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La Costa
Daurada

La Costa Daurada –que rep el nom del to daurat que el reflex del sol dóna a la sorra de les seves platges– és un
espai natural de gran bellesa i interès ple de contrastos:
tan aviat ens podem endinsar en zones rocoses amb molta
vegetació com, a pocs quilòmetres, remullar-nos en la fresca aigua del mar. Posa a disposició dels seus visitants una
oferta turística de qualitat, amb tot allò que han somiat per
a les seves vacances: història, art, monuments, naturalesa, esport, tradició, gastronomia, allotjament de qualitat…
A més, l’oferta es complementa amb una sèrie d’activitats
pensades perquè els pares i mares puguin experimentar
amb els seus fills noves sensacions en un entorn natural.
Les opcions per gaudir del temps de lleure i descobrir els
seus encants no s’acaben mai: les famílies podran compartir estones de platja, excursions per la muntanya, activitats
d’animació i esports, entre altres sorpreses.
La Costa Daurada és un paisatge natural que compleix plenament les expectatives de qui té ganes de viure noves experiències. És molt més que un espai natural, és una cultura
de vida, amb un clima esplèndid que ens permet gaudir des
de primera hora del matí fins ben entrada la matinada. La
Costa Daurada és un espai idoni per gaudir de les vacances en família, amb una oferta i infraestructures adaptades
a les necessitats dels més petits. Les localitats de Salou,
Cambrils, Vila-seca. La Pineda Platja i Calafell en són un
clar exemple ja que estan certificades per la Generalitat de
Catalunya com a Destinació de Turisme Familiar.

DESTINACIÓ TURISME FAMILIAR

Apropeu-vos-hi i ho comprovareu!
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activitats

El litoral en família

activitats

Al litoral de la Costa Daurada no ens sobra gens de temps, més aviat ens en falta! A més de la tranquil·litat de les llarguíssimes platges, amb sorra tan fina i neta com l’aigua del mar, hem descobert tota una sèrie d’activitats pensades perquè les famílies amb nens i
nenes puguin experimentar noves sensacions en un entorn natural prop del mar. Hem vist com un pallasso fa amb un globus tot tipus
de figures, hem pogut riure –i fins i tot emocionar-nos– a la fresca amb diferents pel·lícules, hem navegat i ens hem endinsat com a
autèntics llops de mar en històries marítimes a bord d’un esplèndid vaixell, hem xalat amb actuacions de teatre, titelles, il·lusionistes,
contacontes..., també ens hem capbussat tantes vegades com hem volgut en piscines i plataformes flotants, i després de tanta acció, a
descansar en els oasis de les platges. A més, en els diferents parcs hem vist lleons, tigres, elefants, dofins... i hem pogut viatjar a molts
quilòmetres per hora damunt l’espatlla d’un drac! Uf! Uns dies trepidants i frenètics plens d’activitats compartides per tota la família
que fan que l’estada al litoral de la Costa Daurada sempre es faci curta! Animeu-vos a descobrir tots els secrets que amaga el litoral!

activitats
Altafulla
Les platges tranquil·les d’Altafulla i el seu passeig marítim acullen tots
els estius un bon nombre d’activitats per realitzar en família durant tot el
dia, com ara la pràctica de diversos esports, així com a la nit, on destaca
el cinema a la fresca, que es programa per diferents indrets del poble.
(i) Oficina de Turisme d’Altafulla · Plaça dels Vents, s/n
977 650 752 · Pl. del Pou · Altafulla · 977 651 426
www.altafullaturisme.cat

Calafell
Calafell organitza un gran nombre d’espectacles infantils durant els
mesos d’estiu (titelles, teatre, pallassos...), a banda de disposar d’un
espai específic per a ells, el Club Infantil, on podran jugar, pintar o fer
tallers, acompanyats sempre per un monitor.

(i) Patronat Municipal de Turisme de Calafell
C. de Sant Pere 29-31 · Calafell · 977 699 141 · 977 692 981
www.turisme.calafell.cat · informacio@calafell.org

Cambrils
A Cambrils trobaràs de tot per a tota la família, des de les plataformes
flotants per als petits i zones esportives per als més grans, on poder
realitzar un gran nombre d’activitats nàutiques en les aigües tranquil·
les d’aquest poble mariner i encantador ple d’història i cultura. Zones
lúdiques als passeigs, parcs urbans, sortides en bici o amb segway,
l’skate park, són, entre d’altres, la gran varietat d’opcions que hi trobareu unides a una gastronomia mediterrània pensada per als més petits.
A més, també disposa de piscina coberta i camps de futbol per poder
practicar altres tipus d’esports. Hem de recordar que Cambrils està
certificada com a Destinació Esportiva per la Generalitat de Catalunya i
els seus allotjaments i restaurants estan adaptats als esportistes.

(i) Patronat Municipal de Turisme de Cambrils · Pg. de les Palmeres s/n
Cambrils · 977 792 307 · www.cambrils-turisme.com · tur@cambrils.org

Creixell

A l’estiu la platja de Creixell s’omple d’activitats divertides per a tota
la família com tornejos de futbol 3x3 o concursos de pesca, entre
d’altres, i l’Esplai Els Dofins organitza tot tipus d’opcions lúdiques,
esportives i de lleure. Quan s’amaga el sol, els caps de setmana de
juliol i agost, podreu refrescar-vos a les nits de ball a la platja o a
les sessions de cinema a la fresca pel municipi. I això no és tot, els
amants de la mar no es poden perdre els cursos de vela i d’iniciació
al submarinisme que ofereix el Club Nàutic.
(i) Oficina Municipal de Turisme de Creixell · C. de l’Església, 3 baixos
Creixell · 977 138 132 · www.creixell.cat · infocreixell@altanet.org

Cunit
La platja de Cunit és durant una setmana al juliol i una a l’agost una
subseu olímpica on practicar diversos jocs i esports: bàdminton, tennis, voleibol, beisbol, futbol, rugbi, handbol, atletisme... I per als més
grans, cada diumenge d’agost hi ha sessió de cinema a la fresca,
encara que la pel·lícula inaugural està adreçada al públic infantil.
(i) Oficina de Turisme de Cunit · C. Francesc Macià, 3 · Cunit
977 674 777 · www.turismecunit.cat · turisme@cunit.org

El Vendrell
Animeu-vos a descobrir el fons del mar practicant snorkeling a la
reserva marina de la Masia Blanca. El Vendrell ofereix aquesta experiència tan original els caps de setmana de juliol i tot l’agost. En

aquesta Aula Aquàtica també trobareu una exposició divulgativa i un
documental.
(i) Patronat Municipal de Turisme del Vendrell
Av. Brisamar, 1 · El Vendrell · 977 680 010
www.elvendrellturistic.com · informacio@elvendrellturistic.com

L’Hospitalet de l’Infant

Els més petits gaudiran de les propostes que cada estiu s’organitzen
a les platges de l’Hospitalet de l’Infant, des de pallassos o titelles a
il·lusionistes que de ben segur els sorprendran. Els més grans podran
relaxar-se capbussant-se a les piscines municipals o posar-se en forma practicant algun esport a les pistes de tennis, frontó o al camp de
futbol. I per les nits, res millor que una bona sessió de cinema sota les
estrelles per a tota la família.
(i) Turisme l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors
C. Estació, 1 · L’Hospitalet de l’Infant · 977 823 328
www.hospitalet-valldellors.cat · turisme@vandellos-hospitalet.cat

Mont-Roig - Miami Platja
Us agrada l’aigua? Doncs els petits de la casa s’ho passaran d’allò
més bé amb les opcions de Miami Platja i Mont-roig del Camp a l’estiu: la piscina és una cita ineludible, així com les sortides guiades en
caiac tots els dies de juliol i agost. A la platja també s’hi poden practicar altres esports com voleibol, futbol o aerobic i el Casal del Mar
ensenya a navegar o practicar windsurf. I per a les famílies que busquen activitats diferents poden participar en el taller de fer ‘Mones’ de
Pasqua o agafar lloc per al cinema a la fresca les nits de divendres.
(i) Mont-roig Miami Turisme · Pl de Tarragona, s/n · Miami Platja
977 810 978 · www.mont-roigmiami.cat · turisme@mont-roig.cat
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activitats
Roda de Berà
Les platges de Roda de Berà acullen durant l’estiu diverses activitats
dirigides a tota la família, com un mercat d’artesania, cinema a la
fresca, espectacles de pallassos o inflables... a banda de poder-hi
practicar activitats esportives. Un bon moment per anar en família al
municipi és durant la Festa Major, al mes d’agost, per tal de descobrir
tradicions i actes per a tots els gustos.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Roda de Berà
Pl. de la Sardana s/n · Roda de Berà · 977 657 774 · 977 657 338
www.rodadebera.cat · patronat.turisme@rodadebera.cat

Salou
Al llarg del seu extens litoral, Salou disposa de múltiples zones esportives per a la pràctica d’activitats de platja, a més d’un miniclub
infantil perquè els més petits puguin gaudir de tota mena de jocs i
tallers. També compta amb un estadi de futbol amb diferents camps
i pistes poliesportives per a la pràctica de diversos esports, així com
amb una piscina coberta per dur-hi a terme activitats aquàtiques:
natació, waterpolo, cursos de submarinisme...
(i) Ajuntament de Salou – Àrea d’Esports · C. Milà, 3 · Salou
977 309 211 · www.salou.cat · esports@salou.cat

Tarragona
El litoral de Tarragona disposa de diferents zones on practicar esports
a la platja, a banda de diferents empreses per poder dur a terme tot
tipus d’activitats en família: busseig, caiac, windsurf, cursos nàutics
i, fins i tot, la possibilitat de llogar algun vaixell o catamarà per fer-hi
una excursió per les diferents platges i cales.

empreses
(i) Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
C. Major 39 · Tarragona · 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat · turisme@tarragona.cat

Torredembarra
Originalitat en les activitats organitzades i diversió és el que
proposa el municipi de Torredembarra al públic familiar. A l’estiu
els nens podran fer tallers i descobrir el món del circ, per exemple. A més, a la platja hi ha la biblioplatja i una zona esportiva,
aquesta oberta durant tot l’any. Altres activitats que programa
Torredembarra són el cinema a la fresca o fires artesanals, entre
d’altres.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra
Pg. Rafael Campalans, 10 · Torredembarra · 977 644 580
www.turismetorredembarra.cat · turisme@torredembarra.cat

Vila-seca.
La Pineda Platja
La vostra agenda familiar estarà completa al llarg de tot l’estiu amb
la infinitat d’activitats organitzades, on la platja de la Pineda és
el punt de trobada de totes aquestes propostes, amb espectacles
d’animació familiar, un espectacular Club Infantil i zones esportives
per a tots els gustos, que es completa amb una important oferta
d’equipaments per a la pràctica d’activitats d’aigua o de pista coberta o a l’aire lliure.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca
C. del Patró, 10 · Vila-seca · 977 390 362
www.lapinedaplatja.info · turisme@lapinedaplatja.info

empreses
ESTACIÓ NÀUTICA DE LA COSTA DAURADA
Organitza activitats nàutiques als municipis de Salou, Cambrils,
Mont-roig del Camp i L’Hospitalet de l’Infant.
(i) 902 361 724 · www.estacionautica.info
reservas@estacionautica.info

Altafulla
EL CLUB MARÍTIM D’ALTAFULLA
Organitza cursets de vela durant tot l’any i esplais d’estiu, amb vela
i tenis per als nens.
(i) C. Els Pescadors, s/n · Altafulla · 977 650 263
www.clubmaritimaltafulla.com · cma@clubmaritimaltafulla.com

Calafell
ESCOLA DE VELA
Cursos de vela infantil, lloguer de caiac, catamarans i monocascs,
passeigs amb creuer, excursions amb caiac,... per gaudir del mar.
(i) Moll de Ponent - Port Segur · Calafell · 977 693 072
www.windcathouse.com
PORT SEGUR - CALAFELL
Un port on navegar per aigües càlides mediterrànies i on practicar
l’esquí nàutic, la vela o la pesca esportiva, alhora que es va de
compres o es tasta la millor gastronomia.
(i) Edifici de Capitania · Pg. Marítim de Sant Joan de Déu, s/n
Calafell · 977 159 119 · www.portsegurcalafell.com

CAT AVENTURE
Sortides d’esbarjo en catamarà amb parada per banyar-se i prendre
un aperitiu.
(i) Port Segur · Calafell · 609 485 469 · 977 381 552
info@mark99.es · www.cataventure.com

El Vendrell
CLUB NÀUTIC DE COMA-RUGA ESCOLA DE VELA
CLUB NÀUTIC COMA-RUGA
Dins de l’escola de Vela estan reconegudes les classes: optimist,
làser, làser radial, làser 4.7, vourien, lúdic i RS Tera, a més a més
d’embarcacions tipus “raquero” utilitzades en els cursets amb
tripulació col·lectiva a nivell bateig de mar per alumnes infantils
o minusvàlids. Durant els mesos de juliol i agost es fan cursos
de Bateig de Mar, Iniciació i Perfeccionament. Nens a partir de
8 anys.
(i) Passeig marítim s/n · Coma-ruga · 977 680 120
www.clubnautic.com

L’Hospitalet de l’Infant
Glupsdiving
Durant tot l’any, cursos, material, venda, lloguer, sortides i batejos.
(i) Port Esportiu panyol 46 · L’Hospitalet de l’Infant · 977 791 828
www.glupsdiving.com · buceo@glupsdiving.com
DIVERMAR
Durant els mesos d’estiu, activitats lúdiques al mar.
(i) Platja de l’Arenal · l’Hospitalet de l’Infant · 619 538 000
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empreses
CLUB NAÙTIC DE L’HOSPITALET De L’INFANT
Durant tot l’any, cursos, batejos i competicions de diferents categories.
(i) Port Esportiu de l’Hospitalet de l’Infant · 977 823 004

Mont-roig - Miami Platja
WindCat els Prats
Al Windcat Center podràs llogar o rebre classes de Catamarà, Hobie Cat, Windsurf, Paddle Surf, Caiac o llogar els divertits patinets
Hidrobeetles. També hi ha a la vostra disposició un monitor que
us atendrà i assessorarà sobre el vostre nivell i el curs que millor
s’adapta a vosaltres.
(i) Ctra. N-340, km. 1137 · Mont-roig del Camp · 977 810 027
info@campingelsprats.com · www.campingelsprats.com
DIVERMAR
Esquí bus i lloguer de patinets.
(i) Platja Cristall · Miami Platja · 977 820 148
SURFSIDE
Esquí nàutic, esquí bus, windsurf i parasailing.
(i) Platja dels Pilans · Mont-roig del Camp · 699 303 777
MEGA BICI
Lloguer de bicicletes.
(i) Av. de los Ángeles, 13 loc. 3 · Miami Platja · 977 170 178
HAPPY RENT
Lloguer de bicicletes.
(i) Av. de Barcelona, 78 loc. 1 · Miami Platja · 977 170 466
www.happyrentspain.es

empreses

Esports Mañé
Lloguer de bicicletes.
(i) Av. de Barcelona, 136 · Miami Platja · 977 810 921

Roda de Berà

Port Berà
(i) Port Esportiu · info@novadarsenabara.es · 977 138 169
Marina Estrada
(i) Varadero Port · info@marinaestrada.com · 977 801 918
Wind cat house
(i) Port · comercial@windcathouse.com · 977 693 072
Bara Boats
(i) Port (L-10) www.baraboats.com · 977 803 300
Winsurf school
(i) Platja Llarga · 679 987 997

Salou
MARINÉ SPORTS
Servei de lloguer de material i cursos oferts en català, castellà, anglès i francès.
(i) C. del Sol 23, 3r 1a · Salou · 607 636 360
SPEED JET MOTOR
Circuit d’esquí bus estirat per barca. Servei de lloguer de material i cursos
en català, castellà, anglès i francès.
(i) C. Ciutat de Reus 1 · Salou · 686 293 040

REPRISE MOTORS SL
Cursos de piragüisme (caiac de mar) i dònut. Servei de lloguer de
material. Cursos d’iniciació i perfeccionament a càrrec de monitors
federats, en català, castellà, anglès, francès i italià.
(i) C. Ciutat de Reus 11. Apt. de corr. 251 · Salou · 639 757 011

CENTER BIG BLUE
Batejos de mar, cursos d’iniciació, cursos de buceig tècnic, cursos
d’especialització i immersions guiades. Botiga de submarinisme.
(i) Port Esportiu de Tarragona · Tarragona · 977 226 317
info@bigbluecenter.com · www.bigbluecenter.com

SEA CARD
Organització de cursos d’iniciació, de cap de setmana i classes particulars de windsurf. Possibilitat de lloguer de material de piragüisme
(caiac de mar). Servei de lloguer de material i cursos d’iniciació i
perfeccionament a càrrec de monitors federats, en català, castellà,
anglès i francès. Excursions amb catamarà a vela.
(i) C. Major 36, 5è 3a · Salou · 649 850 380
www.jeepadventure.net

Club de Vela Platja Llarga
Windsurf, catamarà, vela lleugera, patí català, caiac, batejos de mar.
(i) Platja Llarga, s/n · Tarragona · 977 207 789
oficina@cvplatjallarga.org · www.cvplatjallarga.org

Tarragona
ACTIAC
Caiac (cursos i lloguer), lloguer de bicis, snorkel, lloguer de material d’immersió lleugera (snorkeling), ski-bus banana, charters
de pesca, passejos en vaixell, bateig de caiac de mar, pesca en
barca.
(i) Platja de Tamarit, s/n (Càmping Tamarit Park Resort)
Tarragona · 685 805 197 · info@actiac.com · www.actiac.com
Argos acadèmia nàutica
Cursos nàutics, de nivell bàsic a capità, cursos de patró (vaixell
i motos nàutiques), pràctiques de patró i capità i lloguer d’embarcacions.
(i) C. Salvador Espriu, 30 · Tarragona · 977 292 003
info@argosacademianautica.com · www.argosacademianautica.com

Reial Club Nàutic
Escola de rem, vela lleugera, vela creuer, estades de vela, equips de
regata, activitats dirigides, escola de pàdel.
(i) Port Esportiu, s/n · Tarragona · 977 240 360
info@rcntarragona.com · www.rcntarragona.com
Riky Sub
Centre de buceig, totes les activitats relacionades amb el submarinisme, batejos de mar, excursions, cursos: scuba diver, open water diver,
advanced open water i rescue.
(i) C. Montblanc, 21 bis · Tarragona · 977 540 140 / 679 336 458
rikysub@rikysub.com · www.rikysub.com
Societat d’expedicions submarines de Tarragona
(SES) / Parc subaquàtic
Activitats subaquàtiques, natació amb aletes, pesca submarina, cursos de busseig, hoquei subaquàtic, concursos.
(i) Passeig de l’Escullera, s/n km 2,5 · Tarragona
C. Prat de la Riba, 4 4t 4a · Tarragona
977 223 322 (SES) / 977 244 719 (parc subaquàtic)
info@sestarragona.es · www.sestarragona.es
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t’agrada

pintar?

Tarragona Blau. Explotacions Marítimes Pesqueres
Excursions amb vaixell: Visita turística per contemplar Tarragona des
del mar (possibilitat de dinar o sopar a bord). Primavera: escola de
pesca per a col·legis.
(i) Moll de Pescadors (El Serrallo) · Tarragona
619 819 676 · prosegta@tinet.org · www.tarragonablau.com

Club Marítim de Torredembarra hi trobareu cursets d’iniciació
i perfeccionament de vela, de caiac, de windsurf, entre moltes
altres activitats.
(i) Club Marítim de Torredembarra · Pg. Colom, s/n
Torredembarra · 977 640 810 · cmtorredembarra.net
club@cmtorredembarra.net

TGNA NAUTICA KAYAK
Excursions guiades en caiac de mar.
(i) Port Esportiu de Tarragona, s/n · Tarragona · 977 213 941
618 218 070 · kayak@tgnautica.com · www.tgnautica.com

Botiga del Mar
Sortides i cursets de busseig.
(i) Ctra. N-340 1177 · 977 640 113 · www.botigadelmar.com

KAYAK TARRAGONA
Excursions i pesca en caiac.
(i) 616 087 797 · alquilerkayak@gmail.com · www.alquilerkayak.com
WINDSURF TARRAGONA
Activitats de caiac, banana, donut, lanxa, paddle surf i cursos de
windsurf, patí català, hobie cat, kite-surf i esquí wake.
(i) Càmping Las Palmeras (Platja Llarga) · Tarragona · 609 874 869
info@windsurftarragona.com · www.windsurftarragona.com
GREEN CITY
Lloguer de bicicletes elèctriques.
(i) Port Esportiu de Tarragona · 636 880 738/9 · www.greencity.cat

Torredembarra
Club Marítim de Torredembarra
Animeu-vos a descobrir els esports nàutics més refrescants al

A veure la teva habilitat amb els colors!

Miquel Rota Diving Centre
Sortides, busseig adaptat i cursets de busseig.
(i) Port Esportiu Torredembarra · 607 223 415
www.mrotadiving.com · Miquel@mrotadiving.com
Südwind
Excursions amb veler.
(i) Port Esportiu Torredembarra · 656 286 273 / 657 168 607
ACTIAC
Sortides de pesca i passejades.
(i) Port Esportiu Torredembarra · 685 805 197 · www.actiac.com
BARA BOATS
Lloguer d’embarcacions.
(i) Port Esportiu Torredembarra · Local C-10 · 977 646 503
www.baraboats.com
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activitats

Descobrir i gaudir
de la història
Quanta història té la Costa Daurada! En els seus diversos espais hem pogut seguir les passes dels episodis de la història i de
l’evolució humana. Ens hem sentit com els primers pobladors en coves prehistòriques, com les de l’Espluga de Francolí, i com va
veritables ibers en la visita a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. El conjunt romà de Tarragona, la segona ciutat del món pel que fa a la
importància de les seves restes romanes després de Roma, ens ha permès convertir-nos en emperadors romans o gladiadors en
multitud d’espais, declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 2000. També ens hem endinsat en els racons més secrets
dels monestirs que formen part de La Ruta del Cister: els monestirs de Poblet -declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el
1991, Santes Creus i Vallbona de les Monges. Ja més proper en el temps, a Reus, bressol del Modernisme de la Costa Daurada, hem
quedat bocabadats en la Ruta Modernista que ens ha permès conèixer els 24 edificis modernistes de la ciutat i veure diferents llocs
relacionats amb Antoni Gaudí, figura universal del Modernisme. Així, com a veritables artistes, hem descobert els paisatges que van
inspirar grans genis com Antoni Gaudí a Reus, Joan Miró a Mont-roig o Pau Casals al Vendrell, amb la Ruta del Paisatge dels Genis.

activitats
Alcover
VISITES GUIADES AL MUSEU D’ALCOVER
Viviu una experiència única amb els vostres fills visitant els fòssil
marins i realitzant el taller “ Quan les pedres parlen. El Peix Pedra”,
en el que fareu activitats com la rèplica amb guix d’un fòssil, el
conte Peix Pedra i diferents jocs didàctics. El Museu d’Alcover ofereix el descobriment d’una important col·lecció d’exemplars marins
fossilitzats que van habitar a l’entorn de les muntanyes de Prades
fa 240 milions d’anys, alhora que us endinsa en una casa d’època
restaurada per conèixer com era la vida de les famílies burgeses a
principi del segle XX i la vida intel·lectual vinculada al grup modernista de Reus i el seu mestre l’Aladern.
(i) Museu d’Alcover i Oficina de Turisme
C. Costeta 1-3 · Alcover · 977 846 452 · 977 760 541
www.alcover.cat · www.museualcover.cat · museualcover@alcover.cat

VISITA PEL NUCLI HISTÒRIC D’ALCOVER I
A LA TORRE DE LA MURALLA MEDIEVAL
I si voleu fer “Una passejada en el temps” per descobrir els secrets
i racons més amagats d’Alcover us convidem a realitzar la visita
guiada pel nucli antic. El recorregut parteix de l’època medieval
per endinsar-vos de ple en el renaixement, moment de màxim esplendor dels alcoverencs. Us sorprendran edificis, tant civils com
religiosos, construïts en els segles XVI i XVII vinculats a arquitectes
de renom com Pere Blai, Joan Munter o Oliveri Auqui. La ruta comença en un petit centre d’interpretació ubicat a la torre medieval
de ca Tatxó, on una maqueta interactiva explica l’evolució històrica
i urbanística de la vila.
(i) Museu d’Alcover i Oficina de Turisme
C. Costeta 1-3 · Alcover · 977 846 452 · 977 760 541
www.alcover.cat · www.museualcover.cat
museualcover@alcover.cat

CASA MUSEU DE LA MEL
Un museu que us obre la porta a conèixer el món de les abelles i el
curiós ofici d’apicultor.
(i) Casa Museu de la Mel · Bisbe Barberà, 3 · Alcover
977 846 035 · 675 125 820

Altafulla
VISITES GUIADES I LA VIL·LA ROMANA DELS MUNTS
Amb bones perspectives del litoral i el mar que s’estenen sota els
nostres peus, Altafulla ofereix visites guiades per descobrir uns
carrerons i paisatges que us sorprendran. I també podeu visitar la
Vil·la romana dels Munts, que fou residència d’un gran mandatari
de Tàrraco.
(i) Patronat Municipal de Turisme d’Altafulla
Ajuntament, Pl. del Pou, 1 · Altafulla · 977 651 426 · 977 650 008
www.altafullaturisme.cat

Barberà de la Conca, Conesa,
Santa Coloma de Queralt i Solivella
(Conca de Barberà)
A la Conca de Barberà, en diversos municipis que es troben a
pocs quilòmetres, us animem a descobrir les tradicions i la cultura que ens ofereixen en les seves visites guiades. Al castell
templer de Barberà de la Conca hi trobareu les empremtes dels
templers i hospitalers tot passejant per les seves sales de pedra.
Les sortides de les visites es fan des del celler modernista. A Conesa seguireu diversos segles enrere quan feu la visita del municipi, un singular conjunt medieval que va ser declarat Bé Cultural

d’Interès Nacional l’any 2011. I què millor que gaudir del bon
temps seguint passejant per Santa Coloma de Queralt mentre
coneixeu el seu patrimoni monumental! Podeu fer-ho pel vostre
compte amb el mapa turístic o amb les visites guiades ‘Santa Coloma de Queralt al segle XIX’ i ‘Visita monumental amb cançons
cantades en llengües medievals’. Les famílies exploradores teniu
també el recorregut pel cast antic i històric de Solivella, sense
oblidar el Racó del càntir per conèixer els tipus d’aquestes peces
que mantenien l’aigua fresca.
(i) Castell templer de Barberà de la Conca · 977 871 247
www.barberadelaconca.cat · aj.barbera@altanet.org
(i) Visita guiada a Conesa · 626 900 520 · 660 757 787
www.conesa.altanet.org
(i) Visita guiada a Santa Coloma de Queralt
977 880 088 · 977 880 478 · www.santacolomadequeralt.cat
(i) Visita a Solivella · 977 892 101 · 676 186 848 · www.solivella.cat
(i) Racó del càntir · 977 892 270 · www.solivella.cat
• Oficina comarcal de Turisme de la Conca de Barberà
Passeig Abat Conill, 9, baixos · Vimbodí i Poblet · 977 871 247
www.concaturisme.cat · www.concadebarbera.info ·
www.larutadelcister.info · oturconca@concadebarbera.cat

Bellmunt del Priorat
MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT DEL PRIORAT
Us haureu de posar el casc per viure aquesta aventura d’un viatge
subterrani a través d’una visita guiada a l’interior de la mina Eugènia,
la que va ser la mina de plom més important de Catalunya.
(i) Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat · Ctra. de la Mina, s/n
Bellmunt del Priorat · 977 830 578 · 626 384 706
museu@minesbellmunt.cat · www.minesbellmunt.cat
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• Oficina Comarcal de Turisme del Priorat
Pl. de la Quartera, 1 · Falset · 977 831 023 · 650 619 392
www.turismepriorat.cat · oit@priorat.cat

Calafell
VISITES A LA CIUTADELLA IBÈRICA,
EL CASTELL I CASA BARRAL
La Ciutadella ibèrica de Calafell és un dels jaciments més singulars
del nostre país. La seva reconstrucció in situ la converteix en un recinte idoni per conèixer i interpretar com vivien els ibers. Veniu a descobrir-ho! i gaudiu de les activitats organitzades per a tota la família
a la Ciutadella Ibèrica. Cada temporada podreu gaudir d’un programa
d’activitats ben diferenciat. A la primavera us animem a participar de
les rutes i itineraris per conèixer la història del nostre poble, així com
a celebrar el Dia internacional del Museus amb una jornada de portes
obertes. Durant tot l’estiu podreu fer visites guiades en família on els
educadors us faran participar a tots! i no us podeu perdre el Festival
Terra ibèrica, un festival de divulgació del món iber que inclou activitats infantils, familiars, espectacles de reconstrucció històrica, etc.
tota una experiència per traslladar-vos 2.500 anys enrere. El primer
cap de setmana d’octubre trobareu sempre un seguit d’activitats familiars i demostració de tècniques d’arqueologia experimental ja que
tot Catalunya celebra el cap de setmana ibèric, i la nostra Ciutadella
no hi pot faltar. Nadal, Setmana Santa, les festes majors... les vacances escolars són períodes on podeu trobar alguna cosa interessant
en la programació orientada a donar-vos eines per gaudir amb els
vostres fills d’experiències diferents. A Calafell també podeu visitar el
Castell de la Santa Creu o la Casa Barral.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Calafell · C. de Sant Pere
29-31 · Calafell · 977 699 141 · 977 692 981 · www.calafell.org
www.calafellhistoric.org · turisme@calafell.org

Cambrils

activitats

MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS
El patrimoni cambrilenc des de la prehistòria fins al segle XX a l’abast
de tota la família. A més, prèvia concertació, podeu conèixer el Museu
del Molí de les Tres Eres amb una demostració d’aquest molí fariner
hidràulic en funcionament, el Museu Agrícola, la Torre de l’Ermita i la
Torre del Port. I no us perdeu la ruta a peu pels espais de la Guerra
Civil a Cambrils que acaba al refugi antiaeri del carrer Creus i la visita
guiada al jaciment de la Vil·la Romana de la Llosa.
(i) Museu d’Història de Cambrils · Via Augusta, 1 · Cambrils
977 794 528 · mhc.cambrils@altanet.org · www.cambrils.cat/museu
• Patronat Municipal de Turisme de Cambrils
Pg. de les Palmeres, s/n · Cambrils · 977 792 307
www.cambrils-turisme.com ·tur@cambrils.org

Cornudella de Montsant
VISITES GUIADES AL CONJUNT HISTÒRIC
I CASTELL DE SIURANA
Amb la visita ‘Llegendes de princeses i guerrers’ al conjunt històric
i castell de Siurana, situats sobre el riu Siurana i protegits per un
espectacular precipici, coneixereu l’últim reducte de la reconquesta a Catalunya. Els musulmans hi van resistir durant tres segles i
si guaiteu el precipici que l’envolta, endevinareu per què no va ser
conquerit. Podreu contemplar un poblet encantador de cases i carrers
empedrats, les restes de la fortalesa sarraïna i l’església de Santa
Maria d’estil romànic. I heu de trobar a la roca la petja de la ferradura
del cavall d’Abdelazia, la reina mora, que va deixar abans de saltar,
ja que aquesta, abans de veure’s sotmesa als cristians, va preferir
estimbar-se del cingle amb el seu cavall.

(i) Oficina de Turisme de Cornudella de Montsant
C. Comte de Rius, s/n · Cornudella de Montsant · 977 821 000
tur.cornudella@gmail.com

El Vendrell

VIL·LA MUSEU PAU CASALS, CASA NADIUA, AUDITORI
Davant mateix de la platja, la Vil·la Museu Pau Casals, que forma part
de la Ruta del Paisatge dels Genis, ens transporta a través d’audiovisuals i música per la casa, la vida i l’obra de Pau Casals. El museu ofereix
una àmplia oferta educativa i per a les famílies organitza exposicions
temporals, activitats familiars, visites nocturnes, conferències i concerts. Deixeu-vos portar per la música d’aquest gran mestre! Pau Casals ha estat un dels violoncel·listes més grans de tots els temps. Més
enllà de la música, va esdevenir un defensor incansable de la pau i de
la llibertat dels pobles. La casa on va néixer conserva l’ambient propi
d’un habitatge de final del s. XIX d’una família molt humil. Es pot fer un
recorregut per la infantesa i els inicis de Casals en el món musical amb
la visita de la Casa Nadiua. D’altra banda, l’Auditori Pau Casals compta
amb una programació anual repartida en diferents cicles entre els que
també hi ha el jazz i la dansa. La pedra de toc d’aquesta programació
és el Festival Internacional de Música Pau Casals, que té cura, sobretot, de les actuacions de prestigiosos violoncel·listes. I si voleu recórrer
tots aquests espais en una mateixa ruta, un dissabte cada mes, la
Casa nadiua de Pau Casals, la Vil·la Museu Pau Casals i l’Auditori Pau
Casals ofereixen, conjuntament amb els Amics de l’Orgue del Vendrell,
visites guiades als espais vitals del Mestre amb una audició d’orgue a
l’església parroquial del Vendrell.
(i) Vil·la Museu Pau Casals · Avinguda Palfuriana, 67
Sant Salvador (El Vendrell) · www.paucasals.org
(i) Casa Nadiua · C. Santa Anna, 4 · El Vendrell · 977 181 819
www.elvendrell.net

(i) Ruta de Pau Casals amb audició d’orgue · La Rambla, 24
El Vendrell · 977 181 388 · 977 181 819 · visitesmuseus@elvendrell.net
(i) Auditori Pau Casals · Avinguda de Palfuriana, 34 · Sant Salvador
El Vendrell · 977 683 468 · www.auditoripaucasals.cat
• Patronat Municipal de Turisme del Vendrell · Av. Brisamar, 1
Coma-ruga · 977 680 010 · www.elvendrellturistic.com
www.elpaisatgedelsgenis.cat · informacio@elvendrellturistic.com

Falset
CASTELL DEL VI
Endinseu-vos en el Priorat i en les seves dues denominacions d’origen, DOQ Priorat i DO Montsant, amb la visita al centre Castell del Vi
ubicat a l’antic Castell dels Comtes de Prades de Falset i que s’alça
sobre un turó estratègic que domina la vila. Una visita en la que tota
la família gaudirà d’un recorregut per la cultura del vi a través de
tecnologies audiovisuals i interactives.
(i) Castell del Vi · Bonaventura Pascó, s/n · Falset
977 830 434 · castelldelvi@falset.org
VISITES TEATRALITZADES AL CELLER MODERNISTA DE FALSET
Una forma diferent i divertida de visitar aquest celler que forma part
de les “catedrals del vi”, construït per l’arquitecte Cèsar Martinell,
deixeble d’Antoni Gaudí. Un guia-actor us mostrarà les instal·lacions
i l’elaboració del vi a través d’una visita amena per a tots els públics.
(i) Celler Agrícola Falset-Marçà · C. Miquel Barceló, 31 · Falset
977 830 105 · 699 946 633 · visita@etim.cat · www.etim.cat
• Oficina Comarcal de Turisme del Priorat · Pl. de la Quartera, 1
Falset · 977 831 023 · www.turismepriorat.org·
oit@priorat.cat
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L’Espluga de Francolí
i Vimbodí i Poblet
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
COVES DE L’ESPLUGA
Si teniu esperit explorador visiteu les Coves de l’Espluga de Francolí, utilitzades ja per l’home des del paleolític, on descobrireu, a
través del seu museu i de la visita guiada, com era la vida dels qui
les habitaven fa milions d’anys. No oblideu la jaqueta que sempre
s’hi està a uns 14º! Si a més voleu experimentar-ho, informeu-vos
sobre el taller de prehistòria que organitzen. Els nens a partir d’ESO
també podreu ser arqueòlegs per un dia aprenent en una excavació
que hi ha a prop de la cova.
(i) Coves de l’Espluga · C. Font Major, s/n · L’Espluga de Francolí
977 871 220 · www.covesdelespluga.info · www.esplugaturisme.cat
VISITA AL MUSEU DE LA VIDA RURAL
Sabeu d’on vénen el vi, la farina del pa o l’oli? Doncs en aquest museu ho podreu aprendre de manera divertida alhora que coneixeu
professions com la del ferrer, el boter o el pagès.
(i) Museu de la Vida Rural · Carretera de Montblanc, 35
L’Espluga de Francolí · 977 870 576
www.museuvidarural.cat · www.esplugaturisme.cat
FIRES I FESTES DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
A l’Espluga de Francolí teniu moltes altres opcions com la Fira de Sant
Vicenç que se celebra a finals de gener. El mes de juliol hi ha dues
cites ineludibles, la Setmana de la joventut i, una setmana després,
la Festa Major d’estiu.
(i) Oficina de Turisme de l’Espluga de Francolí
Plaça del Mil·lenari, 1 · L’Espluga de Francolí · 977 871 220
www.esplugaturisme.cat

activitats

VISITA GUIADA A LA FASSINA BALANYÀ.
MUSEU DE L’ANTIGA FÀBRICA D’AIGUARDENT
La Conca de Barberà és terra de vinyes i la Fassina Balanyà és una
petita fàbrica que es dedicava a la destil·lació d’aiguardent a partir
de la brisa del raïm.Haureu d’estar atents ja que, acabada la visita,
podreu jugar al Joc de la Fassina.
(i) Fassina Balanyà. Museu de l’antiga fàbrica d’aiguardent
Plaça del Mil·lenari, 1 · L’Espluga de Francolí · 977 871 220
www.fassinabalanya.cat · www.esplugaturisme.cat
VISITA GUIADA AL MUSEU DEL VI DE L’ESPLUGA
Voleu saber quin camí fa el raïm des que arriba al celler fins que es
converteix en vi o en cava? Doncs no us perdeu el Museu del Vi, situat
al Celler Cooperatiu de l’Espluga.
(i) Celler Cooperatiu de l’Espluga - Museu del Vi · Passeig Josep Maria
Rendé i Ventosa, 5 · L’Espluga de Francolí · 977 871 220 · 977 871 711
VIMBODÍ I POBLET
MONESTIR DE POBLET
El Monestir de Poblet, declarat Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO, forma part dels monestirs cistercencs de la Ruta del Cister i
dels masculins és l’únic que manté la comunitat de monjos.
(i) Monestir de Poblet · 977 870 089 · visita@poblet.cat
www.poblet.cat · www.vimbodiipoblet.cat
www.concadebarbera.info · www.larutadelcister.info
MUSEU I FORN DE VIDRE DE VIMBODÍ
Un espai on us endinsareu en el món de l’elaboració del vidre i les seves característiques i en el que descobrireu en directe com s’elabora
una peça amb vidre bufat.
(i) Museu i Forn de Vidre · C. de Joan Grinyó, 11 · Vimbodí
977 878 325 · museudelvidre@vimbodiipoblet.cat
www.museudelvidre.cat · www.vimbodiipoblet.cat

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ I VIMBODÍ I POBLET:
ENTRADES COMBINADES FAMILIARS
Per treure tot el suc a les visites de l’Espluga de Francolí i de Vimbodí
i Poblet, aprofiteu les entrades combinades que us permeten visitar
els diferents museus a un preu reduït. Hi ha la Combinada vermella
per visitar el Monestir de Poblet, les Coves de l’Espluga de Francolí,
el Castell de Milmanda, el Museu de la Vida Rural i el Museu i Forn
de Vidre de Vimbodí. Amb la Combinada verda es poden visitar els
4 museus de l’Espluga de Francolí (Les Coves, el Museu de la Vida
Rural, el Museu del Vi i la Fassina Balanyà) i la Combinada lila dóna
entrada al Monestir de Poblet, el Museu del Vi, la Fassina Balanyà, el
Castell de Milmanda i el Museu i Forn de Vidre de Vimbodí.

Jordi’. Hi ha dos moments de l’any especialment interessants per
visitar Montblanc. A l’abril, al voltant de la Diada de Sant Jordi, per
viure en primera persona la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant
Jordi amb torneigs, exhibicions,... I a l’octubre, pel pont del Pilar, per
divertir-se d’allò més amb Clickània, el Festival de Clicks de Playmobil.
(i) Oficina Municipal de Turisme de Montblanc · Antiga església de
Sant Francesc · C. Miquel Alfonso, s/n · Montblanc · 977 861 733 ·
www.montblancmedieval.cat · www.larutadelcister.info ·
turisme@montblanc.cat

• Oficina Municipal de Turisme de l’Espluga de Francolí
Plaça del Mil·lenari, 1 · L’Espluga de Francolí · 977 871 220
turisme@esplugadefrancoli.cat · www.esplugaturisme.cat
www.vimbodiipoblet.cat · www.larutadelcister.info

CENTRE MIRÓ, MUSEU DE L’OLI I VISITES GUIADES
Convertiu-vos en artistes per un dia i descobriu a través de la mirada
d’en Joan Miró la història de Mont-roig i la petjada que va deixar el
poble a seva obra a través de reproduccions dels seus quadres i de la
descoberta d’un paisatge que va ser font d’inspiració del genial pintor.
El Centre Miró està ubicat a “l’Església Vella” del poble i forma part
de la Ruta del Paisatge dels Genis. A més, per conèixer la història de
Mont-roig podeu participar en les visites guiades per a tota la família
que us portaran també fins a l’ermita de la Mare de Déu de la Roca,
d’un color roig indescriptible i màgic. A Mont-roig us espera també el
Museu de l’Oli Solé per gaudir del món de l’oli a través de màquines,
eines i utensilis que utilitzaven els avantpassats de la família.
(i) Centre Miró · C. Major, 2 · Mont-roig del Camp · 977 837 337
info@centremiro.com · www.centremiro.com
(i) Museu de l’Oli Solé · Pl. De Miramar, 9 · Mont-roig del Camp
977 837 031 · mail@olissole.com · www.olissole.com

Montblanc
Montblanc és un municipi Medieval que ens transporta a temps de
princeses i cavallers quan es passeja pels seus carrers. Hi teniu moltes opcions! Cada dia es pot visitar la muralla que protegia la ciutat
dels atacs militars i dissabtes, diumenges i festius, aquesta visita es
pot fer guiada i incloent una degustació. Si us voleu aventurar a la vila
pel vostre compte podeu fer la ruta ‘Montblanc, cròniques d’una vila
medieval’ llogant un mòbil a l’oficina de turisme o descarregant l’app
per a iPhone o Android, o podeu optar per la visita guiada que s’ofereix del nucli històric. Segur que en aquestes visites haureu sentit a
parlar de la llegenda de Sant Jordi i el drac, ja que Joan Amades la
situà a Montblanc i si voleu saber per què ho va fer, podeu veure un
espectacular audiovisual en 3D que us explicarà el ‘Misteri de Sant

Mont-roig - Miami Platja

• Mont-roig Miami Turisme · Pl. de Tarragona, s/n · Miami
Platja · 977 810 978 · 977 179 468 · www.mont-roigmiami.cat
www.elpaisatgedelsgenis.cat · turisme@mont-roig.cat
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Nulles
VISITA GUIADA AL CELLER MODERNISTA DE NULLES
Endinseu-vos en aquesta meravella arquitectònica obra de l’arquitecte Cèsar Martinell, deixeble d’Antoni Gaudí, per conèixer la seva
història i l’art de l’elaboració de vi. A banda els pares podran tastar
els vins elaborats al celler.
(i) Celler Modernista de Nulles · Estació, s/n · Nulles
977 614 965 · www.vinicoladenulles.com
botiga@vinicoladenulles.com · enoturisme@vinicoladenulles.com
www.larutadelcister.info

Pratdip
LA RUTA DELS DIPS
Heu sentit a parlar dels Dips? Doncs són éssers mitològics que ronden per les nostres contrades... atreviu-vos a buscar-los si sou valents. Feu un tomb pels carrers de Pratdip a la recerca dels gossos
vampirs i vigileu si us els trobeu!
(i) Oficina de Turisme de Pratdip · Centre d’Interpretació de la
Serra de Llaberia · Pl. de l’Església, 1 · Pratdip · 977 566 388
www.pratdip.cat

Reus
VISITA GUIADA A LA CIUTAT i GAUDÍ CENTRE
Descobreix la meravellosa arquitectura d’estil modernista (finals S.
XIX – principis del XX) de Reus. T’oferim un pack que inclou 3 visites
a un preu molt especial: visita guiada a la casa Navàs, entrada al
pavelló de distingits de l’Institut Pere Mata, i entrada al Gaudí Centre,
el modern museu interactiu dedicat a la vida i l’obra de l’arquitecte

activitats

Antoni Gaudí. Al Gaudí Centre, que forma part de la Ruta del Paisatge
dels Genis, us ho passareu d’allò més bé grans i petits coneixent la
figura de Gaudí de forma dinàmica: espectacle audiovisual, maquetes
que es poden tocar, enigmes... tot amb les últimes tecnologies. I tot
seguit us recomanem la Ruta Gaudí&Reus per descobrir passejant
per la ciutat els indrets que el geni va freqüentar durant els setze anys
en què hi va viure abans de marxar a Barcelona.
(i) Oficina de Turisme de Reus · Planta baixa del Gaudí Centre
Plaça del Mercadal, 3 · Reus · 977 010 670 · www.gaudicentre.cat
www.elpaisatgedelsgenis.cat · infoturisme@reus.cat

PARC FERROVIARI DE MISERICÒRDIA
T’imagines poder-te transformar per un dia en guardaagulles, cap
d’estació o en viatjant d’un tren en miniatura? Doncs ara pot ser
realitat en la recreació de l’estació de ferrocarril amb un circuit de
més de 500 metres de via, amb trens de vapor en miniatura del Parc
Ferroviari de Reus.
(i) Parc Ferroviari de Misericòrdia, Amics del Ferrocarril
Av. dels Països Catalans, s/n · Reus
977 315 897 · 977 341 825 · 699 948 888

Riudecanyes
VISITA AL CASTELL MONESTIR D’ESCORNALBOU
La visita guiada pel Castell-monestir de Sant Miquel d’Escornalbou us
permetrà conèixer les dependències d’aquest antic monestir augustinià medieval i de la nova casa senyorial del Sr. Eduard Toda. A més les
famílies teniu una activitat per a vosaltres, ‘Els guardians d’Escornalbou’, en la que al final de la visita participareu en un joc ben entretingut que consisteix en localitzar les màscares amagades al castell. Us
divertireu i gaudireu d’un emplaçament únic, ja que permet la visió de
tot el camp de Tarragona i de la zona interior del Baix Camp.

(i) Castell Monestir d’Escornalbou · Carretera d’Escornalbou, s/n
Riudecanyes · 977 834 007 · escornalbou.cultura@gencat.cat
Àrea SCP · C. Carnisseria, 17 · Valls · 977 600 135 · 695 186 873
www.albergpereelgran.cat · area_scp@terra.com

Roda de Berà

CENTRE CÍVIC LA ROCA FORADADA I VISITES GUIADES
En el típic poble de pescadors Roc de Sant Gaietà, a banda de
passejar sota el sol al costat del mar, podeu visitar el Centre Cívic la
Roca Foradada un espai per viure l’art i la cultura. Hi trobareu moltes opcions com el museu de l’escriptor, amb col·leccions propietat
dels hereus del Sr. Abraham Méndez; dues exposicions privades
com la col·lecció d’aparells de ràdio del Sr. Lluís del Olmo i una
mostra per descobrir les diverses vessants artístiques de Josep M.
Jujol, col·laborador de Gaudí; així com exposicions temporals de
pintura, escultura,... I no us podeu perdre les visites guiades de
Roda de Berà per descobrir de primera mà l’art modernista de Jujol
a la Capella de Mas Carreras, el monument romà de l’Arc de Berà i
la torre de guaita del Cucurull fent una passejada per les muntanyes
del poble.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Roda de Berà · Pl. de la
Sardana s/n · Roda de Berà · 977 657 774 · 977 657 338
www.rodadebera.cat · patronat.turisme@rodadebera.cat

per acostar-vos-hi d’una forma ben real. A més podeu participar
a l’activitat “Santes Creus un camí de llegendes”, adreçada a famílies amb nens i grups escolars. Consisteix en una visita guiada
per les dependències del monestir amb un guia acompanyant molt
especial, un monjo cistercenc, que ens explicarà les llegendes més
interessants del monestir i ens ajudarà a entendre com era la vida
monacal.
(i) Reial Monestir de Santes Creus · Plaça Jaume el Just, s/n
Aiguamúrcia · 977 638 329
www.larutadelcister.info · santescreus.cultura@gencat.cat
Àrea SCP · C. Carnisseria, 17 · Valls · 977 600 135 · 695 186 873
www.albergpereelgran.cat · area_scp@terra.com

Sarral
MUSEU DE L’ALABASTRE
Moltes famílies de Sarral han viscut tradicionalment del treball artesà de l’alabastre. Gràcies a aquesta llarga tradició, podreu descobrir
aquest material al Museu de l’Alabastre, en què trobareu una recreació d’un antic taller on podreu participar en l’activitat «Toca l’alabastre» i gaudir d’un audiovisual en cinc idiomes.
(i) Museu de l’Alabastre de Sarral · Av. de la Conca 51 · Sarral
977 890 158 · museualabastre@gmail.com · www.concaturisme.cat
museualabastre.blogspot.com · www.larutadelcister.info

Santes Creus

Tarragona

VISITES GUIADES PEL MONESTIR I EL SEU ENTORN i “SANTES
CREUS UN CAMÍ DE LLEGENDES”
Animeu-vos a fer aquest recorregut pel monestir, que forma part de
La Ruta del Cister, i el seu entorn. Tota la família teniu també la possibilitat de realitzar activitats representatives de la vida al monestir

“ELS SECRETS DE TÀRRACO”
Per un dia us podeu convertir en els romans que van crear la majestuosa Tàrraco i participar en aquesta gimcana per diferents llocs emblemàtics de la ciutat que us permetran conèixer de forma amena el
seu patrimoni mundial. Aquesta activitat, especialment recomanada
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per a nens de 6 a 12 anys, es pot realitzar en català, castellà, anglès,
francès, alemany i rus. Recolliu les instruccions a les oficines del Patronat de Turisme o als monuments gestionats pel Museu d’Història
de Tarragona.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
C. Major 39 · Tarragona · 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat · turisme@tarragona.cat
VISITES “TÀRRACO HISTÒRIA VIVA”
De juliol a setembre podeu participar en aquesta proposta emocionant per redescobrir com veien i vivien els espais de Tàrraco els
seus habitants fa més de 2.000 anys de la mà de reconstruccions
històriques. Us apunteu a aquestes aventures?
(i) Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
C. Major 39 · Tarragona · 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat · turisme@tarragona.cat
VINE AL MUSEU EN FAMÍLIA!
POTS FER UNA GRAN DESCOBERTA!
Quantes vegades hem vist pel·lícules de romans! Un dels escenaris més importants de l’Imperi romà fou Tàrraco. Ara, el Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona us convida a conèixer tots
aquells paratges que van veure les increïbles històries romanes:
curses de cavalls, batalles de gladiadors, entre moltes altres sorpreses. Podeu escollir entre diferents activitats organitzades com
a jocs itinerari segons el que més us agradi i també entre opcions
als voltants de la ciutat. A Constantí us espera el Taller de Terenci
Càndid, un arquitecte de la vil·la de Centcelles on descobrireu la
construcció i decoració d’una casa romana. I a Altafulla, Caius i
Faustina ens conviden a la seva vil·la.
(i) Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Pl. del Rei, 5 · Tarragona· 977 236 209 · 977 251 515
www.mnat.es · mnat@mnat.es

activitats

TÀRRACO VIVA
I si us agrada sentir-vos com veritables romans, a finals de maig teniu
una cita amb Tàrraco Viva on aquest ambient reviu a tots els carrers
i places de la ciutat durant una setmana amb nombroses activitats,
concerts, espectacles, gastronomia i molt més.
(i) Oficina Tarraco Viva – Casa Sefus
Plaça del Pallol s/n · Tarragona · 977 296 137
oficina@tarracoviva.com · www.tarracoviva.com
SETMANA DE LA CIÈNCIA
Segur que molts de vosaltres porteu un petit científic a dins al que li
agrada molt experimentar, doncs el novembre ho podreu fer amb la
Setmana de la Ciència, per quedar bocabadats.
(i) Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Pl. del Rei, 5 · Tarragona · 977 236 209 · 977 251 515
www.mnat.es · mnat@mnat.es
MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA
Un bon pescador sap tots els secrets d’un port. Ara teniu l’oportunitat de conèixer-los tot l’any a la visita al Museu del Port on
descobrireu els diferents aspectes de l’activitat quotidiana d’un
port comercial, esportiu i pesquer com el de Tarragona. I si el
voleu descobrir des d’un punt de vista diferent participeu en les
Nits del Museu, al juliol i a l’agost, que inclouen la visita guiada
al Museu de Fars i la visita teatralitzada al Museu del Port. Pels
amants de la natura, el mes de març, s’organitza l’activitat “Vine
a veure ocells!” i per fer córrer la imaginació “El mar bressol
de contes. Contes des del bressol” us transportarà ben lluny els
mesos d’octubre i novembre.
(i) Museu del Port · Refugi 2. Moll de Costa · Tarragona
977 259 400 Ext. 4411
museuport@porttarragona.cat · www.porttarragona.cat

VISITES AMB SEGWAY TARRAGONA
Us agrada viatjar sobre rodes? Visiteu Tarragona amb segway. Segway Tarragona és el concessionari oficial per a la província i compta
amb una variada proposta de rutes pels indrets més bonics de la
ciutat i pels boscos que l’envolten.
(i) Segway Tarragona · 977 213 917
info@segwaytarragona.es · www.segwaytarragona.es
RUTA TARRAGONA EBIKE TOURS
Preneu un punt de vista diferent amb aquesta ruta guiada en bicicleta
elèctrica pel casc antic, platges, el Serrallo i la llera del riu Francolí.
(i) Tarragona Ebike Tours · Baixada del Roser, 8 · Tarragona
977 239 657 · tgn@ebiketours.cat · www.ebiketours.cat

Torredembarra
VISITA GUIADA “NUCLI ANTIC + EDIFICIS D’INDIANS”
Convertiu-vos en cavallers i exploradors del segle XVI mitjançant la
visita guiada “Nucli Antic + Edificis d’Indians”. Us endinsareu al castell dels Icards (s. XVI), a l’església de Sant Pere (s. XVII) que compta
amb un orgue barroc de l’any 1705, i a la Torre de la Vila (s. XII) d’estil
mudèjar, entre moltes altres sorpreses.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra
Pg. Rafael Campalans, 10 · Torredembarra · 977 644 580
www.turismetorredembarra.cat · turisme@torredembarra.cat

Valls
VISITES GUIADES I AUTOGUIADES
Valls us ofereix un ampli ventall d’activitats culturals per gaudir
en família i durant el mes de juliol, a més, refrescar-se amb espectacles gratuïts de cinema a la fresca, teatre i música, així com

amb les activitats organitzades per l’Institut d’Estudis Vallencs. Si
us agrada l’art, podreu visitar el taller museu Josep Busquets que
suggereix un recorregut pels més de 50 anys de pràctica artística
d’aquest escultor vallenc o fer la ruta literària Narcís Oller (www.
narcisoller.cat) que us portarà a onze punts emblemàtics relacionats amb la seva vida i obra. Aquests no són els únics grans
personatges que han tingut relació amb Valls i per comprovarho podeu fer la ruta autoguiada ‘Personatges il·lustres de Valls’
pel Barri Antic. Una altra opció autoguiada és la ‘Ruta del Barri
Antic’ per conèixer la riquesa històrica i arquitectònica del centre
històric. Ambdues es poden recórrer a través del mòbil amb GPS
i descarregar els àudios a http://valls.woices.com. Per seguir coneixent a fons la ciutat teniu les visites guiades amb degustació
de productes típics i els recorreguts ‘El cor de la ciutat’ i ‘Espais
amagats sota terra’, que narren la història de la seva societat
comercial i industrial. A més, la Sala Gòtica de Ca Segarra i el
Refugi Antiaeri de la Plaça del Blat han estat recuperats com
espais museístics per donar a conèixer la història de Valls compresa entre 1931 i 1979. No oblideu que Valls és considerada per
tot el món casteller la ciutat bressol dels castells i amb la ruta
‘Valls, km 0 del món casteller’ descobrireu els orígens de la seva
història a través de diferents espais emblemàtics i visitant el local
d’una de les colles castelleres de la ciutat.
(i) Oficina Municipal d’Informació Turística · C. de la Cort, 61
Valls · 977 612 530 · www.valls.cat
www.larutadelcister.info · turisme@valls.cat
MUSEU DE CARROS I EINES DEL CAMP
Per acostar els nens i joves a la vida del camp, aquest museu té més
de 5.000 peces dividides en tres espais: museu del vi, museu de
carros i museu de l’oli.
(i) Ctra. de Picamoixons, Km. 2 · Valls · 977 603 365
639 005 248 · www.museudecarros.com · info@museudecarros.com
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saps què

pot ser?

Uneix els punts seguint l’ordre dels números!

MUSEU DE VALLS
Parada imprescindible per als amants de l’art, acull un important fons
d’art català dels últims 120 anys, considerat una de les millors col·
leccions de Catalunya.
(i) Passeig dels Caputxins, 18 · Valls · 977 606 654
www.valls.cat

Vandellòs
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’OLI
Fareu un viatge en el temps per conèixer com es feia l’oli antigament. A l’antic molí de l’oli de Vandellòs, entre la maquinària
original, escoltareu el testimoni directe dels moliners sobre el
món del’oli d’oliva.
(i) Centre d’Interpretació de l’Oli · Ctra. de Móra a L’Hospitalet de
l’Infant, núm. 12 · Vandellòs · 977 823 328
www.hospitalet-valldellors.cat · turisme@vandellos-hospitalet.cat

Vila-rodona
VISITA GUIADA AL CELLER MODERNISTA
DE VILA-RODONA
Voleu aprendre com es fa el vi? Tota la família s’ho passarà bé
en les visites guiades pel celler que inclouen una completa explicació sobre l’arquitectura de l’edifici i les instal·lacions d’elaboració de vi i cava que s’hi ubiquen, així com degustació dels
propis vins.
(i) Ctra. de Santes Creus, a l’entrada del poble
977 638 004 · 977 638 087 · www.coopvila-rodona.com
info@coopvila-rodona.com · www.larutadelcister.info

Vila-seca.
La Pineda Platja

16·

VISITES, CURSES DE CAVALLS I FESTIVALS
Gaudiu del sol de la Costa Daurada passejant per Vila-seca amb
el seu nucli antic neomedieval i l’Antic Castell de Vila-seca amb
cinc torres de defensa, el Santuari de la Mare de Déu de la Pineda
i el Passeig marítim on heu de trobar les escultures “Pineda” de
Xavier Mariscal, que és el símbol i emblema del municipi, i “Marca d’Aigua” de Sergi Aguilar, que representa els quatre punts
cardinals. I no oblideu prendre nota de l’agenda dels festivals que
se celebren durant l’any com al gener amb les tradicionals curses de cavalls al parc de la Torre d’en Dolça o el Pallassòdrom,
un festival de pallassos i pallasses. Amb Abracadabra, el primer
trimestre de l’any deixeu-vos impressionar pels participants al
Festival de Màgia, i al maig els carrers del municipi s’omplen dels
millors grups de música viva disposats a guanyar-se un lloc entre
els nous valors del mercat a la Fira de Música al Carrer. Amb el
Nadal arriba l’original pessebre de sorra realitzat per escultors
d’arreu del món i que representa de forma diferent la temàtica
nadalenca.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca
C. del Patró, 10 · Vila-seca · 977 390 362
www.lapinedaplatja.info · turisme@lapinedaplatja.info
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activitats
En plena natura
L’interior de la Costa Daurada és un marc excepcional per gaudir amb la natura. És un paradís per als amants dels esports a l’aire
lliure, envoltat de colors verds –de les fulles d’avellaners i vinyes–, colors grisos –d’oliveres– i ocres i marrons –de les pedres
dels monestirs i esglésies–, tots envoltats del blau del cel. En aquest entorn natural hem pogut practicar diferents modalitats
de turisme actiu per descobrir la flora i la fauna pròpia del territori: excursions per conèixer aiguamolls, rutes amb bicicletes tot
terreny, ja sigui per muntanya o vora la platja; senderisme, i fins i tot hem explorat coves vestits com a veritables espeleòlegs,
amb cascos i tot! A més, hem quedat encisats amb els atractius del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet –inclòs al Pla
d’Espais d’Interès Natural–, dels boscos de les muntanyes de Prades i del Parc Natural de Montsant, amb els gairebé 20 km de
la serra del Montsant i amb la muntanya de la Pau que, des del segle XII, acull als seus peus la Cartoixa d’Escaladei, la primera
cartoixa de la península Ibèrica. A tot això hem d’afegir-hi els diversos nuclis de població de l’interior de la Costa Daurada: espais
on sembla que el temps s’hagi aturat i on hem pogut descansar de meravella després de tanta activitat.

activitats
Alcover
CAMÍ NATURAL D’ALCOVER A MONT-RAL I MAS DE FORÈS
Esteu preparats per gaudir de la natura i de com els homes l’hem
aprofitat al llarg del temps? Doncs us agradaran aquestes excursions. La primera pel camí natural del riu Glorieta des Alcover fins
a Mont-ral, a banda d’una gran quantitat de fauna, botànica i patrimoni, us permetrà trobar tresors com el Niu de l’Àliga o restes
de molins paperers. A la segona, a Mas Forès us portaran per la
vall del riu Glorieta a la seva zona de conreus ecològics i de granja
alhora que escoltareu històries i trobareu restes de molins paperers
i d’un trull d’oli.
(i) Museu d’Alcover i Oficina de Turisme · C. Costeta 1-3 · Alcover
977 846 452 · 977 760 541 · www.alcover.cat · www.museualcover.cat
museualcover@alcover.cat · www.larutadelcister.info

Belltall, Passanant, Pira, Vilanova
de Prades i Vimbodí i Poblet
(Conca de Barberà)
Si us agrada gaudir dels paisatges i de la natura, la Conca de Barberà té un gran nombre de rutes i itineraris per a vosaltres. A Passanant i Belltall trobareu un itinerari saludable, a Pira un refrescant
recorregut pel riu Anguera i a Vimbodí i Poblet podeu recórrer la
ruta del monestir de Poblet fins a Milmanda. A Vilanova de Prades
el Camí de la Cova dels Calaixos és una bonica excursió circular a
peu fins al sostre de la Serra la Llena, un lloc sorprenent i laberíntic
envoltat de singulars roques i coves.
(i) Oficina Municipal de Turisme de Prades i Centre d’Interpretació

de les Muntanyes de Prades · C. Muralla, 3 · Prades · 977 868 302
turisme@prades.cat · www.prades.cat
www.larutadelcister.info · www.concaturisme.cat

Calafell
RUTES EN BTT I NÒRDIC WALKING
Damunt de les bicicletes tot terreny veureu Calafell d’una manera
diferent, original i, sobretot, esportiva. Aquest municipi, a més, us
ofereix de forma gratuïta sortides de nordic walking amb monitors
titulats. Hi ha sortides infantils, nocturnes i culturals.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Calafell
C. de Sant Pere, 29-31 · Calafell · 977 699 141
www.calafell.org · turisme@calafell.org

Cambrils
RUTES PELS CAMINS RURALS I
LA XARXA DE CARRILS BICI
Cambrils convida a descobrir-lo d’una forma activa caminant o
en bicicleta, ja sigui pel nucli urbà o vivint aventures per tot el
seu terme rural. Preneu el mapa i endinseu-vos en les rutes ecoturístiques pels amants de fer turisme a peu o en bicicleta en les
que coneixereu els valors naturals i culturals que formen part del
patrimoni de Cambrils. Hi ha més de 20 km de carril bici a tot
el municipi i l’opció de començar-hi diferents rutes per carretera
per la Costa Daurada. No us ho podeu perdre, consulteu els plànols d’itineraris!
(i) Patronat Municipal de Turisme de Cambrils
Pg. De les Palmeres s/n · Cambrils · 977 792 307
www.cambrils-turisme.com · tur@cambrils.org

Creixell
SENDERISME I BTT PER LA MUNTANYA DE CREIXELL
El Club Esportiu Muntanyenc Creixell organitza sortides per conèixer
les rodalies de la part muntanyenca del terme de Creixell. És especialment interessant la ruta dels Masos, que surt de Mas Mercader
i s’endinsa a la muntanya, on podeu observar les cabanes de pedra
seca. El recorregut s’acaba a Mas Gibert, tocant a la Font de la Gavatxa, que pertany ja al terme municipal de Bonastre.
(i) Club Esportiu Muntanyenc · C. Església, 20 · Creixell
977 800 209 · www.creixell.es

El Pla de Santa Maria
RUTA DE LA CAPONA I AIGUAMOLLS
Aquesta ruta permet fer un sorprenent recorregut apte per a totes les
edats de gairebé 2 Km entre camps de conreu i boscos, tot descobrint
les construccions de pedra seca més rellevants d’aquest indret de
l’Alt Camp. Una activitat per descobrir amb els vostres fills. També
podeu compartir un escenari natural com són els aiguamolls, únics
a la comarca, on un antic corral rehabilitat com a punt de trobada.
(i) Oficina de Turisme del Pla de Santa Maria · Plaça de la Vila, 1,
El Pla de Santa Maria · 977 630 006 · www.larutadelcister.info
Àrea SCP · www.pla.altanet.org · aj.pla@altanet.org · 695 186 873

El Vendrell
NÒRDIC WALKING I RUTES A PEU O AMB BICICLETA
Encara no heu practicat mai la marxa nòrdica? És una activitat física
aeròbica molt agradable i fàcil de practicar, que incorpora uns bastons similars als utilitzats en l’esquí de fons. El Vendrell programa
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excursions guiades entre les que hi destaquen les infantils per a famílies amb nens a partir de 7 anys aproximadament. Si voleu recórrer el
municipi, del mar a l’interior, teniu tota una xarxa de rutes de camins
per fer a peu o amb bicicleta entre els que destaquen la viaverda de
la platja de Sant Salvador, el PR-C12 i part del GR-92.
(i) Patronat Municipal de Turisme del Vendrell · Av. Brisamar, 1
Coma-ruga · 977 680 010 · www.elvendrellturistic.com
informacio@elvendrellturistic.com

Falset, La Morera de Montsant i
Marçà (Priorat)
RUTES DE SENDERISME, PARC NATURAL DE LA SERRA DEL
MONTSANT I CENTRE D’INTERPRETACIÓ I REPRODUCCIÓ DE LA
TORTUGA I PARC DE LES OLORS
Per als exploradors petits i grans, la comarca del Priorat té senders aptes
per recórrer en família, que travessen vinyes i oliveres, i ens mostren
construccions de pedra seca, ermites i coves. Podeu descobrir-los per
lliure o amb guia, aprofitant les excursions programadesdins el Cicle d’itineraris de descoberta de la Xarxa de camins del Priorat. D’altra banda, el
Massís de la Serra del Montsant és espectacular amb les seves roques
i graus i amaga molts secrets que els guies del Parc Natural de la Serra
del Montsant us explicaran. El Cicle d’itineraris de descoberta té lloc al
llarg de tot l’any. Si sou amants dels animals i les plantes, no us perdeu
el Centre d’Interpretació i Reproducció de la Tortuga i Parc de les olors de
Marçà, un món olfactiu de plantes aromàtiques, culinàries i medicinals.
(i) Oficina d’Informació del Parc Natural de la Serra de Montsant
Pl. de la Bassa, 1 · La Morera de Montsant · 977 827 310
pnmontsant@gencat.cat · www.parcsdecatalunya.net
Mas de l’Escultor (Turó de la Miloquera)
Marçà · 670 640 883 / 977 178 000

activitats

• Oficina de Turisme del Priorat · Pl. de la Quartera, 1
Falset · 977 831 023 · oit@priorat.cat · www.turismepriorat.org

L’Espluga de Francolí i
Vimbodí i Poblet

PARATGE NATURAL D’INTERÈS NACIONAL DE POBLET
Durant tot l’any podeu descobrir mitjançant visites guiades i rutes de
BTT diversos itineraris històrics i racons d’interès del Paratge Natural
d’Interès Nacional de Poblet. Cal fer reserva prèvia. I consulteu el
programa d’activitats per donar a conèixer el bosc de Poblet.
(i) Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet · Alberg de Joventut
Jaume I · Les Masies s/n · L’Espluga de Francolí · 977 871 132
www.parcsdecatalunya.net · pnpoblet.dmah@gencat.net

RUTA D’AVENTURA A LES COVES DE L’ESPLUGA
L’espeleologia ens permet descobrir els secrets de les entranyes de
la terra i la ruta d’aventura de les Coves ens porta a un viatge impensable! Anireu per l’interior de les galeries més insòlites i sorprenents,
tot remuntant el riu subterrani amb un vestit de neoprè. Durant el
trajecte coneixereu aspectes com la formació de la cavitat, els pous
que van permetre el seu descobriment o el circuit de l’aigua. Primer
aprendreu a usar el material amb una ruta d’iniciació, però penseu
que la profunditat màxima de l’aigua és d’1,5 metres.
(i) Coves de l’Espluga · C. Font Major, s/n · L’Espluga de Francolí
977 871 220 · www.coveslespluga.info
ITINERARIS A PEU I EN BICICLETA PER L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
I VIMBODÍ I POBLET
Prepareu les motxilles, les botes i les cantimplores i a començar les rutes!
Una opció és l’itinerari a peu per l’Espluga de Francolí per descobrir els elements patrimonials més importants que trobareu amb l’ajuda d’un mapa,

que podeu descarregar al web de l’Oficina de Turisme o recollir-lo allí, i les
senyalitzacions. Dura més o menys una hora i 30 minuts, però teniu opcions
entre dues i quatre hores amb les cinc passejades a peu i en bicicleta pels
municipis de l’Espluga de Francolí i Vimbodí i Poblet. Són passejades circulars que segueixen camins històrics i carreteres que formen una part del
nostre patrimoni, artístic i cultural. Podeu anar al Castell de Milmanda, l’Ermita dels Torrents, l’Oratori de Sant Miquel, l’Ermita de la Trinitat, el Monestir
de Poblet o bé fer la ruta dels bolets pintats a Vimbodí i Poblet.
(i) Oficina de Turisme de l’Espluga de Francolí · Plaça del Mil·lenari, 1
L’Espluga de Francolí · 977 871 220 · www.esplugaturisme.cat
www.vimbodiipoblet.cat · www.larutadelcister.info

(i) Mas de Caret · 977 264 003 · 679 955 756
www.parcdelesolors.com/xarxa/masdecaret/index.html
Cal Romà · 977 881 529 · 626 176 160
www.parcdelesolors.com/xarxa/calroma/index.html

L’Hospitalet de l’Infant

BARRAQUES DE PEDRA SECA, EXCURSIONS EN BTT,
SENDERISME I ERMITA DE LA MARE DE DÉU DE LA ROCA
Als voltants de Mont-roig del Camp, tot descobrint els paisatges agraris,
trobareu la ruta de les barraques de pedra seca. Un itinerari fàcil de seguir
que permet descobrir en família el paisatge i la natura i 11 barraques de
mèrit que han ajudat l’home en el seu dur treball de la terra. Si ho preferiu,
podeu fer la vostra descoberta sobre rodes amb les rutes del Centre BTT
Mont-roig - Miami pensades per a tots els nivells, i si no teniu bicicleta...
cap problema! Les trobareu de lloguer per a grans i petits, també hi ha
cadiretes! Els amants del senderisme podeu gaudir tot l’any de diversos
itineraris per a tota la família. Fent camí trobareu alguns dels racons més
bonics del municipi, a la platja o a la muntanya. Us hi apunteu? I no oblideu
visitar l’espai natural de l’ermita de la Mare de Déu de la Roca que es troba
genialment integrada a la muntanya roja de la Roca, el punt més característic de Mont-roig que dóna nom al poble. Deixeu-vos emportar i gaudiu de
les meravelloses vistes que un dia van captivar al genial pintor, Joan Miró.
(i) Barraques de pedra seca · 977 837 337
info@pedrasecamont-roig.com · www.pedrasecamont-roig.com
(i) Centre BTT Mont-roig del Camp – Miami Platja
C. d’Aureli M. Escarré, s/n · Mont-roig del Camp · 977 810 978
www.turismedecatalunya.com/btt

SENDERISME PER LA VALL DE LLORS, RUTES BTT I
ESCALADA/VIES FERRADES
Un teixit de camins travessa l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors,
on podreu fer rutes a peu durant tot l’any combinant mar i muntanya.
I si teniu la bici a punt, hi ha a la vostra disposició diferents rutes de
BTT que us portaran a descobrir paratges insòlits. Animeu-vos i veniu!
A més, podeu experimentar l’aventura de fer una via ferrada guiada.
(i) Turisme L’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors · C. Estació, 1
L’Hospitalet de l’Infant · 977 823 328
www.hospitalet-valldellors.cat · turisme@vandellos-hospitalet.cat
Centre Excursionista Serres del Mestral · www.serresdelmestral.cat

Montblanc
PARC DE LES OLORS
Visites guiades i concertades perquè estimuleu els sentits i descobriu
les propietats i usos de les plantes. Els Parcs de les olors són espais
enjardinats concebuts per a ser viscuts, compartits i descoberts a
través de gairebé tots els nostres sentits.

• Oficina comarcal de Turisme de la Conca de Barberà
Passeig Abat Conill, 9, baixos · Vimbodí i Poblet · 977 871 247
oturconca@concadebarbera.cat ·http://www.concaturisme.cat/
www.concadebarbera.info · www.larutadelcister.info

Mont-roig - Miami Platja
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(i) Mont-roig Miami Turisme · Pl. de Tarragona, s/n · Miami Platja
977 810 978 · 977 179 468 · turisme@mont-roig.cat
www.mont-roigmiami.cat

Prades
CAMÍ NATURAL DE LES MUNTANYES DE PRADES
El Camí Natural de les Muntanyes de Prades són un total de 37 km
que inclouen diverses rutes aptes per a tota la família. A més, les
visites guiades pel casc antic de Prades us acostaran a la descoberta
de la vila vermella.
(i) Oficina Municipal de Turisme de Prades i Centre d’Interpretació
de les Muntanyes de Prades · C. Muralla, 3 · Prades · 977 868 302
turisme@prades.cat · www.prades.cat

Pratdip
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA SERRA DE LLABERIA
Hi trobareu tota la informació sobre l’espai natural de la Serra de
Llaberia i us endinsareu en grans aventures amb la seva tematització com a espai d’interpretació sobre llegendes dels pobles de
l’entorn.
(i) Oficina de Turisme de Pradtip · Centre d’Interpretació de la
Serra de Llaberia · Pl. de l’Església, 1 · Pratdip · 977 566 388 ·
www.pratdip.cat

Roda de Berà
EXCURSIONS A PEU
Entre el mar i la muntanya, us vindran al cap històries de pirates i pescadors. Al Camí de Ronda gaudireu d’una passejada
vora el mar en la que podreu fer parada per baixar a les cales

activitats

i banyar-vos una estona. Alhora que podreu fer senderisme per
conèixer la Ruta dels Castells del Baix Gaià i les vies verdes
del municipi.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Roda de Berà
Pl. de la Sardana s/n · Roda de Berà · 977 657 774 · 977 657 338
www.rodadebera.cat · patronat.turisme@rodadebera.cat

Ruta del Cister

LA RUTA DEL CISTER A PEU, GR175
Tant per fer a peu com en bicicleta, ofereix un recorregut de 105
km que enllaça els tres monestirs cistercencs més emblemàtics
del nostre país: Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges,
entre paisatges variats i rics de camps de cultiu, boscos, municipis...
(i) Oficina de gestió de la Ruta del Cister
Sant Josep, 18 · Montblanc 977 861 232
www.larutadelcister.info · info@larutadelcister.info

Tarragona
XARXA DE CAMINS DE TARRAGONA
La xarxa de camins de Tarragona està formada per antics camins
de carro, de ferradura, senderes i també altres camins més actuals que us animem a recórrer a peu, en bicicleta o a cavall per
descobrir la història i el patrimoni del municipi. Teniu al vostre
abast un total de 34 km senyalitzats que van des del riu Francolí
fins al riu Gaià i tornant per la costa. El resultat és una gran
excursió passant per aqüeductes romans, masos medievals, cúpules modernistes, torres de defensa contra els temuts pirates
barbarescs, pedreres, cales,...

(i) Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
C. Major 39 · Tarragona · 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat · turisme@tarragona.cat

(i) Consell Comarcal de l’Alt Camp · C. Mossèn Martí, 3
Valls · 977 608 560 · turisme@altcamp.cat
www.altcamp.cat · www.larutadelcister.info

Torredembarra

Vila-seca.
La Pineda Platja

RUTES A PEU I AMB BICICLETA
Descobriu tot fent esport els marges i les casetes de pedra seca,
gaudireu de magnífics paisatges i ho passareu bé envoltats de
natura.
VISITA GUIADA “CAL BOFILL + MUNTANYANS”
Amb aquesta visita guiada podreu conèixer els projectes de Cal
Bofill, el Centre d’Activitats Mediambientals, i sereu privilegiats a
l’hora de descobrir els Muntanyans, un singular espai protegit d’interès natural.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra · Pg. Rafael
Campalans, 10 · Torredembarra · 977 644 580
www.turismetorredembarra.cat · turisme@torredembarra.cat

Valls (Alt Camp)
RECORREGUTS A PEU O EN BTT PER L’ALT CAMP
L’Alt Camp us convida a descobrir una terra plena de detalls amb
indrets naturals de gran valor i nombrosos monuments. Si esteu
interessats a caminar, ciclar o muntar a cavall i passar una bona
estona gaudint de la natura i del paisatge, aquesta és una bona
opció. A peu trobareu les rutes ‘Un tomb pel Jordà’, ‘Miramar,
una balconada oberta al camp’, ‘Un Bell Esguard a la Vall del
Francolí’ i ‘Els contrastos de la plana’, aquesta última també adient per fer-la amb BTT.

LA SÈQUIA MAJOR, EL PINAR DE PERRUQUET
I LA TORRE D’EN DOLÇA
Xaleu d’aquesta particular sèquia a la Pineda, un espai natural
protegit de gran valor, que compta amb una petita llacuna litoral
amb una gran biodiversitat. Podreu veure espècies com un diminut peix anomenat fartet i la tortuga d’aigua europea. El Pinar de
Perruquet és un parc molt accessible perquè gaudiu del lleure en
una situació privilegiada de contacte amb la natura. Està inspirat
en els principals elements de la natura: el Vent, la Llum, l’Ombra,
la Terra i l’Aigua. I també podeu anar al parc de la Torre d’en
Dolça, que pren el nom a partir de la Torre del segle XVI situada
al mig del parc. Us animeu?
(i) Sèquia Major: CEL ROGENT Educació Ambiental
C. d’Enrico Caruso · La Pineda · 977 600 895
www.celrogent.com
• Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca
C. del Patró, 10 Vila-seca · 977 390 362
www.lapinedaplatja.info · turisme@lapinedaplatja.info
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Altafulla
EDUCACIÓ AMBIENTAL
L’Hort de la Sínia és una finca agroecològica on podreu descobrir la
natura en tots els seus aspectes.
(i) C. de Dalt, 25 · Altafulla · 977 652 212 · 655 486 115
sinia@siniadelgaia.com · www.riugaia.cat/info

Constantí
ACTIVITATS A LA NATURA
El Tros és un espai situat en un terreny rural, envoltat d’arbres fruiters
i d’hort. Amb una filosofia compromesa amb el medi ambient i propera, com si estessiu a casa, ofereixen regularment activitats familiars
de diferents tipus com jocs, mini-concerts, contes o activitats saludables. Són activitats per a un número petit de famílies i per això cal
inscriure’s prèviament.
(i) El Tros - Club Montsant · Carretera C-422, km 6,3 · Constantí ·
977 230 724 · francescravell@yahoo.es
www.clubmontsant.org/category/el-tros/

El Pont d’Armentera
HÍPICA
Escola d’equitació que ofereix activitats i tombs a cavall. Organitzen
campaments d’estiu.

empreses
coses. Per a totes les edats, excursions a cavall, pupil·latge, classes
d’equitació, doma, quadres de 3x3, paddock i camp.
(i) Hípica Francolí · Ctra. L’Espluga-Blancafort, Km 2
L’Espluga de Francolí · 659 482 555 · 667 869 613

(i) Centre Hípic Mas Aragó · Mas Aragó s/n · Pont d’Armentera
977 639 125 · 649 428 757 · www.masarago.com

Falset (Priorat)
SENDERISME INTERPRETATIU I TEATRALITZAT
Una nova manera original i diferent de conèixer el territori a
través d’excursions guiades combinades amb tastos de vi, sortides teatralitzades de la mà de personatges que us explicaran
com era la vida d’aquelles contrades, les llegendes..., excursions fotogràfiques, nocturnes, astronòmiques, naturalístiques, de
bolets, etc.
(i) El Brogit guiatges · 689 006 199
guiatges@elbrogit.com · www.elbrogit.com
SENDERISME I TURISME CULTURAL
Una gran varietat d’activitats guiades de senderisme, enoturisme,
oleoturisme, astronomia i moltes altres opcions, durant els caps de
setmana, festius i vacances.
(i) Catsud · Apartat de correus, 76 · Falset · 636 162 426
626 684 917 · info@catalunyasud.net · www.catalunyasud.net

L’Espluga de Francolí
HÍPICA
Des de dalt d’un cavall es té una perspectiva ben diferent de les

ACTIVITATS D’AVENTURA I NATURA
El paisatge i la natura es poden viure de formes molt diverses i intenses
si us agrada l’aventura. Podeu fer senderisme, tours amb 4x4, excursions en quads, excursions amb bicicleta, lloguer de bicicletes, vies
ferrades, curses d’orientació, tir amb arc, escalada indoor, paint ball...
(i) Drac Actiu - Turisme actiu · Centre Drac-Spelunca
Partida del Gorg, s/n · L’Espluga de Francolí
629 213 263 · www.dracactiu.com

Pratdip
HÍPICA
Gaudeix dels cavalls a la natura amb passejades per la muntanya o
sorprenents excursions nocturnes fins la platja. També pots gaudir
de passejades amb pony per als més petits de la casa i de servei de
pupil·latge.
(i) Hípica Rancho las Rocas · Ctra. de les Planes del Rei, s/n . Pratdip
639 380 082 · hipicarancholasrocas@gmail.com

Santes Creus
SENDERISME, NATURA I PATRIMONI
L’Alberg Pere el Gran situat al bell mig del poble de Santes Creus
permet, a més de dormir-hi, gaudir de multitud d’oportunitats per
als amants de la natura amb les activitats “Patrimoni + natura”. Als
aventurers us portaran al bosc de ribera a l’entorn de Santes Creus,

al voltant del Monestir de Santes Creus, a la Ruta de la Capona o a
descobrir el poble de Vila-rodona, entre d’altres.
(i) Alberg Pere el Gran · Àrea SCP · C. Carnisseria 17 · Valls
977 600 135 · 695 186 873 · www.albergpereelgran.cat
area_scp@terra.com

Tarragona

ESPELEOLOGIA
Tarragona amaga molts misteris sota els seus carrers i a les muntanyes dels seus voltants. Us ofereixen practicar espeleologia, barranquisme, espeleobuceig, visites a la cova urbana de Tarragona i vies
ferrates a les muntanyes.
(i) Societat d’investigacions espeleològiques de Tarragona
C. Ramon y Cajal, 17 1r 3a · Tarragona
977 231 214 · 977 231 214 · siet@siet.es · www.siet.es
EXCURSIONS EN 4X4
Us agrada fer turisme sobre quatre rodes siguin on siguin els camins?
Tortugatt Adventur ofereix turisme verd en 4x4 organitzant rutes i excursions en vehicles de 6 fins a 8 places. Us podeu apuntar a les
rutes Tarraco Omnes Terram i Tarragona romana i medieval. De març
a setembre (resta de l’any segons petició).
(i) Tortugatt Adventur · 977 228 256 · 606 846 239 ·
viajes@tortugattadventur.com · www.tortugattadventur.com
GRANJA
Si us agraden els animals, aneu a visitar, conèixer i gaudir dels
animals domèstics en plena natura i amb els cinc sentits! Aquesta
granja-escola està oberta de març a novembre.
(i) Granja-Escola Corral de Neri · Ctra. T-203 km 1,8.
Partida la Plana · El Catllar · 977 224 324
corralneri@gmail.com · www.corraldeneri.com
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creus que són

iguals?

Valls

Vila-rodona

RUTES
S’ofereixen rutes per a totes les edats, guiades o no, per conèixer
el patrimoni natural i cultural de l’Alt Camp i mantenir-se actius.
Paisatge, costums, arquitectura, senderisme.
(i) Rutes per l’Alt Camp amb Topia
Apartat Correus 716 · Valls · 666 282 904 · 653 979 265 www.
topiagestiocultural.com

BICICLETES
Lloguer de bicicletes i complements, transport de bicicletes, assessorament de rutes, guiatge de rutes i tracks de rutes.
(i) +KBICI · C. Barcelona, 4 · Vila-rodona
637 948 161 · 606 168 112 · www.meskbici.com

RUTES I TALLERS D’ARQUEOLOGIA
Diverses opcions de rutes per conèixer l’entorn i el patrimoni de
l’Alt Camp.
(i) Àrea SCP · C. Carnisseria 17 · Valls
977 600 135 · 695 186 873
www.albergpereelgran.cat · area_scp@terra.com

Vilabella

Sembla que hi ha 9 diferències!

Vila-seca.
La Pineda Platja
BICICLETES
Bike la Pineda ofereix lloguer, reparació i venta de recanvis de:
bicicletes, cars manuals, cadires de rodes, tricicles i cotxets per
nens.
(i) Bike la Pineda · C. Amadeus Vives, edifici Aquamarina L3
La Pineda · 670 401 522 · 662 551 739
www.bikecambrils.com

PAINTBALL
Quatre escenaris diferents (2 en bosc, 1 d’Speedball i 1 d’Hyperball) per practicar l’esport de moda. Competició, adrenalina,
natura... per treballar els sentits en grup. Poseu-vos el mono,
protegiu-vos, preneu la marcadora i a dissenyar la vostra estratègia! Per a nens a partir de 12 anys.
(i) Tarraco Paintball · Posició GPS: E1º 19’ 51” N 41º 14’ 30
Vilabella · 666 630 630 · www.tarracopaintball.com
info@tarracopaintball.com
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Jocs, aventura
i descoberta
Estem cansadíssims! La Costa Daurada ha posat a la nostra disposició una oferta turística de qualitat, amb tot allò que
ens feia falta per poder gaudir de les vacances. Enmig de diferents localitats hem descobert espais per fer de qualsevol
moment el millor del nostre temps de diversió, com per exemple parcs infantils públics amb atraccions i gronxadors o
activitats en espais naturals. A més, ens hem fet fotografies en els viatges i visites guiades per diferents localitats a bord
de trenets turístics! També ens hem convertit en conductors de primera, quasi bé professionals, en circuits de karts, i fins
i tot hem jugat a golf. Per si encara no en teníem prou, locals especialitzats en l’esbarjo dels més petits ens han ofert la
possibilitat de gaudir de contacontes, tallers, jocs, màgia, tobogans, piscines de boles, estructures i castells inflables... tot
això ens ha fet passar tardes molt divertides. I també hem pogut descansar mentre berenàvem o preníem un refresc. En
definitiva, un ventall d’activitats que converteix la Costa Daurada en una terra plena de vida i entreteniment. Atreviu-vos
a entrar en el món de la diversió, us ho passareu molt bé!
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ESQUIROL PARK
Centre d’atraccions esportives i recreatives a l’aire lliure amb minigolf, servei de bar,... opcions per passar-ho d’allò més bé.
(i) Avda. Diputación, 56-58 · Cambrils
TRESOR PARK
Un centre pensat per a què els més petits, de 2 a 8 anys, juguin
durant hores i gaudeixin de la piscina de boles, els inflables o els
tobogans, a més de poder-hi celebrar festes infantils.
(i) Avda. Mas Clariana, 56 · Cambrils · 977 377 064
PARCS DEL PINARET I PESCADOR
Dos parcs municipals en els que s’hi organitzen activitats de tot tipus,
esportives, tallers, concerts i animació infantil...

PARCS INFANTILS AMB ATRACCIONS

• Patronat Municipal de Turisme de Cambrils
977 792 307 · www.cambrils-turisme.com · tur@cambrils.org

Altafulla

Calafell

PLANET MÀGIC
Parc Infantil cobert que a l’estiu organitza la festa de l’escuma. Hi
trobareu tobogans, inflables gegants, piscines de pilotes, túnels, amagatalls, per una jornada inoblidable.
(i) C. Caid Ismail, 1 C · Altafulla
977 650 682 · altafulla@planetamagic.com
www.planetamagic.com/altafulla/planetamagic_ct

CALAFELL SLIDE
Tobogan sensacional que garanteix la diversió per a tota la família
amb velocitat i corbes de “bobsled”.
(i) Carretera Bellvei, s/n · Calafell · 697 543 727
email@calafellslide.com · www.calafellslide.com

• Oficina de Turisme d’Altafulla
977 651 426 · www.altafullaturisme.cat

Cambrils

• Patronat Municipal de Turisme de Calafell
977 699 141 · 977 692 981
www.turisme.calafell.cat · informacio@calafell.org

El Vendrell
FLIPPER PARK
Parc infantil temàtic, amb una àrea de joc amb tobogans,
piscina de boles, rampes, espai per pintar, etc. També s’hi
organitzen festes d’aniversari. Nens i nenes fins a 1,45 m
d’alçada.
(i) C. dels Teixidors, nau B-2 · El Vendrell (la Cometa)
977 181 420

MAMI PARK
Parc infantil temàtic, amb dues àrees de jocs amb tobogans, piscina
de boles, castells inflables. També s’hi organitzen festes d’aniversari.
(i) C. del Margalló 7-9 · El Vendrell (la Muntanyeta) · 977 181 561
DIVER PARK LÚDIC
És un parc lúdic on experimentar aventures enfilats dalt dels arbres
amb 4 circuits d’aventura, segons edat i alçada des de 4 anys. Per
deixar anar la imaginació i gaudir de l’experiència de desplaçar-te
per dalt dels arbres com si fossis spiderman, tarzan o traslladar-te a
països com Nepal o Tibet passant per un dels seus ponts.
(i) Av. Palfuriana, 104 · Coma-ruga · 677 428 625 · www.diver.cat
CASTOR PARK
Durant tot l’any, centres d’oci familiar, mini parcs d’atraccions on els
més petits i els més grans poden gaudir d’atraccions, castells inflables…
(i) C. Diagonal, 1 · El Vendrell · 977 692 313
www.grupo-castellvi.com
PARC TABARIS
A l’estiu, parc d’atraccions, per a què puguin gaudir els nens i nenes,
mini-golf, llits elàstics,…
(i) Josep Pla, 1 · Coma-ruga · 977 681 052
• Patronat Municipal de Turisme del Vendrell
977 680 010 · www.elvendrellturistic.com

Mont-roig - Miami Platja
JOC DE DESCOBERTA
Si vols conèixer el municipi d’una forma diferent i divertida, participa
al joc de pistes! Transforma’t en un explorador i amb el teu enginy
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descobreix tots els secrets que hi ha amagats. A què esperes? Apte
per a nens de totes les edats.
(i) Mont-roig Miami Turisme · Pl. de Tarragona, s/n · Miami Platja
977 810 978 · 977 179 468 · turisme@mont-roig.cat
www.mont-roigmiami.cat
PARC MARIA MARTORI
Passeu una estona d’allò més divertida jugant als dos espais infantils
que hi ha al parc, les dues zones estan pensades per a totes les
edats, una zona amb tobogans i gronxadors per als més menuts i una
zona multiaventura per als més experts.
(i) C. de Vilanova d’Escornalbau, s/n · Mont-roig
ZONA INFANTIL DE LA PLATJA CRISTALL
A la Platja Cristall, just a la vora del mar, trobareu una zona infantil plena d’activitats per als més petits de la casa, gronxadors,
tobogans, balancins... un lloc ideal per a passar una estona divertida tot l’any!
(i) C. de la baixada de la Platja Cristall, s/n · Miami Platja
• Mont-roig Miami Turisme · 977 810 978
www.mont-roigmiami.cat

Reus
BUBBLELAND ADVENTURE
Per a nens i nenes d’1 a 12 anys. Viu els diferents circuits multiaventura (circuits de ponts, super tobogans, piscines de boles,
castells inflables...), i no et perdis les pistes de futbol i bàsquet,
mini-disco, teatre i màgia. Hi ha cafeteria per si cal recuperar
forces.
(i) Carrer d’Astorga, 83 · Reus · 977 271 128

activitats

DIVERTIMAX
Perquè els nens i nenes d’1 a 12 anys s’ho passin d’allò més bé. Un
gran espai amb circuits multiaventura (circuits de ponts, tobogans,
piscines de boles, castells inflables...), pistes de futbol i bàsquet, pallassos... i fins i tot pista de patinatge sintètica. Una jornada que no
oblidareu! Amb servei de cafeteria.
(i) Carrer Perú, 15 (autovia Reus-Tarragona km. 1)
Reus · 977 769 100
ESPAI D’OCI
Local de lloguer per fer festes o celebracions.
(i) Carrer Roger de Belfort, 4 · Reus · 977 245 389
www.espaidoci.com

LA GRANJA
És una ludoteca amb servei de cangur, organització d’aniversaris,
campus d’estiu. Disposa de restaurant per a nens.
(i) Plaça Catalunya, 4, baixos · Reus
655 550 077 · 699 907 273 · www.lagranjadereus.com
MULTIAVENTURA
Els nens i nenes d’1 a 12 anys podreu jugar per circuits multiaventura
que inclouen circuits de tobogans, piscines de boles, castells inflables... I per als més petits la Zona baby està especialment preparada
perquè en gaudeixin els nens i nenes d’1 a 3 anys. Us esperem! Amb
cafeteria.
(i) Carrer Igualtat, 23 · Reus · 977 301 679
UN DIA DE GRANJA
Una experiència diferent entre animals amb la nostra granja polivalent
on podeu organitzar festes o celebracions. Hi trobareu moltes coses
per fer com tallers i manualitats amb monitors, visites guiades o lliures pel museu i la granja, zona de jocs d’aigua per a l’estiu i moltes

més activitats. Recordeu que també tenim servei de cafeteria i bar.
(i) Avinguda de Constantí, 52 · Reus
977 751 629 · 653 751 510 · hola@diadegranja.com
• Agència de Promoció de Ciutat · 977 010 670
www.reus.cat/turisme · www.gaudicentrereus.com

Salou

FESTA PARC
Parc infantil.
(i) C. Barcelona, 85 (ed. Atenea III) · Salou · 977 384 861

Torredembarra
LA CIGARRA Y LA HORMIGA
Ludoteca per no parar ni un segon (per gaudir d’àrea de jocs amb tobogans, piscines de boles, rampes, tallers, espai per pintar,...). També
s’hi organitzen festes d’aniversari.
(i) C. Rodes, 3 baixos · Torredembarra · 649 392 898
• Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra ·
977 644 580 · www.turismetorredembarra.cat
PARCS TEMÀTICS, D’OCI I AQUÀTICS

Albinyana
AQUALEON
Us agraden els animals? Voleu viure una experiència de safari en ple-

na Costa Daurada? Aqualeon és l’únic Parc Aquàtic d’Europa amb una
zona d’animals on podreu fer un increïble recorregut en autobús entre
lleons, tigres siberians, ossos i jaguars negres. La diversió continua al Parc
Aquàtic, que compta amb dues zones aquàtiques infantils i una gran piscina d’onades, i per als joves intrèpids grans tobogans com el Toboloko o
l’Anaconda on viureu sensacions de vertigen i l’emoció del ‘Rapid River’,
el ‘Black Hole’ o el ‘Crazy-Race’. No deixeu passar l’oportunitat de gaudir
d’aquestes atraccions i moltes més en aquest històric parc!
(i) Finca les Basses, s/n · Albinyana · 977 687 656
www.aqualeon.es

Salou
BOSCAVENTURA
Al cor de Salou, es pot viure una aventura des d’una altra perspectiva: dalt
dels arbres. Emocionar-se gaudint de les alçades amb tirolines o ponts
de corda, o potser preferiu lluitar amb les armes carregades de pintura?
(i) C. Barbastre, 15 · Salou · 686 273 839
www.boscaventurasalou.com · info@boscaventurasalou.com
PARCS INFANTILS PÚBLICS AMB GRONXADORS
Zones de joc infantils a les platges de Llevant i Ponent, sobre la sorra.
• Patronat Municipal de Turisme de Salou
Pg. Jaume I, 4 - Xalet Torremar · Salou · 977 350 102
pmtsalou@salou.cat · www.visitsalou.cat

Tarragona
JUNGLE TREK
Aventura amb recorreguts pels arbres i tirolines en l’entorn natural de
Tamarit. Per divertir-se en contacte amb la natura hi ha sis circuits de
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dificultats diferents: el d’iniciació; Koalas per als que els agrada emparrar-se; Exploradors amb ponts de mico, la liana de Tarzán, tronc
mòbil,...; Aventurers per als més atrevits; tirolines; i recorregut skaters.
(i) Av. del Blauet, 49 · Cala Tamarit (La Móra)
Tarragona · 902 886 767 · infojungletrek@gmail.com
www.jungle-trek.com

sentireu en una autèntica illa pirata del Carib. Un paradís d’aventura amb
ràftings, tobogans vertiginosos, tobogans de sis carrils, piscina infantil amb
personatges de Barrio Sésamo, piscina d’ones, ... així com gandules per
descansar i fins i tot una piscina d’inspiració caribenya per als grans!
(i) Av. Alcalde Pere Molas, Km. 2 · Vila-seca · 902 202 220 portaventura@portaventura.es · www.portaventura.com

MINITARRACO
Visiteu els diferents monuments que al llarg de la història s’han construït a la ciutat de Tarragona en miniatura, feu d’arqueòlegs en sorrals
i jugueu com ho feien els romans.
(i) Carretera de Santes Creus-Pont d’Armentera · (TP 2031 km 8) · El
Catllar · 616 093 820 · minitarraco@hotmail.com · www.minitarraco.com

PORTAVENTURA
Per gaudir durant les vacances o en les escapades de cap de setmana, PortAventura és un parc temàtic ple de tot tipus de diversions.
Les seves sis àrees obren nous i meravellosos mons amb multitud
d’atraccions per a totes les edats. Des de les muntanyes russes més
altes i ràpides d’Europa fins a les atraccions que pares i fills podran
gaudir junts a l’àrea temàtica familiar SésamoAventura. A més, 15
espectacles diaris amb els millors artistes internacionals faran que us
ho passeu d’allò més bé. Els millors plans i diversions per als nens i
tota la família estan a PortAventura.
(i) Av. Alcalde Pere Molas, Km. 2 · Vila-seca · 902 202 220
portaventura@portaventura.es · www.portaventura.com

NIL TRAVEL
Practiqueu esports a la natura i gaudiu de la seva zona de rocòdrom,
tirolines i ponts i paintball Namasté.
(i) Carretera de Santes Creus-Pont d’Armentera
(TP 2031 km 8) · El Catllar · 649 855 352
info@niltravel.com · www.niltravel.com
• Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
977 250 795 · www.tarragonaturisme.cat

Vila-seca.
La Pineda Platja
COSTA CARIBE AQUATIC PARK
Si sou una família amant de les atraccions aquàtiques, no us perdeu el
Costa Caribe Aquatic Park de PortAventura i el seu tobogan de caiguda
lliure, el més alt d’Europa amb 31 metres d’alçada i una velocitat de descens de 6 metres per segon! Hi passareu un dia inoblidable en el que us

AQUOPOLIS
Si el que es busca és diversió, des dels més petits fins els grans
podran refrescar-se i passar-ho bé a l’àrea infantil, piscina d’onades,
Splash, Black Hole, Boomerang i moltes més atraccions d’Aquopolis. I
per a una experiència inoblidable, compta amb el més impressionant
dofinari de la costa mediterrània on descobrir l’habilitat d’aquestes
criatures tant a dins com a fora de l’aigua. Sense oblidar els lleons
marins, voleu conèixer-los d’a prop?
(i) Passeig de Pau Casals, 65 · La Pineda Platja · Vila-seca
977 371 640 · aquopolis.pineda@grpr.com · www.aquopolis.es
• Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca
977 390 362 · www.lapinedaplatja.info

TRENETS TURÍSTICS

Salou

Calafell

Per arribar a Port-Aventura o a qualsevol punt de Salou.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Salou
Pg. Jaume I, 4, Xalet Torremar · Salou · 977 350 102
www.visitsalou.cat pmtsalou@salou.cat

Pels llocs més emblemàtics de Calafell.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Calafell · C. de Sant Pere
29-31 · Calafell · 977 699 141 · 977 692 981
www.turisme.calafell.cat · informacio@calafell.org

Tarragona

Cambrils

Visita panoràmica de la ciutat de Tarragona amb locució en 8 idiomes.
(i) paisajes@paisajes.es · www.tarracotren.com

Diferents recorreguts per Cambrils.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Cambrils · Pg. de les Palmeres
s/n · 977 792 307 · www.cambrils-turisme.com · tur@cambrils.org

• Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
977 250 795 · www.tarragonaturisme.cat
turisme@tarragona.cat

El Vendrell
Un passeig per Coma-ruga, Sant Salvador i fins a Calafell.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Coma-ruga. El Vendrell
Av. de Brisamar 1 · El Vendrell · 977 680 010
www.vendrellturistic.com · informacio@elvendrellturistic.com

L’Hospitalet de l’Infant
Un recorregut per l’Hospitalet de l’Infant i Miami Platja.
(i) Turisme L’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors
C. Estació, 1 · L’Hospitalet de l’Infant · 977 823 328
www.hospitalet-valldellors.cat
turisme@vandellos-hospitalet.cat

Torredembarra
Visita guiada per Torredembarra.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra
Pg. Rafael Campalans, 10 · Torredembarra · 977 644 580
www.turismetorredembarra.cat · turisme@torredembarra.cat

Vila-seca.
La Pineda Platja
Un recorregut pel nucli de Vila-seca.
(i) Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca
C. del Patró, 10 · Vila-seca 977 390 362
www.lapinedaplatja.info · turisme@lapinedaplatja.info
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KARTINGS, CAMPS DE GOLF I BOLERES

Altafulla
KARTING ALTAFULLA
Compta amb cars i pista per als més petits de la família.
(i) Ctra. N-340 km 1175 · Altafulla · 977 652 277 · 977 612 754

Calafell
GOLF LA GRAIERA
Camp de golf de 18 forats a pocs metres del mar i Pitch&Putt.
(i) Carretera de Calafell a Bellvei, km. 2 · Calafell · 977 168 032
torneo@graiera.es · www.graiera.es

Cambrils

KARTING CLUB VENDRELL
Obert durant tot l’any, circuit de karts per a tots els públics.
(i) Ctra. N- 340, Km. 1.189 · El Vendrell · 977 663 776
KARTING JAVI CLUB
Durant tot l’any, circuit de karts.
(i) Ctra. N- 340, Km. 1.188 · El Vendrell · 977 682 337

activitats

BOWLING EL VENDRELL
Amb 12 pistes de bowling, bar amb terrassa i zona recreativa. Ideal
per a totes les edats.
(i) Av. Les Mates, 2 · El Vendrell · 977 154 895
www.bowlingelvendrell.com
• Patronat Municipal de Turisme de Coma-ruga
El Vendrell · 977 680 010 · www.vendrellturistic.com

L’Hospitalet de l’Infant

GOLF CAMBRILS PITCH AND PUTT
Pitch and Putt situat a l’hotel Mas Gallau i que ofereix classes d’iniciació al golf per als petits.
(i) Av. de Vilafortuny, 134 · Cambrils · 977 378 293 · info@
golfcambrils.com · www.golfcambrils.com

PITCH&PUTT 18 FORATS
Batejos de golf, cursos, lloguer d’accessoris de golf, etc.
(i) Camp de Pitch & Putt La Figuerola, ctra. de Móra s/n Km. 11,5
Vandellòs · 977 054 909 · 647 463 588
www.lafiguerola-pitchandputt.com · pitchandputt@lafiguerola.com

El Vendrell

• Turisme l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors
977 823 328 · www.hospitalet-valldellors.cat

PITCH AND PUTT VENDRELL
Organització de cursos infantils. Un camp amb certa dificultat per a
jugadors de nivell avançat alhora que hi ha opcions per a nivells més
inicials.
(i) Ctra. C-31, Km. 136,5 · El Vendrell · 977 668 031

Mont-roig - Miami Platja
CLUB DE GOLF BONMONT I PITCH&PUTT
Aquest camp de golf compta amb 18 forats par 72 en un entorn acolli-

dor i amb un recorregut amb nombrosos obstacles, un veritable repte.
Disposa d’un camp de pràctiques de gespa natural. I pels afeccionats al
Pitch&Putt, Bonmont té 9 forats per gaudir d’un dia inoblidable.
(i) Club de Golf Bonmont Terres Noves. Urb. Terres Noves
Mont-roig del Camp · 977 818 140
www.bonmont.es · golfbonmont@medgroup.es
• Mont-roig Miami Turisme · 977 810 978
www.mont-roigmiami.cat

Salou

(i) Polígon Les Gavarres, C4, Parcel·la 10/B · Tarragona
977 554 433 · 977 225 022 · info@bowlingdiverland.com

Torredembarra

MINI-GOLF
(i) Av. Montserrat, 38 · Torredembarra · 977 640 828
• Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra
977 640 828 · www.turismetorredembarra.cat

CRAZY GOLF
(i) Av. Andorra, 18-20 · Av. Carles Buigas, 67 · Salou
www.minigolfsalou.com

Vila-seca.
La Pineda Platja

KARTING SALOU
(i) Autovia Salou-Reus, Km 2,1 · Salou · 977 385 317
www.kartingsalou.com

LUMINE BEACH&GOLF CLUB
Lumine Beach & Golf Club és un resort esportiu amb tres camps de golf.
Més de 200 hectàrees on es pot experimentar les emocions d’aquest
esport combinant-lo amb un espectacular Beach Club.
(i) Lumine Beach &Golf Club · Camí del Racó s/n
La Pineda · 977 129 070 · www.lumine.com

Tarragona
CLUB DE GOLF COSTA DAURADA TARRAGONA
Un camp de 18 forats amb serveis com restaurant, 2 piscines i guarderia.
(i) Club de Golf Costa Daurada Tarragona
Carretera del Catllar, Km. 2,700 · Tarragona
977 653 361· www.golfcostadoradatarragona.com
club@golfcostadoradatarragona.com
BOWLING DIVERLAND TARRAGONA
Centre d’oci familiar amb 28 pistes de bowling i bowlingo, billar, recreatius...

BOWLING DIVERLAND
20 pistes de bowling, recreatius, cafeteria…
(i) Centre d’Oci Port Halley-Olzina Center ·
Av. de l’Alcalde Pere Molas, 36 · Vila-seca · 977 325 555
www.bowlingdiverland.com
• Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca · 977 390 362
www.lapinedaplatja.info
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