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In deze catalogus vindt u de arrangementen 
van de bij Club Turisme Actiu – Natura 
aangesloten organisaties. De vermelde prijzen 
van de arrangement zijn per persoon en inclusief 
BTW, tenzij anders vermeld bij het betreffende 
arrangement. Het gaat hier om richtprijzen.  
Het Catalaanse Bureau voor Toerisme (Agència 
Catalana de Turisme) is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor afwijkende prijzen van 
de hier gepubliceerde arrangementen.
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Catalonië is Actief – Natuur
Het contrast tussen de verschillende landschappen 
en het milde klimaat maken Catalonië tot een ideale 
bestemming voor uw actieve vakantie en U kunt hier 
uw hart ophalen aan een breed scala van activiteiten. 
In de bergen van de Pyreneeën vindt u vele plekken 
die ideaal zijn om te wandelen, te mountainbiken, 
te skiën, en voor avontuurlijke activiteiten en 
wandeltochten met het hele gezin. Op een steenworp 
afstand van onze belangrijkste bergtoppen vormen 
de uitgestrekte stranden in het zuiden en de 
verborgen en beschutte inhammen in het noorden, 
met hun onstuimige en kristalheldere water, de ideale 
omgeving voor de watersportliefhebbers.

Centraal Catalonië: de Ter-route
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Genieten van de natuur

Catalonië is met zijn vele natuurschoon een 
aantrekkelijke vakantiebestemming voor 
iedereen die dit land op alle mogelijke manieren 
wil leren kennen. Te voet over bergpaden, 
varend over rivieren of op rondvluchten kunt u 
genieten van de indrukwekkende bergtoppen 
van de Pyreneeën, de beschutte baaien aan 
de Middellandse Zee en de vlakten in het 
binnenland.

Wandelsport

Een interessante manier om Catalonië te leren kennen  
is te voet over een netwerk van paden van meer dan 
9000 kilometer aan lange en korteafstandsroutes  
en plaatselijke wandelpaden. In de natuurparken van 
de Pyreneeën kunt u wandelen in bijzondere omgevingen, 
zoals bijv. het berglandschap van het Nationaal park 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en over drie 
langeafstandswandelpaden: de GR-211, de GR-11 en de 
trektocht Carros de Foc. De eerste route vindt u in de Val 
d’Aran. De tweede route doorkruist de Pyreneeën van west 
naar oost, van de Cantabrische Zee tot aan Cap de Creus 

Op deze vakantiebestemming kunt u op bijzondere routes uw hart 
ophalen aan de landschappen en de geschiedenis van Catalonië

aan de Middellandse Zee. De Carros de Foc route is een 
trektocht door Pallars, Alta Ribagorça en Val d’Aran die in vijf tot 
zeven dagen kan worden gelopen. Eveneens in de westelijke 
Pyreneeën loopt de route Porta del Cel tot de top van de Pica 
d’Estats, de hoogste berg van Catalonië. En in de vallei Vall 
de Boí kunt u een wandeltocht door de geschiedenis 
maken over uitgezette bergroutes of aloude paden langs 
de vele bewaard gebleven romaanse bouwwerken. In het 
Natuurpark Cadí-Moixeró raden we u aan om de Pedraforca 
te beklimmen, een van de iconen van de wandelsport in 
Catalonië. Ook kunt u hier via een van de populairste routes de 
Pyreneeën oversteken: de Camí dels Bons Homes (Pad van 
de Goede Christenen) die het Queralt-heiligdom in Berguedà 
verbindt met het Kasteel van Montségur in Ariège in Frankrijk.

In het binnenland vindt u een van de meest toonaangevende 
routes, de GR-175, la Ruta del Cister, een wandeltocht met 
het zelfde begin- en eindpunt langs de cisterciënzer kloosters 
van Santes Creus, Vallbona en Poblet. Tijdens een bezoek 
aan het gebied achter de Catalaanse kuststrook kunt u de 
Ruta dels 3 Monts (3-bergenroute) niet links laten liggen. 
Deze route van 106 kilometer is verdeeld over zes etappes 
en loopt door drie natuurparken: Montseny, Sant Llorenç 
del Munt i Serra de l’Obac en Montserrat. Bezoekt u de 
Costa Brava, dan kunt u uw hart ophalen aan een goede 
wandeltocht direct langs de Middellandse Zee met vele 
oude weergangen langs de inhammen in het noorden.

Costa Brava. Wandelen langs de Ter-route
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Dankzij het milde klimaat kunt u het hele jaar moutainbiken

Dankzij de veelheid aan routes, met uiteenlopende moeilijkheidsgraden 
en verspreid over heel Catalonië kunt u dit gebied van dichtbij ontdekken

In Catalonië zijn ook vele Jakobswegen, onderdeel van de 
pelgrimsroute naar Santiago de Compostela, bewaard 
gebleven. U kunt hier een ontspannen wandel- of fietstocht 
door de geschiedenis maken en tegelijkertijd deze kans 
te baat nemen om toonaangevende plaatsen te bezoeken, 
zoals de kloosters Sant Pere de Rodes, Montserrat, en 
Seu Vella de Lleida. Het is eveneens een goede gelegenheid 
om de tradities, gastronomie en landschappen rond steden 
als Igualada, Tortosa, Tarragona of Cervera te leren kennen.

Fietstoerisme

Dankzij de paden voor fiets- en mountainbiketoerisme 
kunt u Catalonië nu ook op twee wielen verkennen. 
Dankzij het gevarieerde landschap en het milde 
Middellandse Zeeklimaat is Catalonië het hele jaar 
geschikt voor deze sportieve vrijetijdsbesteding.

U vindt hier overal fiets- en mountainbikepaden, waaronder 
het routenetwerk in Baix Empordà, en het routenetwerk in 
de provincie Lleida waar u het stroomgebied van de rivier 
de Segre en de hoogvlakte El Ponent kunt verkennen. In 
Terres de l’Ebre kunt u van Montblanc tot aan de rivier de 
Ebro fietsen, en bij Barcelona kunt u gebruik maken van 
de fietspaden door het natuurpark Serra de Collserola.

In Catalonië zijn er talrijke groene spoorwegen, fietspaden 
over oude spoorwegtrajecten: de Ruta del Ferro i del 
Carbó (IJzer- en Steenkoolroute van Ripoll tot Ogassa); 
de Ruta del Carrilet i del la Via del Tren (met een route 
van Olot naar Girona, en een route van Girona naar Sant 
Feliu de Guixols); de Ruta del Baix Ebre (langs de rivier 
de Ebro); en de Ruta de la Terra Alta (deze route langs 
bergpassen en door het gebergte Pàndols i Cavalls sluit 
aan op de vorige route). Voorts zijn er nog twee groene 
spoorwegen die niet speciaal voor fietsers geschikt zijn 
gemaakt: de Ruta del Llobregat (van de Colonia Cal 
Rosal tot het stuwmeer van Baells), en de Ruta de la 
Vall Fosca (van Espui tot aan het meer Estany Gent).

Het fietsaanbod wordt gecompleteerd met een netwerk  
van de achttien mountainbikecentra (BTT-centra)  
die meer dan 6400 kilometer aan bewegwijzerde routes 
omvat. Alle routes starten vanuit een informatiecentrum  
waar u toeristische informatie, route-informatieborden 
en andere voorzieningen aantreft. Met behulp 
van het netwerk van BTT-centra kunt u een grote 
verscheidenheid aan landschappen leren kennen, 
zoals Centraal Catalonië, de Costa Brava, het 
kustgebied van Barcelona, de Costa Daurada, de 
Pyreneeën, de Terres de Lleida en de Val d’Aran.

Mountainbikeroute Salines-Bassegoda, voor de kerk Sant Pere de Navata 
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Hoe zijn de arrangementen in deze 
catalogus gepresenteerd?
Gebruiksoverzicht

Naam van de organisatie

14

LlengüesContacte

On de Catalunya?

Tel.:
E-mail:
Web:  

Preu de l’oferta

Lleure, activitat i descans en família a les cases de colònies © FCE

Barcelona

Girona

Lleida

Costa 
Barcelona

Terres 
de Lleida

Pirineus

Catalunya 
Central

Associació Catalana de Cases de Colònies 
Gestió d’albergs, cases de colònies i terrenys d’acampada

Tot l’any. 
Cap de setmana en 
pensió completa.
Consulteu preu reduït 
per a infants

Català, castellà, 
francès

+34 934 744 678
accc@esplai.org
www.esplai.org

Associació Catalana Cases  
de Colònies
L’Associació Catalana de Cases de Colònies és 
l’entitat de la Fundació Catalana de l’Esplai que 
gestiona les seves cases de colònies, albergs  
i terrenys d’acampada. L’Associació impulsa una 
important tasca d’educació ambiental amb la 
finalitat d’acostar, fer entendre i estimar la natura i 
promocionar accions per a conservar-la i protegir-la.

Vacances enmig de la natura
Escapades familiars 

Desconnectar de l’estrès diari és més fàcil gràcies a l’oferta de l’Associació Catalana 
de Cases de Colònies: caps de setmana, ponts i vacances en família en instal·lacions 
situades en entorns encisadors. Les escapades permeten realitzar tant activitats 
enmig de la natura, com activitats d’educació ambiental, guiatges i observació de 
fauna, caiac pels pantans de Sau i Camarasa, BTT i segway, rutes a peu... Totes les 
instal·lacions i les activitats estan adaptades a persones amb mobilitat reduïda.

A partir de 

33 €     

Barcelona

Titel van arrangement of activiteit

Beschrijving van de activiteit

Prijs, voorwaarden en beste tijd voor de activiteit

Vestigingsplaats van het bedrijf  
of de plaats van de activiteit

Contactgegevens en overige informatie
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In Club Turisme Actiu – Natura van het Catalaanse Bureau voor Toerisme 
zijn een aantal bedrijven en instellingen verenigd die zich toeleggen 
op het organiseren van activiteiten voor reisoperators en toeristen, 
waardoor de bezoekers in staat worden gesteld voortdurend in contact 
met de natuur en de omgeving te zijn.
Het aanbod is breed en gevarieerd: in het volgende overzicht worden 
wandel- en fietsarrangementen gepresenteerd van de bedrijven en 
instellingen die bij Club Turisme zijn aangesloten, zodat u zelf kunt 
beslissen wat u wilt doen, waar u wilt overnachten en waar u informatie 
kunt inwinnen tijdens uw verblijf in Catalonië.

Club Turisme 
Actiu – Natura 

Arrangementen
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TalenContact

Waar in Catalonië?Prijs

Het vlakke land aan de Baix Ter © Consorci Alba - Ter

Barcelona

Girona

Lleida

Catalunya
Central

Pirineus

Costa 
Brava

Consorci Alba –Ter
Van de Pyreneeën tot de Middellandse Zee

La Ruta del Ter
Landschappen en culturen verbonden door een rivier

De Ter-route is een ruim 200 kilometer lange route langs de rivier de Ter en die 
doorloopt tot aan de Pyreneeën en de Costa Brava. Het traject, dat begint in 
Setcases en eindigt in Estartit, komt door vijf Catalaanse landstreken en stelt u  
in staat een verscheidenheid aan landschappen, culturele elementen en tradities 
te leren kennen. Op deze route kunt u –te voet dan wel op de fiets– een van de 
belangrijkste rivieren van Catalonië verkennen en hebt u de mogelijkheid om zelf  
een arrangement op maat (logies + activiteiten) in deze omgeving samen te stellen.

Consorci Alba –Ter
Dit samenwerkingsverband van 57 gemeenten en 
vijf streekraden uit het stroomgebied van de Ter 
stimuleert initiatieven gericht op de cohesie, het 
behoud, de duurzaamheid en de ontwikkeling van 
het gebied gebaseerd op vier aandachtspunten: 
natuurlijk erfgoed, cultureel erfgoed, communicatie 
en bewustwording, en economische ontwikkeling en 
toerisme. De Ter-route valt onder het laatstgenoemde 
aandachtspunt.

Het hele jaar. 
Raadpleeg de diverse 
prijslijsten.

Prijs overeenkomstig  
de geboekte diensten 

Tel.:
E-mail:
Website:

+34 972 405 091
turisme@albater.org
www.rutadelter.com

Catalaans, 
Spaans, Engels, 
Frans
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Talen Contact

Waar in Catalonië? Prijs

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Costa 
Brava

Groene spoorwegroute Tren Petit – Palamós – Palafrugell © Consorci de les Vies Verdes de Girona – Xevi F. Güell

Consorci de les Vies Verdes de Girona
Veilige en goed begaanbare routes voor het hele gezin

Ontdek de provincie Girona op de fiets
Van de Pyreneeën naar de Costa Brava in uw eigen tempo!

De Vies Verdes (Groene Spoorwegen) vormen een stelsel van vier routes die ideaal 
zijn om de landstreken rond Girona rustig fietsend te verkennen, van de Pyreneeën  
bij Girona tot aan de Costa Brava, om aantrekkelijke en belangwekkende 
landschappen te leren kennen en de verschillende stadjes te bezoeken. Sommige 
trajecten doorkruisen beschermde natuurgebieden, zoals het vulkaangebied  
La Garrotxa of het massief Les Gavarres, andere komen door steden als Girona  
en Olot.

Consorci de les Vies Verdes  
de Girona
Deze voormalige spoorwegen, uitsluitend bedoeld 
voor wandelaars en fietsers, zijn aangename 
routes, weg van het gewone verkeer. Ze zijn veilig 
en goed begaanbaar, en geschikt voor iedereen 
ongeacht leeftijd en lichamelijke conditie. Dit Consorci 
(samenwerkingsverband) is een overheidsinstelling 
belast met het beheer, de ontwikkeling, het onderhoud 
en de uitbreiding van deze spoorwegpaden.

Prijs overeenkomstig  
de geboekte diensten

Het hele jaar. U kunt 
informatie inwinnen bij 
de diverse organisaties 
die aangesloten zijn 
bij het Consorci de les 
Vies Verdes de Girona.

Catalaans, 
Spaans, Engels, 
Duits, Frans, 
Italiaans

Tel.:
E-mail:
Website:

+34 972 486 950
info@viesverdes.org
www.viesverdes.cat
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TalenContact

Waar in Catalonië?Prijs

Fietstoerisme op verharde wegen © RPM Wholesaler

Aventurismo
Reisorganisatie voor actieve vakanties

Het hele jaar, behalve 
op 25 december en  
op 1 en 6 januari. Prijs 
per persoon. Raadpleeg 
de voorwaarden.

Catalaans, 
Spaans, Engels, 
Frans

+34 932 973 920
bcnactive@aventurismo.es
www.aventurismo.es

Aventurismo
Aventurismo, onderdeel van het concern Alesport, 
is een van de reisorganisaties in Barcelona met de 
meeste ervaring op gebied van actieve vakanties, 
meer dan driehonderd bedrijven doen er jaarlijks een 
beroep op. Zij verzorgen het totale pakket om te 
voldoen aan de wensen van grote ondernemingen. Het 
betreft onder meer de voorbereiding voor privéreizen, 
zakenreizen- en avontuurlijke en sportieve reizen en de 
reservering van vliegtickets en hotels voor de klanten.

Barcelona Smart Outdoor Activities
Het Barcelona dat toerisme en sport bijeenbrengt

Dit arrangement bestaat uit wandel- en fietsroutes over verharde wegen en door  
de bergen, zodat u de natuurgebieden en -parken in de omgeving van Barcelona  
en wat er verder buiten de stadsgrenzen te zien is kunt ontdekken, en het Barcelona 
dat het asfalt ontvlucht kunt leren kennen. Het basisarrangement omvat twee 
hotelovernachtingen inclusief ontbijt in Barcelona, vervoer van het hotel tot aan het 
vertrekpunt en terug vanaf het eindpunt, gespecialiseerde gidsen, een beschrijving 
van de fietsroutes en een ongevallenverzekering.

Vanaf

€187,42

Barcelona

Barcelona

Tel.:
E-mail:
Website:
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Talen Contact

Waar in Catalonië? Prijs

Mountainbiken in El Bages © Hotel Bremon

Hotel Bremon *** 
Comfort en gastvrijheid

Het hele jaar. 
De prijs per persoon 
is inclusief logies 
met ontbijt en fietsen 
of wandelen onder 
begeleiding.

Catalaans, 
Spaans, Engels, 
Frans

+34 938 684 902
info@hotelbremon.com
www.hotelbremon.com

Hotel Bremon ***
Dit hotel stelt voor de klok stil te zetten en te genieten 
van de rust en gastvrijheid binnen zijn oude muren en in 
zijn zestien comfortabele kamers. Hier is de charme van 
het verleden bewaard gebleven, toen dit 19e-eeuwse 
gebouw onderdak bood aan de Vedrunes-Karmelieten-
school. In Les Monges, het restaurant van het hotel, 
komen traditie en moderne tijd samen in zijn keuken, 
terwijl het Café del Bremon uitnodigt tot een goed 
gesprek in aangenaam gezelschap.

€ 80

Barcelona
Catalunya

Central

Cardona

El Bages, op weg met een kampioene
Fietsroutes over verharde wegen en mountainbikepaden

Silvia Rovira, drievoudig kampioene mountainbiken voor vrouwen in Spanje,  
vice-kampioene van Europa en lid van de Olympische ploeg in Atlanta en Sidney, kent 
elke vierkante meter van El Bages. Daarom heeft zij voor de gasten van Hotel Bremon 
een aantal begeleide routes uitgezet rond Cardona –met een hoge, gemiddelde 
en lage moeilijkheidsgraad–, langs culturele bezienswaardigheden –kastelen en 
heiligdommen–, meren en afgelegen dorpjes. Terwijl u lekker aan het sporten bent, 
leert u tegelijkertijd de cultuur en de gastronomie uit deze omgeving kennen.

Tel.:
E-mail:
Website:
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TalenContact

Waar in Catalonië?Prijs

Landhuis met elektrische fiets voor de deur — Weg naar Olost © Burricleta

Burricleta
Comfortabel en duurzaam transport

Het hele jaar. 
Raadpleeg de diverse 
routes.

Catalaans, 
Spaans, Engels, 
Frans, Deens

+34 610 207 391
hola@burricleta.com
www.burricleta.com

Burricleta
Deze organisatie richt zich op de verhuur en verkoop 
van e-bikes, en van andere accessoires voor de 
beoefening van activiteiten op de e-bike. Burricleta 
organiseert een groot aantal routes door landelijk 
Catalonië zodat u op uw gemak van de natuur kunt 
genieten. Hun arrangementen zijn ideaal voor gezinnen, 
vrienden en stellen, en worden gecompleteerd met 
informatie over picknickterreinen, logeergelegenheden 
en andere suggesties voor vrijetijdsactiviteiten.

Op weg op een elektrische fiets
Echt natuurlijk

De elektrische fiets is een goede manier om op een comfortabele en duurzame 
manier de natuur in te trekken over nagenoeg onbekende paden, en te genieten 
van de indrukwekkende vergezichten op de Pyreneeën, terwijl we omhoog gaan 
naar een Middeleeuwse dorpje dat op de e-bike wel binnen ons bereik ligt. Burricleta 
reikt zijn klanten de middelen aan om met succes landelijke routes te verkennen en 
stelt u een achtdaagse tocht in het binnenland van Catalonië voor, met interactieve 
GPS, logies in oude landhuizen (B&B) en typisch Catalaanse avondmaaltijden.

Vanaf

€ 850     

Barcelona

Catalunya
Central

Tel.:
E-mail:
Website:

Pirineus

Costa 
Brava

Costa 
Barcelona

Costa 
Daurada
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Talen Contact

Waar in Catalonië? Prijs

Natuurpark Cap de Creus © Itinerànnia

Associació Alt Empordà Turisme
Alles over Alt Empordà

Het hele jaar. 
Met uitzondering  
van 23 juni tot  
11 september.

Catalaans, Spaans, 
Engels, Frans, 
Duits, Nederlands

+34 972 514 431
info@empordaturisme.com
www.empordaturisme.com

Associació Alt Empordà Turisme
Alt Empordà Turisme biedt u alles wat u nodig hebt 
om een vakantie te plannen in de streek van de harde 
wind: informatie over dorpen, stranden, trekpleisters 
in de natuur, logeergelegenheden, bedrijven die 
aanvullende diensten aanbieden, reisbureaus en 
een activiteitenagenda. Voorts stelt deze organisatie 
toeristische arrangementen samen voor wandelsport 
en mountainbiking.

Empordà – Het kustgebied
Verken het kustgebied over het Itinerànnia-wegennetwerk

Itinerànnia is een netwerk van ruim 2500 km aan voetpaden, de oude 
verbindingswegen in de landstreken El Ripollès, La Garrotxa en Alt Empordà,  
die in ere hersteld zijn. De route die Alt Empordà Turisme ons voorstelt met als 
beginpunt Sant Pere Pescador en eindpunt Portbou, loopt over enkele van deze 
paden van Alt Empordà tot aan Frankrijk. Voor dit zes- tot achtdaagse traject met 
een gemiddelde tot lage moeilijkheidsgraad, wordt gezorgd voor bagagevervoer, 
een routebeschrijving en optioneel voor GPS.

Vanaf

€ 690     

Costa 
Brava

Girona

Tel.:
E-mail:
Website:
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TalenContact

Waar in Catalonië?Prijs

Route door de rijstvelden van Pals © Cicloturisme i Medi Ambient – Empar Vaqué

Girona

Costa 
Brava

Cicloturisme i Medi Ambient
Te voet of op de fiets over het platteland van Girona

Van 20 maart tot 
31 oktober. 
Hybride fiets optioneel, 
€75.

Catalaans, 
Spaans, Engels, 
Duits, Frans

+34 972 221 047
info@cicloturisme.com
www.cicloturisme.com

Cicloturisme i Medi Ambient
Dit reisbureau is gespecialiseerd in fietstoerisme 
en ontwikkelt en organiseert reizen op het 
platteland van Girona. Het richt zich met name 
op fietsarrangementen met routebeschrijvingen 
–met hybride fiets over verharde wegen– en 
wandeltoerisme met logies, routebeschrijving, 
kaarten en bagagevervoer naar het volgende 
overnachtingsadres. Andere optionele diensten zijn 
fietsverhuur, GPS en ondersteuningsbusje.

Baix Empordà op de fiets
Routes door bijzondere landschappen

De ervaring van Cicloturisme i Medi Ambient op het gebied van het organiseren van 
fietsvakanties staat garant voor de kwaliteit van dit arrangement van zeven dagen 
en zes nachten (in een 4-sterren hotel, ontbijt inbegrepen) waarbij u al fietsend 
kennis maakt met het gevarieerde landschap van Baix Empordà. U fietst elke dag 
een andere route, altijd door vlakke gebieden met vele culturele en landschappelijke 
bezienswaardigheden. De routes – gemakkelijk en geschikt voor alle leeftijden – 
beginnen en eindigen bij het Hotel Molí del Mig (Torroella de Montgrí).

Vanaf

€ 567

Tel.:
E-mail:
Website:
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Talen Contact

Waar in Catalonië? Prijs

Een groep mountainbikers © Empordà Bike Resort

Girona

Costa 
Brava

Empordà Bike Resort
Mountainbiking, fietstoerisme, verharde wegen

Van 13 april tot 
30 september, Pasen 
en lange weekeinden.  
Prijs p.p. in 2-persoons-
kamer. Raadpleeg  
de voorwaarden.

Catalaans, 
Spaans, Engels, 
Frans, Italiaans

+34 972 641 820
jordi@empordabikeresort.com
www.empordabikeresort.com

Empordà Bike Resort
Dit resort, dat is gevestigd in een middeleeuws 
landhuis even buiten La Bisbal d’Empordà en geheel 
opgaat in het landschap , is een ideale bestemming 
voor liefhebbers van sportieve en actieve vakantie in 
de vrije natuur. Het is gespecialiseerd in fietstoerisme 
en tochten met GPS-routebegeleiding en biedt diverse 
diensten , zoals routes over verharde en onverharde 
wegen, een fietsreparatiewerkplaats en ontbijt voor de 
fietsers.

Vier dagen op de fiets in Baix Empordà
Langs afgelegen kapelletjes en middeleeuwse dorpjes

El Baix Empordà wordt gekenmerkt door ideale omstandigheden voor fietstoerisme, 
een recreatieve activiteit waarin toerisme en sport elkaar vinden. Op deze route 
ontdekt u de middeleeuwse dorpjes uit deze streek en rijdt u door een landelijke 
omgeving en over verharde wegen omringd door bossen. Het arrangement  
van Empordà Bike Resort biedt niet alleen elke dag een andere route met  
GPS-routebegeleiding en aangepast aan uw lichamelijke conditie, maar ook een 
rustpauze in een oud 16e-eeuws landhuis dat beschikt over 21e-eeuws comfort.

€ 410
La Bisbal 

d’Empordà

Tel.:
E-mail:
Website:
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Op de fiets in Baix Empordà © Terra Diversions – Nora.K

Girona

Pirineus

Costa 
Brava

Terra Diversions
Heerlijk wandelen en fietsen in de buitenlucht

Van maart tot november. 
Totaaltarief per persoon 
in tweepersoonskamer. 
Raadpleeg tarieven voor 
extra voorzieningen.

Catalaans, 
Spaans, Engels, 
Frans, Duits

+34 934 160 805
info@terradiversions.com
www.terradiversions.com

Terra Diversions
Deze reisorganisatie, gespecialiseerd in actieve 
vakanties is gevestigd in Barcelona. Sinds de 
oprichting in 2005 organiseren ze begeleide en semi-
begeleide fiets- en wandelvakanties in heel Catalonië. 
Daarnaast worden nieuwe routes ontwikkeld met 
behulp van geavanceerde technieken. De gidsen zijn 
gepassioneerde sportprofessionals die graag hun 
kennis over de plaatselijke omgeving met u delen  
en geen enkel detail uit het oog verliezen.

Ontdek Catalonië op de fiets
Fietstocht van de Pyreneeën tot aan de Middellandse Zee

Een zesdaagse fietsreis om Catalonië al fietsend te leren kennen. Het vertrekpunt 
is het klooster Santa Maria in Ripoll. De tweede etappe voert ons door La Garrotxa, 
een landstreek met een vulkanisch verleden. Op de derde dag fietsen we naar 
Girona, aan de oevers van de rivier de Ter. De vierde etappe brengt ons tot aan 
de Middellandse Zee. De Costa Brava is het decor van de vijfde dag waarop we 
historische dorpjes zoals Peratallada en Ullastret leren kennen. Tenslotte fietsen we 
op de laatste dag door de regio Empordà om te eindigen in de hoofdstad Figueres.

Vanaf

€ 435

Barcelona

Tel.:
E-mail:
Website:
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Bezoek aan een bodega – Het klooster Poblet te midden van wijngaarden © Trek and Ride

Trek & Ride
Ontspannen in een natuurlijke omgeving

Het hele jaar. 
Aanbevolen van  
maart tot november.  
Op verzoek krijgt u 
informatie over de 
inbegrepen diensten.

Catalaans, 
Spaans, Engels, 
Frans

+34 937 350 267
info@trekandride.com
www.trekandride.com

Trek & Ride
Trek & Ride is gespecialiseerd in toerisme in 
Catalonië, gericht op vrijetijdsactiviteiten aan zee, 
in de bergen en in andere natuurlijke omgevingen: 
fiets-, ruiter-, wandeltochten, vakantie in hotels 
met sport- en spelactiviteiten of gastronomische 
belevenissen zijn maar enkele van de suggesties 
uit zijn uitvoerige catalogus.

Te voet langs de Cisterciënzer Kloosters
Catalonië stap voor stap

Het ontdekken van het natuurlijke, culturele en architectonische erfgoed is het doel 
van dit arrangement van Trek & Ride Barcelona. Op deze wandeltocht over het pad 
GR-175 dat de kloosters Poblet, Vallbona en Santes Creus met elkaar verbindt, kunt 
u de bekoringen van deze regio van dichtbij leren kennen. Bovendien kunt u op deze 
route in de kloosters overnachten en uw hart ophalen aan de typische gerechten en 
wijnen van de Ruta del Cister. Inbegrepen in de prijs zijn zes nachten half pension , 
rondleidingen in de kloosters en in de drie bodega’s.

€590

Tarragona

Costa 
Daurada

Terres 
de Lleida

Tel.:
E-mail:
Website:
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Hotelkamer – Zwembad bij hotel © Hotel L’Algadir del Delta

Tarragona

Poble Nou del Delta

Terres 
de l’Ebre

Hotel L’Algadir del Delta ***
U zult zich er thuis voelen

Tarief in het laagseizoen 
per 2-persoons kamer. 
Vraag informatie  
voor het midden-  
en hoogseizoen.

Catalaans, 
Spaans, Engels

+34 977 744 559
gerencia@hotelalgadirdelta.com
www.hotelalgadirdelta.com

Hotel L’Algadir del Delta ***
Het in 2007 geopende Algadir is een klein hotel met 
elf tweepersoonskamers met een huiselijke sfeer, in 
Poble Nou del Delta, een rustig dorpje midden in de 
Ebro-delta, waar de natuurlijke omgeving uitnodigt 
tot kalmte en rust. Algadir is het eerste hotel van 
Catalonië met een Europees ecolabel.

Op de tweewieler in de Ebro-delta
Ontdek de natuurlijke rijkdom van dit natuurgebied

Het Natuurpark Delta de l’Ebre is met zijn oppervlakte van 300 km2 een van de 
belangrijkste waterhabitats van het Middellandse-Zeegebied. Een plek met een 
buitengewone natuurlijke rijkdom die u dankzij het door Hotel L’Algadir verzorgde 
arrangement onder de beste omstandigheden kunt leren kennen. Dit arrangement 
omvat twee hotelovernachtingen met ontbijt in het hart van de delta, een fiets,  
en routekaarten om u in het natuurpark te kunnen verplaatsen en de flora en fauna 
te leren kennen.

Vanaf

€180

Tel.:
E-mail:
Website:
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De groene spoorweg van La Garrotxa © ATMA SLU – J.Planellas

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Agència de Turisme Mediambiental (ATMA) 
Logistiek voor fietstoerisme

Van 1 maart tot 
30 november. 
Vraag informatie over 
gereduceerd tarief  
voor kinderen.

Catalaans, 
Spaans, Engels

+34 972 692 023
bicicarril@bicicarril.cat
www.atma.cat

Agència de Turisme Mediambiental 
(ATMA)
Dit bedrijf is gespecialiseerd in logistieke diensten voor 
fietstoerisme  en is al twintig jaar actief in La Garrotxa. 
Een groot aantal reisorganisaties in Catalonië heeft 
reeds gebruik gemaakt van hun diensten. ATMA levert 
verschillende soorten fietsen zoals terreinfietsen, 
recreatiefietsen, en e-bikes, en aanvullend materiaal 
zodat u optimaal kunt genieten. Voorts verzorgt ATMA 
vervoer, kaarten en routebeschrijvingen.

De groene spoorweg El Carrilet
Van de Pyreneeën tot aan de Costa Brava op de fiets

Langs de groene, voormalige spoorwegen van Olot tot aan Sant Feliu de Guíxols 
kunt u een tweedaags traject afleggen door veel landschappelijk schoon en 
prachtige culturele en ecologische bezienswaardigheden: de valleien, dorpjes en 
akkers van La Garrotxa, El Gironès en Baix Empordà. Deze activiteit is ideaal voor 
het hele gezin, met vrienden, of zelfs alleen. Inclusief overnachtingen (met ontbijt), 
fietsverhuur, extra’s – fietstassen, kinderstoeltjes, helmen – en ophalen aan het einde 
van de tocht.

€175     

Costa
Brava
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Beklimming via Coll del Verdet © Pedraforca – Eduard C

CINGLES 
Milieu-educatie en bergsport

Van april tot november. 
Vraag informatie over 
beschikbaarheid.

Catalaans, 
Spaans, Engels, 
Frans

+34 938 257 016
info@guiescingles.cat
www.guiescingles.cat

CINGLES (Organisatie van Berggidsen 
van Berguedà)
CINGLES is een vereniging van berggidsen  
en milieu-educatoren die sinds 1993 bergactiviteiten 
voor groepen, gezinnen, bedrijven, basis- en 
middelbare scholen, universiteiten en hogescholen 
aanbiedt. Deze activiteiten vinden het hele jaar door 
plaats. De bergliefhebbers kunnen in verschillende 
talen worden geholpen.

Beklimming van de Pedraforca
Een indrukwekkend massief

Het nationale natuurgebied Massief van Pedraforca is een belangrijk symbool voor 
de wandelsport in Catalonië. Zijn hoogte van 2404 meter zou u er zeker niet van 
moeten weerhouden hem te beklimmen: met een normale lichamelijke conditie en 
de hulp van een berggids is de top goed te bereiken. CINGLES maakt dit massief 
nu beter toegankelijk dankzij dit arrangement met de beklimming van de Pedraforca 
en een verblijf in Castellar de n’Hug, een mooi dorpje waar de rivier de Llobregat 
ontspringt.

€125

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Tel.:
E-mail:
Website:
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Consell Comarcal del Pallars Jussà
Consell Comarcal de Pallars Jussà

Het hele jaar door. 
Vraag informatie over 
beschikbaarheid.

Catalaans, 
Spaans, Engels, 
Frans, Duits, 
Italiaans

+34 973 681 518
info@pirineuemocio.com
www.elcinquellac.com

Consell Comarcal del Pallars Jussà
Het samenwerkingsverband Pallars Jussà is een 
bestuurlijk orgaan van deze streek, met bevoegdheden 
voor Jeugdbeleid, Consumentenbeleid, Economische 
Stimulering en Toerisme. Uit hoofde van laatstgenoemde 
bevoegdheid, waakt dit regionale orgaan over de 
zichtbaarheid van Pallars Jussà als vakantiebestemming 
voor liefhebbers van natuur en sport (wandelsport, 
mountain-biken, terreinwagen) en van cultuur (musea, 
kastelen, civiele en religieuze bouwwerken).

El Cinquè Llac
Trekking in de Pyreneeën bij Lleida

Pallars Jussà – een streek gekenmerkt door valleien, stroombeddingen en 
indrukwekkende bergketens – herbergt geheime betoverende plekken, die u kunt 
ontdekken op de bergwandelroute El Cinquè Llac. Deze route met hetzelfde begin- 
en eindpunt is goed geschikt is voor alle liefhebbers. Deze in vijf etappes verdeelde 
tocht voert u door El Pallars en Alta Ribagorça. Inbegrepen zijn een treinkaartje 
voor de Tren dels Llacs, zes overnachtingen in betoverende B&B’s (half pension), 
zes avondmaaltijden, bagagevervoer, routebeschrijvingen en reisverzekering.

€525

Aanblik van Montsor © Consell Comarcal del Pallars Jussà – Jordi Tutusaus

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Tel.:
E-mail:
Website:
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Aanblik van Gósol vanaf de Coll de Josa © Rafael López Monné – CR-CBH archief — Paardrijden op de route van de Katharen © Òscar Rodbag – CR-CBH archief

Consell regulador del camí dels Bons Homes 
De route van de katharen

Het hele jaar.  
Optioneel boeken  
van wandel-, ruiter- en 
mountain bike arrange-
menten bij de CR-CBH 
gidsbedrijven

Catalaans, 
Spaans, Engels, 
Frans

+34 938 244 861
info@camidelsbonshomes.com
www.camidelsbonshomes.com

Consell regulador del camí  
dels Bons Homes 
Deze organisatie heeft tot taak deze wandelroute door 
de Pyreneeën (GR-107) te promoten. De weg loopt
over de migratieroutes die in de Middeleeuwen door 
de katharen werden gebruikt. Zij coördineert alle 
voorzieningen langs de route, waakt over de kwaliteit 
van het pad, staat garant voor het onderhoud en 
de bewegwijzering van de paden en verzorgt de 
coördinatie met de desbetreffende Franse instanties.

In de voetsporen van de katharen
Ontdek de geschiedenis van de Pyreneeën 

De “Camí dels Bons Homes” (het Pad van de Goede Christenen) is een 
grensoverschrijdende wandeltocht over de Pyreneeën, vanaf het Queralt-heiligdom 
in Catalonië tot aan het kasteel van Montségur in Frankrijk. Deze tocht kan behalve 
te voet, ook in negen dagen te paard of in zes dagen per mountainbike worden 
afgelegd. U treedt op deze route in de voetsporen van de katharen en u kunt het 
culturele en historische erfgoed uit dit berggebied bezichtigen. U vindt hier logies, 
restaurants, berggidsen, bagagevervoer, maneges en andere voorzieningen.

Prijzen conform 
geboekte activiteiten 

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Tel.:
E-mail:
Website:
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Nationaal Park Aigüestortes i Estany de Sant Maurici © PNAIESM

Consorci Turisme Valls d’Àneu
Avontuur in een schilderachtige decor

Het hele jaar. 
Vraag informatie over 
beschikbaarheid.

Catalaans, 
Spaans, Engels, 
Frans

+34 973 626 568
info@vallsdaneu.org
www.vallsdaneu.org

Consorci Turisme Valls d’Àneu
Valls d’Àneu in de Pyreneeën bij Lleida is de ideale plek 
om van de natuur en van avontuursporten te genieten. 
Dit is het vertrekpunt van talrijke excursies naar het 
natuurpark Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Voorts 
kunt u er sporten als raften, kajakken en paardrijden 
beoefenen en uw hart ophalen op de 211 km aan 
officiële mountainbikepaden. De route van de Romaanse 
Bouwkunst, de gastronomie en een goed hotelaanbod 
maken deze vallei tot een aantrekkelijke bestemming.

De betoverende Valls d’Àneu
Nationaal Park Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Het natuurgebied Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, het enige Nationale Park 
van Catalonië, een hooggebergte met een indrukwekkend reliëf, wordt gekenmerkt 
door meer dan 200 meertjes en talloze beken. Dit arrangement bestaat uit logies  
en ontbijt in een campinghuisje voor vier tot zes personen, vervoer per taxi  
naar Estany de Sant Maurici en raften, kanovaren of kajakken in rustige beken.  
Ook tochten te paard en afdalingen op de mountainbike zijn een goede manier 
om deze schilderachtige omgeving te leren kennen.

€195

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Tel.:
E-mail:
Website:
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Consorci Ripollès Desenvolupament
Het Itinerànnia wegennetwerk

Van 1 april tot 
3 november.

Catalaans, 
Spaans, Engels, 
Frans

+34 972 732 030
reserves@valldenuria.cat
www.itinerannia.net

Consorci Ripollès Desenvolupament
Deze organisatie ter bevordering van het toerisme  
in El Ripollès heeft onder meer tot taak het Itinerànnia-
netwerk in de streek  tot ontwikkeling te brengen.  
Dit netwerk bestaat uit 1100 km bewegwijzerde paden 
met uitgezette routes langs de buurtschappen van  
het gebied Alt Freser en door de regio’s La Garrotxa 
en Alt Empordà.

El Ripollès
Vijf dagen wandelen in de streek El Ripollès

El Ripollès te voet verkennen is nu mogelijk dankzij de inspanningen van Itinerànnia 
om de oude verbindingswegen tussen de dorpen van deze streek in ere te 
herstellen. Sant Joan de les Abadesses vormt het vertrekpunt voor een vijfdaagse 
route langs betoverend mooie plekjes. Inbegrepen in dit arrangement zijn de 
overnachtingen in herbergen, vier dagen half pension, twee picknicks en een 
avondmaaltijd, de tandradbaan naar Núria, de pont naar Ull de Ter, bagagevervoer 
en bezoeken aan de mijnen van Ogassa en aan de Remei-kerk.

Vanaf

€ 250

Indrukwekkend landschap in El Ripollès © Itinerànnia xarxa de senders

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Tel.:
E-mail:
Website:
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Wandelpaden © Pär Lindhom

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Costa 
Brava

Costa Brava Verd Hotels
Uitrusten in familiehotels

Het hele jaar,  
m.u.v. 1 augustus  
tot 11 september. 
Prijs per persoon.

Catalaans, 
Spaans, Engels, 
Frans

+34 972 600 034
booking@reservashoteles.net
www.reservashoteles.net

Costa Brava Verd Hotels
Costa Brava Verd Hotels is een keten van zelfstandige 
familiehotels in de regio van Girona die worden 
aangeboden onder twee namen: Costa Brava 
Hotels –aan de kust– en Blau Verd Hotels – in het 
binnenland en de Pyreneeën–. Deze hotels beschikken 
over voortreffelijke voorzieningen om uw verblijf zo 
comfortabel mogelijk te maken.

Wandelsport in El Ripollès
Ontdek de Pyreneeën van Girona

De bijzondere landschappen tussen de valleien van Ribes en Camprodon 
vormen het decor van de familiehotels van Costa Brava Verd Hotels: in totaal 
vier hotels in de plaatsen Ribes de Freser, Llanars, Setcases en Molló. Van hieruit 
kunt u een zevendaagse tocht gaan maken in de Pyreneeën bij Girona, dankzij 
het arrangement dat bestaat uit zeven hotelovernachtingen met half pension, 
bagagevervoer, kaarten en drie lunchpakketten om in de vrije natuur van te 
genieten.

Vanaf

€ 590

Tel.:
E-mail:
Website:
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Oficina de Turisme del Berguedà
Wandelen en cultuur

Van 15 maart tot 
15 oktober. Raadpleeg 
de website voor de 
verschillende georga-
niseer de activiteiten.

Catalaans, 
Spaans, Engels, 
Frans

+34 938 221 500
turisme@elbergueda.cat
www.elbergueda.cat

Oficina de Turisme del Berguedà 
Ten noorden van de provincie Barcelona, aan de voet 
van de Pyreneeën, ligt El Berguedà. Deze landstreek 
biedt een breed scala aan natuuractiviteiten in het 
natuurpark Cadí Moixeró en in de omgeving. Van alle 
buitenactiviteiten is de wandelsport het meest tot 
ontwikkeling gebracht. Wandelaars kunnen gebruik 
maken van het netwerk van paden in deze streek, 
en er worden tevens vele thematische excursies 
georganiseerd voor de liefhebbers van deze sport.

Het Picasso-pad
Wandelen en cultuur

Het Picasso-pad volgt de route die Picasso in de lente van 1906 liep, van Guardiola 
tot Gósol, aan het einde zijn verblijf in Berguedà. Dit pad loopt grotendeels door  
Alt Berguedà, en zelfs door het natuurpark Cadí Moixeró, tot aan Bellver de 
Cerdanya. Voor dit traject lieten de geniale schilder en zijn minnares Fernande Olivier, 
zich vergezellen door een muilezeldrijver en een muilezel. Deze vierdaagse route  
is een boeiend cultureel wandelsportarrangement.

Vanaf

€ 385

Aanzicht van de Pedraforca, Saldes © Rafael López-Monné

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus
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Wettelijk gedeponeerd

Het is ten strengste verboden, onder de bij 
wet vastgestelde sancties, om inhoud uit 
deze uitgave geheel dan wel gedeeltelijk 
te verveelvoudigen, op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
of te verspreiden door verhuur of openbare 
uitlening, zonder de voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van de copyright-houders.

Het Catalaanse Bureau voor Toerisme wil 
de bedrijven en organisaties bedanken die 
aan deze uitgave hebben bijgedragen met 
informatie en foto’s

Copyright van de foto’s: Cablepress  
(omslag); Daniel Julian (blz. 6); Consorci  
Alba-Ter (blz. 8); Cablepress (blz. 7 en 31).
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