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Des de sempre, la Costa Daurada ha estat terra de benvinguda i d’acollida. 
L’excel·lent climatologia i la seva ubicació privilegiada, amb més de vuitanta 
quilòmetres de façana marítima, però també amb muntanyes riques en recursos 
naturals i patrimonials, fan que aquest territori, format per sis comarques 
situades al sud de Catalunya, esdevingui una de les destinacions turístiques de 
referència a la Mediterrània.

A recer de la costa, tot oferint un continu de platges de sorra fina i aigües 
cristal·lines, s’hi troben les principals destinacions amb platges dotades amb 
tota mena de serveis i amb certificacions de qualitat que renoven any rere any.

El patrimoni bastit al llarg dels segles també té unes característiques especials. 
Des de la Tàrraco romana, seu de la residència de l’emperador Cèsar August 
i capital de la Hispània Citerior durant l’imperi romà, passant pels monestirs 
cistercencs i cartoixans, construits durant l’edat mitjana. Tot això sense oblidar 
la riquesa natural i paisatgística d’indrets com ara la serra del Montsant i 
les Muntanyes de Prades, a més a més de territoris amb una bellesa natural 
espectacular com són el Priorat o la Conca de Barberà.

La Costa Daurada és també un territori amb una important oferta d’oci i de 
qualitat. Si bé PortAventura World esdevé el principal atractiu, amb un parc que 
a cada nova temporada realitza importants inversions per ampliar l’oferta, les 
comarques de la Costa Daurada disposen, a la costa i a l’interior, d’interessants 
i atractives ofertes per a gaudir de l’oci en família, en grup o al teu estil.

L’excel·lent climatologia, amb estius càlids i hiverns molt suaus i amb escasses 
pluges, fan que la Costa Daurada també sigui, al llarg dels dotze mesos de l’any, 
l’indret ideal per a practicar i programar activitats esportives. De fet, són nombrosos 
els municipis que ofereixen una important xarxa d’instal·lacions esportives. En aquest 
sentit, l’oferta de camps de golf de qualitat està al nivell dels jugadors més exigents.

La Costa Daurada també compta amb una rica oferta gastronòmica, amb ingredients 
típics de la dieta mediterrània: com l’oli, els cereals, les fruites i verdures, a més a 
més de peixos i carns de gran qualitat. Sense oblidar els vins i caves, elaborats en 
territoris singulars agrupats per les distintes denominacions d’origen. 

La Costa Daurada, terra d’acollida
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A menys de cent 
quilòmetres de 
Barcelona, la Costa 
Daurada disposa 
d’una excel·lent xarxa 
d’infrastructures 

En cotxe:

La Costa Daurada està connectada 
amb Europa i també amb la 
península ibèrica a través de 
les principals infrastructures 
viàries. Així, amb el nord i el 
sud la connexió es fa a través 
de l’autopista AP-7. Des de les 
comarques de Lleida, l’autopista 
AP-2 és la via que connecta 
directament amb la Costa Daurada.

A més, també hi ha altres 
carreteres com les nacionals 
N-240 o N-340 o bé la C-14 i 
també la C-44, que permeten 
accedir amb facilitat i rapidesa a la 
destinació.

En avió:

L’aeroport de Reus és el de 
referència de les comarques 
de la  Costa Daurada. Durant 
la temporada alta, l’aeroport 
disposa d’importants connexions 
internacionals.

L’aeroport de Barcelona es troba a 
un centenar de quilòmetres de la 
Costa Daurada. 

En tren:

L’estació del Camp de Tarragona és 
l’estació de referència del transport 
d’Alta Velocitat.

Les connexions ferroviàries es 
realitzen a través de la companyia 
Renfe, que s’encarrega de la gestió 
del transport a la xarxa d’estacions 
que es troben arreu de la Costa 
Daurada.

En autobús:

Són moltes les companyies de 
transport que connecten diàriament 
en autobús fins a les principals 
destinacions de la Costa Daurada. 

Com arribar Climatologia 

El clima de la Costa Daurada és el típic mediterrani. Les temperatures 

oscil·len entre els 14º de mitjana a l’hivern i a l’estiu entre 21º i 29º. 

Cal destacar el contrast que hi ha entre les zones del litoral i les de 

muntanya, on la temperatura mitjana global baixa de 2º a 4º.

El règim de pluges es concentra a la tardor i sobretot a la primavera, 

tot i que són freqüents els xàfecs d’estiu de curta durada i gran 

intensitat

http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Reus/es/
http://www.renfe.com/
http://www.atmcamptarragona.cat/
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Obertura Ferrari Land
PortAventura World amplia aquesta 
temporada l’oferta d’oci a la Costa 
Daurada amb Ferrari Land, l’únic 
parc temàtic a Europa dedicat al 
Cavallino Rampante i que oferirà 
als seus visitants 60.000 metres 
quadrats de tecnologia i adrenalina 
amb l’accelerador vertical, la 
muntanya russa més alta d’Europa o 
les torres d’acceleració vertical, entre 
d’altres.

Escribà Academy
PortAventura World acollirà durant 
tres anys l’Escribà Academy, un taller 
de pastisseria creativa que comptarà 
amb la col·laboració de prestigioses 
personalitats com Patricia Schmidt. 
L’Escribà Academy acollirà master 
class amb tècniques avançades de 
pastisseria tradicional.

La Costa Daurada i les Illes Balears
L’Estació Nàutica posa en marxa el 
Logoon, un catamarà de luxe que 
enllaçarà la Costa Daurada amb les 
Illes Balears, en concret amb Eivissa 
i Menorca, en una proposta que 
permetrà gaudir de les càlides aigües 
de la Mediterrània.
La Goleta ecològica és també un 
nou vaixell per a descobrir la Costa 
Daurada i que oferta l’Estació Nàutica. 
Es tracta d’un vaixell sostenible que 
ofereix la descoberta del territori en 
total harmonia amb el medi.

El Port de Tarragona, seu del turisme 
de creuers
El Port de Tarragona és també 
destinació de turisme de creuers. 
Al llarg d’aquest any els creuers de 
Carnival Corp o Royal Caribbean, entre 
d’altres s’aturaran al port tarragoní, on 
descobriran també el seu ric patrimoni 
històric, cultural i social.

Les novetats  
de la temporada 
La Costa Daurada esdevé una destinació viva i 
molt dinàmica. Any rere any la iniciativa pública 
i també la privada s’esforcen per a fer efectives 
millores i la presentació de novetats per fer molt 
més atractiva la destinació

https://www.portaventuraworld.com/
https://ferrariland.portaventuraworld.com/?#entradas
https://www.portaventuraworld.com/
http://escribaacademy.es
http://estacionautica.com/?lang=ca
http://www.tarragonacruiseport.com
http://www.carnivalcorp.com
http://www.royalcaribbean.com
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Un gran port 

La Costa Daurada ha estat, des de sempre, un port obert 
als pobles de la Mediterrània. El principal denominador 
comú a la costa són les llargues platges de sorra 
daurada –d’aquí prové la denominació de la destinació 
turística–, amb aigües tranquil·les i cristal·lines. 
Tanmateix, també hi trobareu costes abruptes, amb pins 
que gairebé arriben a entrar al mar i que es converteixen 
en un paradís natural privilegiat per als banyistes.

60 platges en 81 quilòmetres

Al llarg dels 81 quilòmetres de litoral de la Costa 
Daurada hi podeu comptar fins a  seixanta platges. 
Bona part d’elles tenen com a comú denominador la 
característica de la fina sorra daurada i un accés poc 
profund a l’interior del mar, afavorint que les vostres 
estades a la platja siguin molt tranquil·les i acollidores 
per a gaudir-ne en família.

platges en 
81 quilòmetres

Certificacions de qualitat 

Altafulla, Calafell, Cambrils, Creixell, Cunit, El Vendrell, 
l’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig del Camp, Roda de 
Berà, Salou, Tarragona, Torredembarra i Vila-seca són 
municipis amb platges que disposen de la bandera 
blava; una ecoetiqueta que garanteix  estàndards 
de qualitat de les aigües, la neteja de la sorra, 
l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduida així 
com també la disponibilitat de serveis com els sanitaris, 
de salvament i socorrisme o primers auxilis.

A més a més, algunes de les destinacions també 
disposen de la certificació ISO 14001:2004, que en 
garanteix la gestió mediambiental a les platges. 

Turisme de litoral

60
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Reserva marina al Vendrell i marxa 
nòrdica a Calafell

Les platges del Vendrell, situades 
a 3,5 quilòmetres del nucli urbà, 
excel·leixen per la seva qualitat. 
Davant de les platges s’hi troba 
la reserva marina Masia Blanca, 
amb una profunditat d’entre 4 i 
16 metres i una gran riquesa en 
espècies animals i vegetals.

Des del Patronat Municipal de 
Turisme es gestiona una aula de 
natura que permet la descoberta 
de la riquesa natural de la 
reserva amb pràctiques com ara 
l’snorkeling. 

La sortida es pot complementar 
amb la veïna Calafell, capdavantera 
en la promoció i divulgació de la 
marxa nòrdica a la Costa Daurada. 
Calafell promou, durant tot l’any, 
interessants propostes per a 
descobrir la destinació de dia i 
també de nit practicant aquesta 
modalitat de turisme actiu.

Camí de Ronda a Roda de Berà

Roda de Berà preserva un dels 
elements patrimonials més 
importants de la presència dels 
romans a la Costa Daurada; es 
tracta de l’arc que dóna nom al 
municipi i on es clou la ruta pel 
camí de ronda, que arrenca a la 
plaça de la Sardana del municipi.

La ruta permet, al llarg de nou 
quilòmetres, la possibilitat de 
conèixer els paisatges tradicionals 
de la Costa Daurada, amb cultius 
com les oliveres, a més a més 
de la descoberta de la costa o la 
urbanització de Roc de Sant Gaietà, 
fins a arribar a l’Arc de Berà.

Espai Natural dels Muntanyans a 
Torredembarra

L’Espai Natural dels Muntanyans 
emplaçat entre els termes 
municipals de Torredembarra i 
Creixell, està considerat com un 
dels ecosistemes naturals més ben 
conservats de la Costa Daurada. 
El recorregut, de 5.300 metres, 
us permetrà conèixer les dunes 
naturals de la platja tot recorrent 
l’entorn de la façana marítima de 
Torredembarra. A més a més, si 
realitzeu la sortida durant l’estiu 
podeu complementar-la tot 
capbussant-vos al mar.

Visita al patrimoni romà

El llegat de l’imperi romà és 
espectacular a la Costa Daurada. 
Us recomanem la seva descoberta 
començant el recorregut a la vil·la 
romana d’Els Munts (Altafulla), 
que durant l’estiu, a més, és 
l’escenari de visites teatralitzades. 
A Tarragona, són de visita 
obligada les muralles, el Passeig 
Arqueològic, l’amfiteatre i també la 
capçalera del circ, sense oblidar la 
torre de Pilats (o del Pretori), des 
d’on es dirigia l’estratègia política 
d’Hispània. El conjunt monumental 
de Tàrraco és Patrimoni de la 
Humanitat per la Unesco.
A Salou, la visita a Barenys us 
permetrà descobrir com es bastien 
les àmfores durant l’imperi romà.

Descobriu la Costa Daurada a recer 
del mar

Des de fa segles a la Costa 
Daurada, els camins de ronda 
han vorejat la costa en un territori 
d’una bellesa espectacular. A Salou 
hi trobareu el camí de ronda, un 
recorregut singular i ben adaptat 
per a fer-lo passejant. Podreu 
continuar el vostre trajecte seguint 
el GR92, conegut popularment 
com el camí de la Costa, des de 
Cambrils fins arribar a l’Hospitalet 
de l’Infant, que us permetrà fer una 
important descoberta de la façana 
marítima de la Costa Daurada. 
Alguns trams són urbanitzats però 
en d’altres, la realització d’aquesta 
ruta, de poc més de quinze 
quilòmetres és un camí solitari. 

La nostra proposta: 

5 Rutes per 
descobrir el litoral

1 3

5

2 4

http://www.elvendrellturistic.com/reserva_marina.php
http://www.rodadebera.cat
http://turismetorredembarra.cat/platja-de-lespai-natural-dels-muntanyans-gid-52
http://www.tarragonaturisme.cat/ca/rutes/ruta-romana
http://blog.visitsalou.eu/el-cami-de-ronda-de-salou-una-autentica-joia-a-la-vora-del-mar/
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PortAventura World 

PortAventura World és, des que va obrir les seves portes l’any 1995, 
un espectacular resort amb més de trenta atraccions, algunes d’elles 
estrella com el Dragon Khan, Stampida, Hurakan Condor, Furius 
Baco o Shambala. A més a més, amb la voluntat de créixer, innovar 
i reinventar-se per sorpendre sempre al visitant, PortAventura World, 
inverteix i millora el parc any rere any. 

L’any 2017 és prevista l’obertura de Ferrari Land, que comptarà amb 
un autèntic circuit de carreres, l’accelerador vertical més alt i ràpid 
d’Europa, així com d’un hotel de 5 estrelles de gran luxe.

PortAventura Caribe Aquatic Park

PortAventura Caribe Aquatic 
Park és un dels millors parcs 
aquàtics d’Europa. Situat al 
costat de PortAventura World, el 
parc disposa de 50.000 metres 
quadrats i ofereix una àmplia 
diversitat d’atraccions per a tots els 
membres de la família.

Aqualeon

A Aqualeon, el gaudi de les 
atraccions d’aigua i també el 
contacte amb la natura són els 
comuns denominadors d’un 
parc temàtic emplaçat al terme 
municipal d’Albinyana, a la 
comarca del Baix Penedès.

Aquopolis

Aquopolis és un parc temàtic on 
totes les seves atraccions tenen 
l’aigua com a eix vertebrador. El 
parc, situat a la Pineda Platja, 
també disposa d’un dofinari que 
cada dia ofereix espectacles i 
activitats amb dofins i també lleons 
marins. 

Karting Salou

El Karting Salou és un dels millors 
complexes de kàrting d’Europa, 
amb 1.200 metres quadrats de 
pista. Les instal·lacions disposen 
de karts per adults, infantils i 
també karts biplaça.

Elèctric Karting Salou

L’Electric Karting Salou és una 
instal·lació moderna i adaptada per 
facilitar la descàrrega d’adrenalina 
amb la màxima seguretat.

Bosc Aventura

Bosc Aventura, al centre de 
Salou, disposa de més de 8.000 
metres quadrats d’espai verd amb 
tirolines, paintball i molt més per 
facilitar la diversió en família.

Kàrting Club Vendrell

Kàrting Club Vendrell, situat a la 
capital del Baix Penedès, ofereix 
emoció i velocitat en els dos 
circuits que té. El primer d’ells, per 
a un públic adult, compta amb una 
pista homologada per a competició, 
el segon, amb una pista de 425 
metres, és per a infants.

Jungle Trek

Jungle Trek, emplaçat a Altafulla, 
és un parc temàtic amb tirolines, 
ponts... amb cinc circuits lúdics 
entre arbres per a petits i grans.  

Principals 
atractius d’oci a 
la Costa Daurada

1

3

7

5

9

2

6

4

8

https://www.portaventuraworld.com/
https://www.portaventuraworld.com/acuatic-park
https://www.portaventuraworld.com/acuatic-park
http://www.aqualeon.es/?lang=ca
http://costa-dorada.aquopolis.es/?lang=ca
http://www.kartingsalou.com/ca/go-karts
http://www.kartingsalou.com/go-karts
http://boscaventurasalou.com/ca
http://kartingvendrell.com/
http://www.jungle-trek.com/
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La Costa Daurada, 
per a tota la família

La Costa Daurada és una gran destinació familiar. Tant 
les poblacions de la costa com els municipis d’interior 
ofereixen al visitant una rica oferta d’activitats per a gaudir 
de les vacances o escapades amb la família. La riquesa 
del territori permet assaborir el patrimoni, practicar 
l’esport al mar o bé a l’interior, a més a més de realitzar 
nombroses rutes pensades per al gaudi d’un públic divers.

Els municipis que conformen la Costa Daurada són rics 
en cultura popular i tradicional. Per això, podreu conèixer 
tradicions centenàries com els castells, manifestacions 
religioses tradicionals com els balls parlats o 
apassionar-vos amb celebracions ben arrelades al 

territori com ara les festes majors, amb els diables o els 
gegants, protagonistes de les cercaviles. De fet, algunes 
de les festes que podeu viure a la Costa Daurada han 
estat distingides amb el títol de “Festa d’interès turístic 
nacional”. Aquest és el cas de la Setmana Medieval de 
Montblanc, que durant quinze dies permet viatjar en el 
temps i conèixer com vivien els montblanquins en plena 
edat mitjana, quan la vila Ducal era la setena localitat 
en importància del país, o les festes de Santa Tecla 
de Tarragona, on en destaca especialment la riquesa 
d’elements del seu ric i concorregut Seguici Popular.

El calendari festiu de la Costa Daurada també s’amplia 
amb les celebracions que han estat declarades festes 
tradicionals d’interès nacional, aquestes són: la Festa 
Major de l’Arboç; la Processó del Sant Enterrament de 
Tarragona; la Festa Major de Reus; l’Encamissada de 
Falset; els Tres Tombs de Sant Antoni de Valls; el Ball 
del Sant Crist de Salomó; la festa de la Mare de Déu del 
Carme als pobles de la costa; el Cós de Sant Antoni de 
Vila-seca i les Festes Decennals de la Mare de Déu de 
la Candela de Valls, amb la propera cita l’any 2021.

Característiques de la Destinació 
Familiar

La Costa Daurada ha estat un 
territori pioner a Catalunya a l’hora 
d’esdevenir una destinació familiar 
completa. La seva descoberta es 
pot fer passejant per les llargues 
platges on es pot gaudir de la 
tranquil·litat i la desconnexió, però 
també practicant esports nàutics. O 
perdent-se per l’interior, amb espais 
màgics que ofereixen rutes per a 
cicloturisme, sortides en BTT, escalada 
o bé excursions per conèixer el ric 
patrimoni arquitectònic i artístic. 

A més a més, els establiments 
hotelers també s’han adaptat en un 
procés de millora constant, oferint 
instal·lacions preparades per a 
acollir, amb total comoditat, a tots 
els membres de la família. 

Certificacions de 
Turisme Familiar

L’any 2003, Salou es va convertir 
en la primera destinació de la Costa 
Daurada que va obtenir la certificació 
de Turisme Familiar, certificada 
per la Generalitat de Catalunya. En 
l’actualitat, els municipis de Cambrils, 
Vila-seca La Pineda Platja, Calafell, 
Salou, El Vendrell i les Muntanyes 
de Prades també tenen aquesta 
certificació.

El certificat de Destinació de Turisme 
Familiar atorgat per l’Agència 
Catalana de Turisme de la Generalitat 
de Catalunya garanteix a les famílies 
que el municipi escollit per a les 
seves vacances és sensible i treballa 
per garantir que els equipaments 
i serveis estiguin adaptats a les 
famílies, especialment les que 
viatgen amb infants. 

 

Certificacions de 
Turisme Esportiu

A la Costa Daurada, els municipis 
de Salou i Cambrils disposen 
també del certificat de Turisme 
Esportiu atorgat per la Generalitat 
de Catalunya. Aquesta catalogació 
distingeix les destinacions per la 
qualitat dels seus equipaments 
esportius.
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Ruta de la Capona al Pla de Santa 
Maria

El Pla de Santa Maria, a la comarca 
de l’Alt Camp, disposa d’un ric 
patrimoni bastit en pedra seca, que 
testimonia el seu passat pagès. Us 
recomanem aquesta ruta, de dos 
quilòmetres, en un tram molt planer 
farcit de cossiols, arners, marges i 
singulars amagatalls. De la ruta de 
la Capona, que es pot fer a peu o 
en bicicleta, en destaca el cossiol 
de la Soleta, que va ser realitzat per 
emmagatzemar aigües.

Ruta dels Dips, a Pratdip

Pratdip i Collejou són terra de 
dips, uns llops vampírics que, 
segons la llegenda, atacaven a 
ramats i homes ebris. La novel·la 
“Històries naturals” de Joan 
Perucho se’n fa ressò i la ruta 
dels dips que us proposem esdevé 
una extraordinària descoberta de 
la Serra de Llaveria, per senders 
amb una gran riquesa natural i 
paisatgística.

Visita guiada a Siurana: Llegendes 
de princeses i guerrers

La ruta esdevé una excel·lent 
oportunitat per a conèixer el centre 
històric de Siurana, emplaçat 
en un indret estratègic que, a la 
vegada, va ser l’últim reducte de la 
reconquesta a Catalunya. Siurana, 
a més a més, disposa també d’un 
castell que va ser un bastió de la 
resistència musulmana. Els caps 
de setmana s’hi organitzen visites 
guiades.

Trenet turístic i ciutadella ibèrica a 
Calafell

A l’extrem nord de la Costa 
Daurada us proposem la 
descoberta de Calafell. El 
recorregut pot començar amb el 
trenet turístic que té dos itineraris 
i esdevé una excel·lent eina per a 
conèixer la destinació. La sortida es 
pot complementar a la ciutadella 
ibèrica, un dels jaciments més 
singulars del país per a saber com 
vivien els íbers. Durant l’estiu, a 
més a més, es celebra el Festival 
Terra Ibèrica.

Les Coves de l’Espluga, el Museu 
de la Vida Rural i Clicklània

Les Coves de l’Espluga de Francolí 
van ser habitades des del Paleolític 
Mitjà i la visita a l’interior de la 
cavitat esdevé una descoberta per 
la història de l’home des d’aquesta 
època. Per als més agosarats 
els proposem realitzar la ruta 
aventura, de 900 metres. L’estada 
a l’Espluga s’ha de complementar 
al Museu de la Vida Rural, per 
conèixer molt més sobre la vida 
tradicional i rural a Catalunya.

A la Conca de Barberà, a més a 
més, durant dos caps de setmana 
del mes d’octubre s’hi celebra 
Clickània, un festival que des de fa 
anys permet transformar l’antiga 
església de Sant Francesc de 
Montblanc en un món dedicat als 
clicks de Playmobil. Durant tot l’any 
us suggerim la descoberta del clos 
de muralles a vista d’ocell, tot fent 
les rutes guiades gestionades des 
de l’Oficina de Turisme.

La nostra proposta: 
5 Rutes de 
Turisme en 
Família

1 3

5

2 4

http://www.diputaciodetarragona.cat/marc/web/diputacio-de-tarragona/pla-de-santa-maria-el/la-ruta-de-la-capona
http://www.diputaciodetarragona.cat/marc/web/diputacio-de-tarragona/pla-de-santa-maria-el/la-ruta-de-la-capona
http://www.pratdipturisme.com/reviu-la-llegenda-dels-dips
http://www.pratdipturisme.com/reviu-la-llegenda-dels-dips
http://www.turismesiurana.org/
http://www.calafellhistoric.org/
http://www.covesdelespluga.info/ca/inici.html
http://www.montblancmedieval.cat/
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Costa Daurada, 
terra amb 
història, terra 
amb patrimoni

La Costa Daurada ha estat 
sempre una terra d’acollida i 
una bona prova d’això és el ric 
llegat patrimonial que encara 
avui es preserva en bona part 
de les sis comarques que 
integren la destinació.

Des de l’empremta que 
l’homo sàpiens va deixar a 
les muntanyes de Prades, 
passant per la Tàrraco 
romana, capital de la 
Hispània de l’Imperi Romà, 
sense oblidar els monestirs 
cistercencs de la Ruta del 
Cister, d’entre els quals en 
destaca especialment el 
de Poblet, amb el cenobi 
cistercenc més gran 
d’Europa. Ben a prop, a 
Montblanc, podreu descobrir 
una vila amb un clos de 
muralles excel·lentment 
conservat, després d’un 
important procés de 
restauració per a recuperar la 
vila medieval.

La Costa Daurada també és 
un territori que ha captivat 
l’interès de grans genis de 
l’art. A Reus, hi podreu trobar 
una important empremta 
del llegat modernista del 
país, bastit a cavall dels 
segles XIX i XX. Però també 
us proposem descobrir el 
paisatge i gaudir-lo, segur 
que us n’enamorareu com 
ho van fer en Joan Miró, Pau 
Casals o Antoni Gaudí , entre 
molts d’altres.

La Costa Daurada, 
un patrimoni universal

L’any 1991, el monestir de Santa Maria de Poblet, a Vimbodí-Poblet, es 
convertia en el primer monument de la Costa Daurada en aconseguir la 
catalogació de Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. La declaració arribava 
després d’anys de restauracions per a recuperar l’antic esplendor d’un cenobi 
únic: amb una barreja d’estils: del romànic al gòtic i una comunitat monàstica 
que manté la vida en comunitat.

La descoberta de Tàrraco és també sinònim d’un viatge a través del túnel del 
temps que et permetrà gaudir d’un bocí de la història de l’Imperi Romà. La 
llum, les excel·lents temperatures, el seu port... van ser factors que van afavorir 
l’idil·li entre els romans i Tàrraco, una ciutat que fins i tot es va convertir durant 
dos anys, del 29 al 27 aC, en residència de l’emperador Cèsar August. 

La Tarragona romana és també Patrimoni de la Humanitat: us 
suggerim la descoberta de l’amfiteatre, les muralles, el circ... Però 
no us oblideu de passejar pels carrers de la Part Alta, on encara 
podeu percebre i descobrir la seva rica història.

A les muntanyes de Prades hi trobareu la petjada cultural i religiosa que va 
deixar-hi l’homo sàpiens. Són les pintures rupestres que mostren a Rojals, 
pedania de Montblanc, amb orgull i amb una visita guiada que permet conèixer 
la història, a través del Centre d’Interpretació de les pintures rupestres de les 
Muntanyes de Prades i, assaborir les manifestacions artístiques amb la visita a 
Mas d’en Carles, una de les joies de l’art rupestre a la Costa Daurada.

Els castells són cultura i també una de les tradicions més arrelades a la Costa 
Daurada. Amb més de dos segles d’història, aquesta tradició, que va néixer a 
Valls, s’ha anat estenent, primer arreu de la geografia catalana i ara, fins i tot 
més enllà de les barreres i les fronteres d’aquest territori. Força, equilibri, valor i 
seny són valors associats al fet casteller i que li han merescut la catalogació de 
Patrimoni Immaterial per part de la Unesco. 
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Rutes per a fer grans descobertes

Ruta del Cister

Els comtes de Barcelona van 
donar els terrenys situats 
a la Conca de Barberà on 
els monjos cistercencs 
procedents de França hi 
havien de bastir un monestir. 
Aquest va ser el primer pas 
per a garantir la construcció 

d’un cenobi que encara avui en dia preserva l’activitat 
monàstica. 

La Ruta del Cister esdevé una descoberta per l’interior 
a cavall de les comarques de l’Alt Camp –Monestir de 
Santes Creus-, la Conca de Barberà –Monestir de Poblet- 
i també l’Urgell –Monestir de Vallbona de les Monges, 
aquest ja fora de la Costa Daurada-. Us suggerim 
aquesta ruta arquitectònica, on no hi falta espiritualitat 
i també descobertes gastronòmiques i paisatgístiques 
excepcionals.

Ruta Modernista a Reus

La burgesia reusenca va 
impulsar la construcció 
de nous edificis al centre 
històric de la capital del Baix 
Camp que van convertir-se, 
a finals del segle XIX,  en les 
seves cases pairals i que 
ara esdevenen autèntiques 

joies arquitectòniques que podreu descobrir tot passejant 
pel centre de Reus. La cirereta d’aquesta arquitectura 
és l’Institut Pere Mata, projectat per Lluís Domènech 
i Montaner, i que va ser construït seguint el model de 
pavellons de l’Hospital Sant Pau de Barcelona. Actualment 
es pot visitar el pavelló dels distingits, el de major bellesa 
arquitectònica. Al Gaudí Centre podreu conèixer tots els 
secrets d’aquest genial arquitecte.

El Paisatge dels Genis

Gaudí, Miró, Pau Casals i 
Pablo Picasso són noms 
propis vinculats al nostre 
territori. Tots ells van deixar 
petjada i, a la vegada, 
es van inspirar fruit de la 
seva estreta vinculació 
amb la Costa Daurada. Així 

doncs, a Reus hi trobareu el centre Gaudí i un important 
testimoniatge del modernisme a la Casa Navàs o l’Institut 
Pere Mata. Miró i Mont-roig del Camp van mantenir una 
estreta relació a través de La Masia, però també podreu 
descobrir altres indrets que respiren Miró com l’ermita de 
la Mare de Déu de la Roca, les barraques de pedra seca 
o fer una descoberta del paisatge en BTT. Al Vendrell, 
a tocar de la platja de Sant Salvador us recomanem la 
descoberta de la Vil·la Museu Pau Casals. Mentre que a 
Horta de Sant Joan –a les Terres de l’Ebre-, en Picasso hi 
va fer dues estades i el centre que duu el nom del genial 
pintor és un bon indret per començar a fer aquest tast del 
paisatge dels genis.

La ruta del Vi

Al Priorat, la seva terra fa 
olor a vi. No és pas estrany. 
El vi ha estat associat a 
l’economia d’una comarca 
que preserva, amb 
extraordinària cura, poc més 
de 3.800 hectàrees de vinya 
repartides entre les dues 

denominacions: la Denominació de Qualitat Priorat i al 
Denominació d’Origen Montsant. 
La ruta us permetrà descobrir els cellers que elaboren 
extraordinaris vins. La ruta, a la vegada, us permetrà 
gaudir d’un territori únic, que presenta candidatura per 
a esdevenir Patrimoni de la Humanitat per part de la 
Unesco.

http://www.larutadelcister.info/
http://www.reuspromocio.cat/ruta-del-modernisme
http://elpaisatgedelsgenis.cat/
http://www.turismepriorat.org
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Tarragona, més de 2000 anys 
d’història i el festival Tarraco Viva
Després d’anys d’acurada 
restauració, la Tàrraco romana 
esdevé una autèntica joia a 
descobrir. Us proposem un 
recorregut que passa des de 
l’amfiteatre romà, continuant 
pel circ i la torre del Pretori, per 
completar-ho amb una escapada 
fins a la catedral, que ara també 
inclou la possibilitat de pujar fins 
al terrat, una excel·lent talaia de la 
ciutat.

A més a més, durant el mes de 
maig a Tarragona s’hi celebra el 
festival Tarraco Viva, que esdevé una 
autèntica aventura per conèixer tots 
els detalls de la vida dels romans a 
la ciutat. Durant l’estiu no us perdeu 
les reconstruccions històriques de 
Tarragona Història Viva.

Monestir de Santa Maria de Poblet
Fundat l’any 1098, el monestir de 
Santa Maria de Poblet és una de les 
joies arquitectòniques del patrimoni 
religiós mundial. El cenobi és un 
exemple de l’evolució de l’art a 
Catalunya, donat que en ell hi podeu 
trobar tots els estils arquitectònics 
que han passat pel país des del 
segle XII.
Us recomanem visitar l’església, 
on descansen les tombes reials, 
però també el refetor, el claustre 
i les muralles i complementar la 
descoberta del llegat cistercenc 
amb una visita a Santes Creus, 
l’únic monestir de la Ruta del Cister 
que no està habitat per la comunitat 
monàstica. La ruta que us proposem 
contempla un recorregut pel cenobi 
i el seu entorn amb un fil conductor: 
les llegendes medievals que tenen 
Santes Creus com a escenari.

Mines de Bellmunt del Priorat
La Mina Eugènia va ser la mina de 
plom més important de Catalunya. 
En funcionament des del 1870 fins 
al 1972, la mina forma part del 
conjunt museogràfic de les Mines 
de Bellmunt del Priorat, un centre 
d’interpretació que permet conèixer 
com era el món de la mineria del 
plom a Catalunya. Aprofitant l’estada 
us suggerim també la visita al Celler 
Cooperatiu de Falset-Marçà, que 
ofereix visites guiades teatralitzades 
i també el Centre d’Interpretació del 
vi a Falset.

Catedrals del vi
A finals del segle XIX i a principis 
del XX diverses cooperatives de 
pagesos del Camp de Tarragona 
van encarregar la construcció de 
cellers, preparats per a dur a terme 
l’elaboració de vins o la producció 
d’olis. Es tracta d’impressionants 
construccions, com ara els cellers 
de Nulles, l’Espluga de Francolí o 
Rocafort de Queralt, entre un llarg 
etcètera, que són un excel·lent 
testimoniatge d’aquest període. 
A més, també us proposem la 
descoberta d’altres construccions 
com ara l’ermita de la Mare de 
Déu de Montferri, projectada pel 
tarragoní Jujol o l’església de 
Vistabella a més de l’ermita del 
Roser de Vallmoll, per a posar 
alguns exemples.

L’univers musical de Pau Casals
De ben jove, Pau Casals va estar 
vinculat al món de la música. Quan 
tenia nou anys va començar a 
tocar l’orgue barroc del municipi i 
després, en l’edat adulta, Casals 
va continuar la seva relació amb la 
capital del Baix Penedès a través de 
la casa d’estueig.
La descoberta de l’univers de Pau 
Casals es pot fer a través de l’oferta 
de rutes guiades que s’oferten 
als escolars i també als adults, 
gràcies a les visites dinamitzades 
i comentades amb guies 
especialitzats. I, durant els mesos de 
juliol i agost, es celebra el Festival 
Internacional de Música Pau Casals, 
que compta, des del 1981, amb els 
millors intèrprets i formacions del 
país i d’arreu del món on el violoncel 
n’és el fil conductor.

La nostra proposta: 

5 rutes per 
descobrir el 
patrimoni cultural

1 3

5

2 4

http://www.tarragonaturisme.cat
http://www.tarragonaturisme.cat/ca
http://www.poblet.cat/
http://www.poblet.cat/
http://www.mhcat.cat/monuments_i_territori/monuments/reial_monestir_de_santes_creus
http://minesbellmunt.com/
http://minesbellmunt.com/
http://www.paucasals.org/
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Serra del Montsant

El conjunt de la Serra del Montsant –amb una alçada 
de 1.163 metres-, a la comarca del Priorat esdevé una 
de les joies paisatgístiques del Camp de Tarragona, 
catalogada com a Parc Natural. Amb conglomerats 
calcaris, datats entre 38 i 24,6 milions d’anys, el parc 
esdevé un compendi de diverses regions climàtiques amb 
boscos feréstecs, barrancs i les valls dels rius Montsant i 
Siurana. 

Des de l’oficina que gestiona el parc s’organitza un ampli 
ventall d’activitats per descobrir aspectes de la fauna i 
la flora d’aquest territori que, des de l’any 2002, està 
catalogada com a Parc Natural.

Muntanyes de Prades

Amb una singularitat paisatgística i patrimonial única, les 
muntanyes de Prades esdevindran la vostra destinació 
ideal per a gaudir d’unes vacances per a desconnectar 
i on també podreu realitzar interessants rutes de 
senderisme o BTT, que us portaran a descobrir racons 
singulars com ara la vila vermella de Prades.

El conjunt de les muntanyes de Prades, amb una extensió 
de 260 quilòmetres a cavall de les comarques del Baix 
i l’Alt Camp, la Conca de Barberà i el Priorat són un clar 
exemple de l’ecosistema mediterrani, amb una flora i 
fauna diversa. 

Les Muntanyes de Prades disposen de la distinció de 
Turisme Familiar atorgada per la Generalitat de Catalunya.

Bosc de Poblet

El Bosc de Poblet és un dels més ben conservats de les 
muntanyes de Prades. El bosc, que formava part des del 
segle XII dels dominis del monestir de Poblet té una rica 
oferta d’itineraris per a descobrir-lo. 

El Bosc de Poblet, que compta amb les antigues cases 
forestals de La Pena, Castellfollit i el Tillar, té un alt interès 
geològic i de vegetació on en destaquen alzinars, pinedes, 
teixedes, rouredes, a més a més de boscos de ribera.

El Bosc de Poblet, catalogat com a Paratge Natural 
d’Interès Natural, acull nombroses activitats turístiques 
organitzades per l’Oficina de Gestió del Paratge.

La Costa Daurada també disposa d’un extraordinari 
patrimoni natural a l’interior. Des de la singularitat de 
la Serra del Montsant, catalogada com a Parc Natural 
per l’important valor de les espècies naturals i vegetals 
que hi habiten, a les muntanyes de Prades o el Bosc de 
Poblet. Tot plegat sense oblidar la singularitat del conjunt 
medieval de Montblanc o municipis d’una bellesa i 
espectacularitat especial com ara Prades o Falset, capital 
d’un territori amb una rica producció d’excel·lents vins.

Turisme d’interior

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/serra-montsant
http://www.muntanyescostadaurada.cat/que_fer
http://www.muntanyescostadaurada.cat/que_fer
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/poblet
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Ruta del Cister (GR 175)

El GR 175 és l’únic sender que 
ens permet conèixer al detall tot 
el conjunt monàstic de la Ruta 
del Cister. Per als caminants, el 
recorregut és de 105 quilòmetres, 
mentre que si es fa la ruta en BTT 
s’allarga tres quilòmetres més.
El GR 175 es pot fer en ambdós 
sentits de la marxa: és a dir sortint 
des de Vallbona (a l’Urgell) o bé 
iniciant-lo pel monestir de Santes 
Creus (a l’Alt Camp). La Ruta 
esdevé un interessant itinerari per 
a descobrir i conèixer la riquesa 
natural de l’interior de la Costa 
Daurada. 
Amb el carnet 6T es pot gaudir de 
descomptes i avantatges durant tot 
el recorregut de la ruta.

Fondo del Mata a el Vendrell

El Fondo del Mata és un paratge 
natural al terme municipal del 
Vendrell que compta amb fonts, 
estanys i boscos per a gaudir de la 
natura. A més a més, també disposa 
d’una àrea de picnic, amb reserva 
prèvia a l’Ajuntament de la capital 
del Baix Penedès.
Podeu accedir-hi des del Vendrell 
per la TV-2048 fins arribar al 
semàfor de Sant Vicenç i seguir tot 
recte per el camí de la Costa Roja 
que us portarà directament a l’àrea.

Ruta pel Congost de Fraguerau

A la comarca del Priorat, la 
descoberta de l’ermita de Sant 
Bartomeu esdevé tota una 
experiència per a conèixer, a la 
vegada, la riquesa paisatgística 
de la Serra del Montsant. La ruta, 
que us ajudarà a fer cames, neix 
a peu de la carretera C-242 entre 
els quilòmetres 34 i 35, d’on surt el 
camí cap a les ermites. El sender és 
ple de pujades i baixades i des d’on 
també podreu veure el riu Montsant, 
hàbitat de truites i d’altres espècies 
de peixos. Podeu culminar l’estada 
a l’àrea recreativa de Sant Antoni, 
un espai equipat per a gaudi de tota 
la família.

Ruta per la Vall de Llors

La ruta té una longitud de 8,39 
quilòmetres i us permetrà conèixer 
el poble de Castelló, que està 
deshabitat però que cada Nadal 
acull el pessebre dels Estels. Des 
de Masboquera cal començar el 
recorregut en direcció a les escoles, 
cap a Castelló. Un cop arribats al 
poble, podeu començar el descens 
pel PR-92 a la font que porta el 
mateix nom.
Durant l’estiu no us perdeu la Rústic 
Festa, amb música tradicional 
per a gaudir en un territori 
natural singular, també s’oferten 
activitats d’observació d’estels i 
esdeveniments de cultura popular.

Ruta per La Serra de Llaberia i la 
mola de Colldejou

La Serra de la Llaberia i la mola de 
Colldejou tenen una lluminositat 
especial. Podreu descobrir-la en 
la ruta que us proposem des del 
poble de Llaberia fins a la Torre 
de Fontaubella. Té una extensió 
de 7 quilòmetres i el recorregut 
transcorre per 21 revolts empedrats 
que històricament eren realitzats 
pels veïns de la zona com també pel 
mític Carrasclet, que es va enfrontar 
a Felip V.
Gaudiu de la passejada, que arrenca 
des dels rentadors de la Torre de 
Fontaubella, i us portaran fins a 
paratges singulars com Portell de 
Llaberia, la Mola de Colldejou o la 
Vall de Massons.

La nostra proposta: 

5 Rutes per a 
conèixer a peu 
l’interior de la 
Costa Daurada

1 3

5

2 4

http://www.larutadelcister.info/
http://www.larutadelcister.info/
http://www.elvendrell.net/entorn-natural-cid-777/arees-recreatives-cid-780/fondo-del-mata-cid-781
http://www.ulldemolins.org/
http://www.hospitalet-valldellors.cat/turisme/familiar/empresaindex.php?idsec=99&idm=0&idioma=ES_ES&idioma=ES_CT
http://www.turismepriorat.org/ca/que-fer/punts-interes/la-serra-de-llaberia-i-la-mola-de-colldejou
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Principals Jornades Gastronòmiques

Arreu de la Costa Daurada són 
nombrosos els municipis que celebren 
festes gastronòmiques per a donar 
a conèixer els valors dels seus plats 
típics.

Al Baix Penedès, Calafell, Cunit i El 
Vendrell elaboren el xató i, també 
disposen de festes a l’entorn 
d’aquesta menja.

A l’Alt Camp, Valls viu la festa de 
la calçotada que dóna, el darrer 
diumenge de gener, el tret de sortida a 
l’inici oficial de la temporada.

A Tarragona, coincidint amb el festival 
Tarraco Viva, s’organitzen festes a 
l’entorn de la cuina romana.

A Altafulla, el plat típic local s’anomena 
l’Olla, i la població també celebra una 
festa per a donar-lo a conèixer.

A Cambrils, la promoció de la 
gastronomia local gira a l’entorn de 
les galeres, que també protagonitzen 
unes jornades. Mentre, a l’Espluga de 
Francolí es promociona el consum de 
carquinyolis, un dolç fet, entre d’altres 
amb fruits secs. La tonyina capitalitza 
la festa gastronòmica que organitza 
l’Hospitalet de l’Infant, mentre que a 
Salou la festa local gastronòmica gira 
a l’entorn del calamar. Torredembarra 
també dedica unes jornades a 
promocionar els “ranxets de mar”, 
típics guisats realitzats pels pescadors 
i a Ulldemolins, celebra dues festes 
dedicades a les truites amb suc.

Emplaçada en un indret estratègic i amb una excel·lent 
climatologia, la Costa Daurada gaudeix d’una rica oferta 
de productes del mar i de la terra, que són els ingredients 
bàsics per a l’elaboració de la millor cuina de la dieta 
mediterrània, catalogada per la Unesco com a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat.

Al litoral, en destaca el peix blau però també altres peixos 
blancs i mariscs que són emprats per a fer deliciosos 
romescos, arrossos mariners, fideus, paelles i tota classe 
de plats, que podreu degustar als restaurants situats a 
recer del mar.

A l’interior, en destaquen productes com la calçotada, 
però també l’olla barrejada, els peus de porc amb 
caragols, l’arròs de conill, els guisats de perdiu o la truita 
amb suc.

També us suggerim que gaudiu de productes com l’oli 
d’oliva, que a la Costa Daurada es comercialitza amb la 
Denominació d’Origen Protegida Siurana.

Turisme gastronòmic 

Calendari 
de les festes 
stronòmiques
ALT CAMP
Festa de la calçotada, el 
darrer diumenge del mes 
de gener

BAIX PENEDÈS
El Vendrell, xatonada 
popular el primer diumenge 
de febrer.
Calafell, xatonada popular el 
primer diumenge de març.

BAIX CAMP
Cambrils, jornades de la 
galera durant el mes de 
febrer
L’Hospitalet de l’Infant, 
jornades de la tonyina 
mesos d’abril i maig.

CONCA DE BARBERÀ
L’Espluga de Francolí, fira-
mostra del carquinyoli el 
primer cap de setmana de 
maig

PRIORAT
Ulldemolins, festa de la 
truita amb suc el segon 
diumenge del mes de març.

TARRAGONÈS
Altafulla, festa de l’olla el 
tercer diumenge del mes 
de març.
Salou, festa del calamar 
durant el mes de novembre.
Tarragona, jornades de 
cuina romana coincidint 
amb al celebració de 
Tàrraco Viva la segona i 
tercera setmana de maig.
Torredembarra, jornades 
gastronòmiques “Ranxets 
de mar”, durant el mes de 
maig.

DO Conca de Barberà
DO Montsant
DO Penedès
DOQ Priorat
DO Tarragona
DO Cava
DOP Siurana

http://costatest.altanet.org/d1/gastronomiaindex.php?idioma=ES_CT
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Productes locals de qualitat

La Costa Daurada és un ric territori 
agrícola que produeix i elabora 
productes amb una singularitat 
pròpia, alguns d’ells protegits amb 
la qualificació de Denominació 
d’Origen, Indicació Geogràfica 
Protegida o la Marca de Qualitat.

La Costa Daurada, a més a més, 
compta amb molts més productes 
típics. Aquests són alguns d’ells: 
salsa de romesco, cireres de Bràfim, 
coca amb ou per sobre, menjar Blanc 
de Reus, moscatell de Montbrió del 
Camp, tomàquets del Benach, cava, 
xató, bufats del Vendrell, resolí del 
Vendrell, carquinyolis de l’Espluga de 
Francolí, orelletes de Solivella, coca 
de Montblanc, merlets de Montblanc 
o Montbanquins, cava rosat de Sarral, 
all de Belltall, castanyes de Vilanova 
de Prades, galetes Maginet o vanos 
de Tarragona, coca de Perafort, 
pebrot de la Riera de Gaià, pa de 
Tinyol, truita amb suc d’Ulldemolins, 
mel o botifarra de Montblanc.

Denominació d’Origen Protegida (DOP)

La qualificació permet designar un producte que prové d’una zona geogràfica 
concreta amb unes característiques que són fruit del medi geogràfic on són 
produïdes. 

Indicació Geogràfica Protegida (IGP)

Permet protegir els productes que presenten una qualitat determinada, una 
reputació o també una característica que es poden atribuir a un origen geogràfic 
determinat.

Avellana de Reus: 
A finals del segle XIX es va introduir 
el cultiu de l’avellana al Camp de 
Tarragona, com a substitut de la vinya, 
després dels estranys causats per la 
fil·loxera. En l’actualitat, les avellanes 
cultivades a les comarques del Baix 
i l’Alt Camp, el Tarragonès, la Conca 
de Barberà i el Priorat tenen la DOP 
Avellana de Reus.

Calçot de Valls: 
Es tracta d’una ceba blanca i dolça 
que, per les característiques en el seu 
cultiu, adopta una forma allargassada. 
En l’actualitat, la IGP aglutina a un 
total de trenta hectàrees de cultiu a les 
comarques de l’Alt i el Baix Camp, el 
Baix Penedès i també el Tarragonès.

Oli de Siurana: 
El cultiu de l’olivera està arrelat 
des de fa segles al Camp de 
Tarragona on es cultiven les 
varietats de l’arbequina, rojal o la 
morruda. Totes elles són emprades 
per a l’elaboració de l’oli sota 
el paraigües de la DOP Oli de 
Siurana.

Patata de Prades: 
Les característiques geogràfiques de 
les muntanyes de Prades fan que el 
subsòl sigui únic i per això, les patates 
cultivades a Prades, Capafonts, la 
Febró i també l’Arbolí.

Marca Qualitat

Els productes agroalimentaris 
que compleixen uns requisits de 
qualitat superiors als de la normativa 
gaudeixen d’aquest distintiu.

Peix Blau: 
Sardina, seitó, verat, bis, boga i sorell 
són els peixos blaus que gaudeixen 
de la Marca de Qualitat. Es tracta, a 
més, de peixos capturats amb arts 
d’encerclament.

http://www.avellanadereus.cat/
http://www.avellanadereus.cat/
http://www.igpcalcotdevalls.cat/
http://siurana.info/
http://siurana.info/
http://www.productesdelcamp.cat/indicacio-geografica/igp-patates-de-prades/
http://www.confraria-de-pescadors-de-tarrag.es/products/peix-blau-de-tarragona/
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La Costa Daurada és territori 
d’excel·lents vins. Des de l’arribada 
dels romans, a les comarques de la 
costa s’hi conreen vinyes, encara 
que la gran expansió es va produir 
amb l’arribada dels monjos del 
Cister i Cartoixans. La producció 
de raïm i l’elaboració del vi ha 
estat molt arrelada amb la tradició 
monàstica i des de l’Edat Mitjana 
ha estat adoptada com a pròpia en 
aquest territori.

Però a més de la història, 
les condicions geogràfiques 
i climatològiques d’aquestes 
comarques fan que s’hi elaborin 
vins amb una gran qualitat i d’una 
especial singularitat. De fet, a la 
Costa Daurada hi trobem cinc 
denominacions d’origen, algunes 
d’elles fins i tot amb varietats 
de raïm autòctones, així com la 
Denominació d’Origen Cava.

Per poder gaudir de la cultura del vi, 
cada dia creix l’oferta enoturística, 
amb cellers que ofereixen rutes per 
a descobrir el territori, les vinyes i a 
la vegada assaborir els vins i caves 
que s’hi elaboren. 

En aquest context, també us 
proposem la descoberta de 
l’arquitectura vinculada a la cultura 
del vi. Ens referim a les cooperatives 
modernistes bastides entre finals 
del XIX i principis del XX, fruit de 
l’apogeu de la cultura cooperativista.

Oli DOP Siurana

Els olis que es produeixen a la Denominació d’Origen Protegida Sirana són 
cultivats a la Conca de Barberà, Baix Penedès, Alt Camp, Tarragonès, Priorat, 
Baix Camp i la Ribera d’Ebre. 

Denominació Origen Qualificada 
Priorat (DOQ Priorat) 

La Cartoixa d’Scala Dei és l’embrió 
de la cultura vitivinícola del Priorat. 
Des del segle XII –amb l’arribada 
dels monjos cartoixans– els dominis 
de la cartoixa han estat associats a 
la producció de vins d’alta graduació, 
amb cos i un caràcter molt definits.

El sòl, el clima i també la singular 
orografia del Priorat fan d’aquest 
territori un espai privilegiat i únic per 
a l’elaboració de vins suprems. Tot 
i les seves reduïdes dimensions, la 
DOQ Priorat disposa de 99 cellers, 
on s’elaboren vins procedents 
d’explotacions familiars, cooperatives 
i d’empreses. 

La D.O.Q. Priorat té dotze zones de 
producció vitícola i una vintena de 
vins de vila.

Denominació d’Origen Montsant 
(DO Montsant)

La DO Montsant és la més jove de 
la Costa Daurada, amb deu anys 
d’història. Tot i això, els vins que s’hi 
elaboren són de tradició centenària 
amb varietats arrelades al territori 
com la garnatxa o la carinyena, 
i d’altres fruit d’incorporacions 
posteriors com el cabernet, syrah o 
el merlot.

La DO Montsant, també emplaçada 
geogràficament a la comarca 
del Priorat, aplega a un total de 
1.900 hectàrees i els vins que s’hi 
produeixen gaudeixen d’un gran 
prestigi entre el sector.

El Priorat ha obtingut el 
reconeixement del club de vins 
suecs Munskänkarna com a regió 
vitivinícola del 2016 per la qualitat 
dels seus vins i els atractius del 
territori.

Denominació d’Origen Conca de 
Barberà (DO Conca de Barberà)

A una altitud superior als 350 
metres sobre el nivell del mar, 
els cellers i les cooperatives que 
produeixen sota el paraigües de la 
Conca de Barberà cultiven vinyes 
des de fa segles. 

La varietat autòctona de referència 
és el trepat, un raïm rosat que és 
emprat en l’elaboració de vins i 
també de caves d’aquest color. 
A la DO Conca de Barberà també 
s’elaboren vins blancs i negres 
d’una gran qualitat.

Denominació d’Origen Tarragona 
(DO Tarragona)

La DO Tarragona presumeix amb 
orgull d’una tradició bimil·lenària 
en el cultiu de vinyes, iniciada amb 
l’arribada dels romans. Es tracta 
de la DO amb major producció de 
la Costa Daurada, on s’hi elaboren 
vins de les varietats blancs i negres 
repartits en 73 termes municipals. 
Any rere any es posen en marxa 
nous cellers a la DO Tarragona 
mentre que també creix la valoració 
dels vins que s’hi elaboren.

Denominació d’Origen Penedès (DO 
Penedès)

La DO Penedès aplega una gran 
franja de territori entre mar i 
muntanya, a cavall entre Barcelona 
i Tarragona. A la CostaDaurada 
alguns municipis de la comarca 
de l’Alt Camp i tots els del Baix 
Penedès, elaboren vins de les 
varietats blanques i negres, per 
a una DO rica en productes 
diferenciats, amb aromes i cossos 
distints, fruit de les diferències 
climàtiques, paisatgístiques i de sòls 
que la conformen.

Enoturisme Oleoturisme

FIRES DEL VI

Arreu de les comarques de la Costa Daurada es celebren fires del vi on els 
productors donen a conèixer les seves produccions.

Fira del vi de Falset. Primer cap de setmana de maig.

Fira del vi de la DO Tarragona. Últim cap de setmana de maig.

Fira de les DO de la demarcació a Reus. Primer cap de setmana de juny.

Festa de la verema de l’Espluga de Francolí. Darrer cap de setmana d’agost.

Vermutada Popular del vermut de Reus. Segona quinzena de juny.

Cambrils, porta d’entrada al país del vi. Segon cap de setmana d’octubre. 

Salou, fira del vi amb DO Montsant i DOQ Priorat. Segon cap de setmana de maig. 

http://www.doqpriorat.org/
http://www.domontsant.com/ca
http://www.doconcadebarbera.com/
http://www.dotarragona.cat/
http://www.dopenedes.cat/
http://www.costadaurada.info/d1/enoturismeindex.php?id=21&idm=9
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FIRES DE L’OLI A LA COSTA 
DAURADA 

A la Costa Daurada us proposem 
una descoberta, les cooperatives 
de Cabacés, Cambrils, Masroig, 
Gratallops, La Bisbal de Falset, 
la Selva del Camp, Mont-roig del 
Camp i Riudecanyes us ofereixen 
tasts i visites guiades per a conèixer 
els olis que hi elaboren.

http://costatest.altanet.org/contingut/m_pujadocuments/documents/File/pdfs/Enoturisme/Enogastronomia_CAT.pdf
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L’esport esdevé una de les millors 
maneres per a desconnectar de la 
tensió i les rutines diàries. A la Costa 
Daurada, l’excel·lent climatologia fa 
que aquest territori sigui un indret 
idoni per a la pràctica de l’esport 
durant tot l’any i, de fet, existeix 
una rica i variada oferta per a 
adaptar-se a totes les demandes: 
des del golf, passant per la nàutica, 
el senderisme, l’escalada, la 
bicicleta, la marxa nòrdica o fins 
i tot l’automobilisme, amb el rally 
Catalunya-Costa Daurada. 

A més a més, Salou i Cambrils 
compten amb el segell de 
Destinació de Turisme Esportiu 
emès per l’Agència Catalana de 
Turisme i que certifica la qualitat 
de les instal·lacions esportives que 
tenen les destinacions.

Turisme actiu-esportiu

Cicloturisme

Camins o carreteres? BTT o bicicleta 
convencional? La Costa Daurada 
disposa d’una atractiva oferta 
renovada any rere any per a adaptar-
se a les necessitats dels amants de 
les bicicletes, bé siguin de carretera 
o de muntanya.

Cambrils també us ofereix la 
possibilitat de descobrir el seu 
municipi a través de les rutes de 
carretera dissenyades i adaptades 
per a gaudir de la bicicleta d’una 
manera reposada i tranquil·la 
amb tot un seguit d’equipaments 
especialment equipats i certificats 
per a ciclistes professionals.. 

Mont-roig del Camp disposa d’un 
centre de BTT des del qual es poden 
llogar bicicletes per a realitzar 10 rutes 
a través de 140 quilòmetres de camins. 
La localitat també ha posat en marxa 7 
rutes per a gaudir de 656 quilòmetres 
de carretera, durant tot l’any.

Nàutica

El litoral de la Costa Daurada ofereix 
moltes possibilitats per a gaudir dels 
esports d’aigua. Ara bé, si preferiu 
poder desenvolupar activitats 
formatives o d’oci, l’Estació Nàutica 
aglutina una important oferta en 
bona part dels ports esportius que hi 
ha a la Costa Daurada.

A més a més, de nord a sud, fins 
a vuit ports esportius –a Segur de 
Calafell, Coma-ruga, Roda de Berà, 
Torredembarra, Tarragona, Salou, 
Cambrils i l’Hospitalet de l’Infant– 
us ofereixen la possibilitat de gaudir 
de la costa i del mar.

Senderisme

Les Muntanyes de Prades i la 
Serra del Montsant són territoris 
amb una àmplia oferta en camins 
i senders per a recórrer en família. 
També podeu caminar i descobrir 
la Ruta del Cister a peu a través 
del GR175 enllaçant monestirs 
i joies arquitectòniques com els 
cellers cooperatius. A més a més, 
a la Costa Daurada també hi ha 
diverses empreses de turisme 
actiu que us ajudaran en la tria i el 
desenvolupament d’activitats durant 
les vostres vacances. 

Durant els darrers anys, Calafell i El 
Vendrell han fet una gran aposta pel 
nordic walking, amb oferta fins i tot 
per a fer rutes nocturnes.

Escalada

Siurana, la serra del Montsant i els 
termes municipals de Montblanc, 
La Riba, Vilanova de Prades o 
l’Hospitalet de l’Infant, entre d’altres, 
són territoris abonats als escaladors, 
amb impressionants paratges. 

Des dels més experimentats, 
passant pels més novells, tots els 
escaladors troben el seu nivell i 
poden afrontar el seu particular 
repte que els permeti gaudir 
de les muntanyes de diferent 
tipologia (roca, arenisca, calcari i 
conglomerat). 

RallyRACC Catalunya-Costa 
Daurada

Amb més de cinquanta anys de 
tradició, el rugir dels motors dels 
cotxes recorre cada tardor les 
carreteres de la Costa Daurada 
durant la celebració del RallyRACC 
Catalunya-CostaDaurada, tot un 
esdeveniment per als amants 
d’aquest esport. La prova, que és 
puntuable per al FIA World Rally 
Championship i per la FIA Júnior 
Rally Championship, és una cita 
ineludible.

Golf

La destinació disposa 
avui d’una rica i variada 
oferta de camps de golf on 
es pot gaudir, durant tot 
l’any, d’aquest esport. Tots 
els camps, a més, estan 
emplaçats ben a prop de 
les principals localitats de 
la Costa Daurada, i el seu 
accés és molt fàcil. A més 
a més, es tracta de camps 
d’alta qualitat, donat que 
han estat dissenyats per 
experts mundials com ara 
Robert Trent Jones Jr o Greg 
Norman.

Per a complementar l’oferta 
també hi podeu trobar 
quatre camps per a la 
pràctica del Pitch and Putt.

Camps de Golf i pitch and 
putt a la Costa Daurada

Club de Golf Aigüesverds

Club de Golf Residencial 
Bonmont

Club de Golf Costa Dorada 
Tarragona

Golf La Graiera

Lumine Mediterránea Beach 
and Golf Community

Pitch and Putt La Figuerola 
resort

Centre de Golf  El Vendrell

Pitch and Putt Golf San 
Jaume

Golf Cambrils Pitch and Putt

http://www.cambrils.cat/turisme
http://www.mont-roigmiami.cat/
http://estacionautica.com/?lang=ca
http://www.muntanyescostadaurada.cat/
http://turisme.calafell.cat/turisme-esportiu/marxa-nordica/
http://www.elvendrellturistic.com/marxa_nordica.php
http://www.elvendrellturistic.com/marxa_nordica.php
http://www.rallyracc.com/2015/ca/
http://www.rallyracc.com/2015/ca/
http://www.cdgolf.es
http://www.golfreusaiguesverds.com/
http://www.bonmont.es/
http://www.bonmont.es/
http://www.golfcostadoradatarragona.com/
http://www.golfcostadoradatarragona.com/
http://www.graiera.es/
http://www.lumine.com/ca
http://www.lumine.com/ca
http://www.lumine.com/ca
http://www.lumine.com/ca
http://www.pitchandputtvendrell.es/?lang=ca
http://nova.pitch.cat/camps/info.php?id=48
http://nova.pitch.cat/camps/info.php?id=48
http://www.golfcambrils.com/es/
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Durant els darrers anys, a les comarques de la Costa 
Daurada s’hi han bastit nous equipaments a l’entorn 
de l’aigua i els beneficis que aquesta aporta. Des de 
balnearis a centres de talasoteràpia, spas o spas de 
ciutat. Des de l’interior, amb Vallfogona de Riucorb fins 
arribar a primera línia del mar, com per exemple a El 
Vendrell, podreu descobrir una rica proposta termal. 

L’aigua i els seus beneficis han estat associats, des 
de la civilització romana, a la nostra cultura. A la Costa 
Daurada hi trobareu un ampli ventall de centres que 
treballen amb l’aigua per a sanar-vos el cos i també 
l’esperit. Es tracta de tractaments que es desenvolupen 
en balnearis –alguns d’ells amb tradició ben antiga– 
però que ofereixen unes instal·lacions molt modernes, 
i d’altres molt més recents, adaptats a les necessitats 
actuals.

Turisme de salut i benestar
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El Patronat de Turisme de Diputació de Tarragona, el Port de Tarragona i el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona 
estan treballant amb l’objectiu de garantir que la Costa Daurada també esdevingui una destinació del turisme de creuers. 
L’important pes que té el Port de Tarragona i els atractius que suma la destinació són dos dels valors en alça per garantir 
que, les línies de treball ja iniciades, puguin arribar a bon port.

Turisme de creuers

http://www.portesportiutarragona.com
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La Costa Daurada, l’escenari ideal del turisme de reunions 

La Costa Daurada compta amb un important nombre d’infraestructures per a la celebració d’esdeveniments del 
turisme de reunions, com ara el Palau de Congressos de Tarragona, la Fira de Reus i PortAventura Convention Centre, 
així com empreses que ofereixen diferents tipologies de serveis al sector del turisme de reunions. A més d’aquests 
actius i els propis recursos naturals i patrimonials de la destinació, els organitzadors disposen amb els serveis del Costa 
Daurada Convention Bureau, que els dóna suport i assessorament en tots els processos per a l’organització dels seus 
esdeveniments.

El Costa Daurada Convention Bureau, a més, és l’organisme especialitzat en la promoció del turisme de reunions a la 
Costa Daurada, depenent del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i compta amb associats que ofereixen 
una àmplia gamma de serveis en aquest sector.

Turisme de negocis

http://www.palautarragona.com/CA/
http://www.firareus.com/
https://www.portaventuraworld.com/business-events
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El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona és un organisme autònom 
de la Diputació de Tarragona que gestiona i projecta una imatge de les 
destinacions turístiques de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, donant 
suport a la seva comercialització. L’objectiu és contribuir a l’estructuració i la 
qualificació de l’oferta turística, a més d’afavorir el desenvolupament del sector 
en col·laboració amb els agents públics i privats del territori.

www.costadaurada.info

Segueix @costadauradatur a les xarxes

  facebook.com/Costadauradatur

  twitter.com/costadauradatur

  instagram.com/costadauradatur

  youtube.com/user/CDaurada
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