amposta
Càmping Eucaliptus KTE-000131
campingeucaliptus.com/es

Hotel Restaurant L’Algadir del Delta
HTE-000835

www.hotelalgadirdelta.com

Deltebre
Delta Hotel HTE-000717
https://deltahotel.net
Hostal Cling HTE-000864
www.hostalcling43.com
Hotel Rull HTE-000751
www.hotelrull.com

Sant Carles de la Ràpita
Apartaments Ornis ATTE-000015
www.ornis.cat

Tortosa
Hotel SB Corona Tortosa
HTE-000710

www.sbhotels.es
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Agències de viatges
i empreses
especialitzades
Cicloturisme
Aràneu
www.araneu.com
Bike Breaks Girona
Cycle Centre
www.gironacyclecentre.com
Bike Cambrils
www.bikecambrils.com
CicloTurisme Tours
cicloturisme.com
Circuit de Calafat
www.circuitcalafat.com
Cycling Costa Daurada
www.cyclingcostadaurada.com
Cycling Holidays
www.cyclingholidays.es
Cycling No Limit Travel
www.cyclingnolimitravel.com
Deltacleta
www.deltacleta.cat
EBikes Experience
www.ebikesexperience.com
Evenia Travel Services
www.evenia.travel
Iberia Sports
www.iberiasports.com
Lapica Trips
www.lapicatrips.com
Mariné Bicicletes
www.marinebicicletes.cat
Olebike
www.olebike.com
Penedès Ecotours
www.penedesecotours.com
Rodabike Cambrils
http://rodabikecambrils.com
Spinatura
www.spinatura.com
The Service Course
www.theservicecourse.cc
Traveltec
www.traveltec.info
Vies Verdes
www.viesverdes.com

s

SENDERISMe
A pas d’isard
www.apasdisard.com
Camí de Ronda
www.camideronda.com
Camí de Sant Jaume a Catalunya
www.camidesantjaume.cat
Camí Ignasià a Catalunya
https://caminoignaciano.org
Camí Oliba
www.camioliba.cat
Creative Rural
www.creativerural.com
Guies de Muntanya i Barrancs
Ama Dablam
www.guiesamadablam.com
Itinerànnia
www.itinerannia.net
La Ruta del Cister
www.larutadelcister.info
Pedratour
www.pedratour.com
Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com
Rutes Pirineus
www.rutespirineus.cat
Xavi Llongueras
www.guiallongueras.com

Turisme actiu
i de natura
Estació Nàutica Costa Daurada
www.estacionautica.com
Globus Kon-Tiki
www.globuskontiki.com
Guies de Montserrat SL
www.guiesdemuntanyademontserrat.cat
Kabi Travel
www.kabi-travels.com
Kayak del Ter
www.kayakdelter.com
Kokopeli Experience
www.kokopeliadventure.com/es
Medaqua
www.medaqua.com
Mr. Lugger
www.mrlugger.com
Naut Viajes - ARANexperience
www.aranexperience.com
Obrint Via
www.obrintvia.cat
Outdoor Adventour
www.outdooradventour.com
Parc Olímpic del Segre
www.parcolimpic.cat
Rafting Llavorsí
http://raftingllavorsi.cat
Riu a l’Ebre
www.riualebre.com
Traveltec Touris Services SL
www.traveltec.info
Vertical Emotions
http://verticalemotions.com
Viajes Velero
www.veleroincoming.com
Vies Braves
www.viesbraves.com
Xanascat
www.xanascat.cat

Centres BTT
Centre BTT
Baix Empordà - Costa Brava
https://visitemporda.com/ca/turisme/333
Centre BTT El Berguedà
www.catalunya.com/centre-btt-elbergueda-16-15003-9?language=ca
Centre BTT El Gironès
www.catalunya.com/centre-btt-elgirones-16-15003-10?language=ca
Centre BTT El Lluçanès
https://pratsdellucanes.cat/turisme/
rutes/btt
Centre BTT El Ripollès
http://www.elripolles.com/que-vols-fer/
pedala-pel-ripolles/11.html

Centre BTT La Selva
www.laselvaturisme.com/directori/quefer/btt/
Centre BTT La Seu - Alt Urgell
http://inforutes.parcolimpic.cat/rutes-btt
Centre BTT Mont-roig del Camp
www.mont-roigmiami.cat/es/activitats/
centre-btt
Centre BTT Montsec - La Noguera
www.lleidatur.com/pic/pdf/mapa-bttnoguera_cat.pdf
Centre BTT Pallars Jussà
www.lleidatur.com/Turismo/Visita/CentroBTT-Pallars-Jussa/2681.aspx
Centre BTT Plana de Vic
http://osona.osonaturisme.cat/seccio/
mtb_mountain_bike_centre_btt_vic
Centre BTT Salines - Bassegoda
http://centrebtt.salinesbassegoda.org/
rutes-btt/
Centre BTT Santa Susanna Montnegre
http://stasusanna-barcelona.com/
activitats/esports/ciclisme/rutes-btt/
Centre BTT Solsonès - Vall de Lord
http://lavalldelord.com/ca/que-fer/
turisme-actiu/rutes-senderisme-btt/rutesde-btt/
Centre BTT Val d’Aran
www.visitvaldaran.com/btt-aran-totalbike/centro-btt/
Centre BTT Vall de Sau - Collsacabra
www.catalunya.com/centre-btt-vallde-sau---collsacabra-16-150037?language=ca

Més informació
Amposta
www.amposta.cat
Blanes
www.visitblanes.net
Caldes de Montbui
www.thermalia.cat
Calella
www.calella.cat
Cambrils
www.cambrils-turisme.com
El Baix Ebre
www.baixebre.cat
El Berguedà
www.elbergueda.cat
El Pallars Sobirà
http://turisme.pallarssobira.cat
El Priorat
www.turismepriorat.org
El Solsonès
www.turismesolsones.com
La Cerdanya
www.cerdanya.org

La Garrotxa
www.turismegarrotxa.com
La Pobla de Segur
www.lapobladesegur.cat
La Vall de Lord
www.lavalldelord.com
La Vall Fosca
www.vallfosca.net
Les Valls d’Àneu
www.vallsdaneu.org
Lloret de Mar
www.lloretdemar.org
Mont-roig del Camp - Miami Platja
www.mont-roigmiami.cat
Montseny
https://turisme-montseny.com
Muntanyes de la Costa Daurada
www.muntanyescostadaurada.cat
Osona
www.osonaturisme.cat
Penedès 360º
www.penedes360.cat
Salou
www.visitsalou.es
Santa Susanna
stasusanna-barcelona.com
Sort
www.sortturisme.com
Torroella de Montgrí - L’Estartit
www.visitestartit.com
Val d’Aran
www.visitvaldaran.com
Vall de Boí
www.vallboi.cat
Vila-seca
www.lapinedaplatja.info

Entitats de
promoció turística
Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info
Patronat de Turisme
Costa Brava Girona
www.costabrava.org
Patronat de Turisme
de la Diputació de Lleida
www.aralleida.cat
Oficina de Promoció Turística
de la Diputació de Barcelona
www.barcelonaesmoltmes.cat
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.com
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Més informació
Entitats de promoció turística
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info
www.terresdelebre.travel
Patronat de Turisme Costa Brava Girona
www.costabrava.org
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
www.aralleida.cat
Oﬁcina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona
www.barcelonaesmoltmes.cat

Oﬁcines a l’exterior
de l’Agència Catalana de Turisme
Benelux
info.act.bnl@gencat.cat
+ 32 26 406 151
Països nòrdics
info.act.nordic@gencat.cat
+ 358 40 7177 295
França
info.act.fr@gencat.cat
+ 33 140 468 448

Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.com

Regne Unit
info.act.uk@gencat.cat
+ 44 20 7583 8855

Agència Catalana de Turisme

Europa central
info.act.de@gencat.cat
+ 49 69 7422 4873

www.catalunya.com
www.facebook.com/catalunyaexperience
@catalunyaexperience
www.twitter.com/catexperience
@catexperience
www.instagram.com/catalunyaexperience
www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

Palau Robert
(Centre d’Informació Turística de Catalunya)
Passeig de Gràcia, 107 - 08008 Barcelona
+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93
www.gencat.cat/palaurobert
Horaris
de dilluns a dissabte: 10-20 h
diumenges i festius: 10-14.30 h
Informació turística
012 (Catalunya)
902 400 012 (fora de Catalunya)
+ 34 902 400 012 (fora d’Espanya)

Socis / Membres ACT

Itàlia
info.act.it@gencat.cat
+ 39 02 873 935 73
Espanya
turisme.blanquerna@gencat.cat
+ 34 915 241 000
Rússia
info.act.ru@gencat.cat
+ 7 495 567 1871
Xina
promotion.act.cn@gencat.cat
+ 86 10 848 682 84
Sud-est asiàtic
info.act.sea@gencat.cat
+ 65 622 04 022
Estats Units
info.act.usa@gencat.cat
+ 1 212 7823332
Amèrica del Sud
info.act.latam@gencat.cat
Reserves
Experience Catalunya
https://experience.catalunya.com

Fotografies:
Foto portada: © Inmedia Solutions S.L. / ACT
Foto contraportada: © Cablepress / ACT
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