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AL BEKEND MET DE 
PYRENEEËN VAN CATALONIË?
Een gebied waar de weg ernaartoe even belangrijk is als 
de bestemming zelf, waar u uw hart kunt ophalen aan de 
ongerepte natuur om ‘s avonds bij een kampvuur heerlijk 
na te genieten. Een gebied dat wordt gekenmerkt door 
hoge bergen, een rijk cultureel erfgoed en een unieke 
gastronomie. Prachtige natuur waar u vele sportieve 
activiteiten kunt beoefenen, het enige nationale park van 
Catalonië en overige natuurparken kunt verkennen, en waar 
u met een duizendjarige cultuur kunt kennismaken. 

Ontdek en beleef een intens paradijs. 
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HET KLOPPEND HART 
VAN DE BERGEN 

Ontdek dit gebergte met tot 3000 meter hoge bergtoppen 
en met vele bergmeertjes, bossen en groene velden die 

voor iedereen goed toegankelijk zijn. Landschappen 
waarin de mens nog niet heeft ingegrepen en met fraaie 
ongerepte plekken die ideaal zijn om zich in te verliezen 

en zichzelf te hervinden. 

NATUUR - WANDELSPORT 
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Activitats tant per als més atrevits com per 
a les famílies, amb escapades d’aventura 
de diferents dificultats que ens descobriran 
autèntics tresors naturals.

Possibilitats infinites per fer turisme de salut 
visitant les termes que brollen de nombroses 
fonts. Els Pirineus són un eix turístic de primer 
ordre on voldràs venir i no en voldràs sortir.
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UN SOL HORITZÓ, L’EMOCIÓ
Un sol horitzó i moltes emocions per exprimir el temps, 

divertir-se, experimentar i evadir-se. Un contrast 
paisatgístic que permet la pràctica de tota classe 

d’esports: la bicicleta de muntanya, el cicloturisme, 
l’escalada, el descens d’engorjats, el ràfting o el globus.

NATURA ACTIU: BTT, RAFTING, GLOBUS

ÉÉN HORIZON, VELE EMOTIES 
Slechts een horizon, maar vele emoties om elke seconde 

van uw tijd optimaal te ervaren, plezier te hebben, te 
experimenteren en aan de sleur te ontsnappen. Een 

contrastrijk landschap waar u een groot aantal sporten kunt 
beoefenen: mountainbiken, gewoon fietsen, bergbeklimmen, 

in ravijnen afdalen, rafting en ballonvaart. 

NATUUR - ACTIEF: MOUNTAINBIKEN, RAFTING, BALLONVAART 

De Pyreneeën van Catalonië
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DICHTBIJ DE HEMEL 
In tien ski- en zes langlaufstations met in totaal meer 
dan 600 kilometer aan pistes en tijdens de vele andere 
activiteiten in de sneeuw, kunt u de winterse Pyreneeën 
leren kennen.

SKIËN EN ANDERE WINTERSPORTACTIVITEITEN 

Skiën en andere 
wintersportactiviteiten 
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INSPIREREND VERLEDEN 
De Pyreneeën zijn de wervelkolom aan weerszijden 

waarvan Catalonië zich heeft gevormd. Dit gebergte kent 
een omvangrijk en waardevol architectonisch en cultureel 
erfgoed en heeft zelfs enkele bezienswaardigheden die op 
de Werelderfgoedlijst staan. Het is een bron van inspiratie 

voor schrijvers en schilders en de voedingsbodem voor 
een duizendjarige cultuur. 

U vindt er romaanse kerkjes, kloosters, kastelen, 
middeleeuwse bouwkundige complexen en dorpjes, alsook 

zo’n vijftig musea, prachtige door godsvrucht getekende 
heiligdommen, godshuizen en stenen vol geschiedenis.

CULTUUR EN ERFGOED
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NATUUR EN DE GOEDE KEUKEN 
Dankzij de culinaire rijkdom van de Pyreneeën is het 
een genot om hier aan tafel te gaan en zijn beste 
bergspecialiteiten uit te proberen. Wild, paddenstoelen, 
kaas van koeien-, schapen- en geitenmelk, vleeswaren... 
De Pyrenese keuken maakt optimaal gebruik van de 
plaatselijke producten en verrast de grootste fijnproevers 
door deze met de wijsheid van hun voorouders te bereiden. 

GASTRONOMIE 
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UW WELVERDIENDE NACHTRUST
Hotels, toeristische buitenhuizen, logementen en 
campings... Wat overnachtingsmogelijkheden betreft 
vindt men in de Catalaanse Pyreneeën voor elk 
wat wils. Elk type etablissement heeft zijn eigen 
persoonlijkheid en specialiteit. De gastvrije en sfeervolle 
slaapgelegenheden van de Pyreneeën zijn mooie plekjes 
om bij te komen na een actieve en avontuurlijke dag of 
om gewoon een paar dagen heerlijk te relaxen.

OVERNACHTEN
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DE ESSENTIE VAN 
DE PYRENEEËN 

In het Catalaanse deel van de Pyreneeën vindt u 
ware natuurlijke schatten en bouwkundige juweeltjes 

van grote waarde. Met al deze rijkdom weet men 
vaak niet waar te beginnen. Daarom presenteren 
wij u een selectie natuurparken, activiteiten en 

bouwkundige bezienswaardigheden om de essentie 
van dit paradijs te leren kennen. 

HOOGTEPUNTEN
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NATIONAAL PARK AIGüESTORTES 
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VAL D’ARAN

De Val d’Aran vallei is een streek met een 
eigen persoonlijkheid. Dit gebied in het 
hooggebergte is de enige Atlantische vallei 
in het Catalaanse deel van de Pyreneeën. 
Deze bijzondere streek had vanouds een 
sterke band met Occitanië in Zuid-Frankrijk 
en mede doordat het eeuwenlang ‘s winters 
geïsoleerd raakte heeft zich in dit gebied 
een eigen taal kunnen ontwikkelen  –het 
Aranees, dat in Catalonië als officiële taal 
is erkend–  en kent deze landstreek veel 
tradities die wortelen in de cultuur van 

www.visitvaldaran.com
o.torisme@aran.org
Tel. +34 973 640 110

1

Zuid-Frankrijk. De Val d’Aran met 3000 
meter hoge toppen, indrukwekkende 
landschappen en vele gletschermeertjes, 
is een ideaal gebied om avontuursporten 
te beoefenen en om te skiën. Hier ligt het 
skistation Baqueira Beret dat als de beste 
wintersportfaciliteit van heel Spanje te 
boek staat. Het rijke artistieke en culturele 
erfgoed en de uitzonderlijke plaatselijke 
gastronomie complementeren het 
aantrekkelijke aanbod van dit gebied.
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Aigüestortes i Estany de Sant Maurici is 
een van de veertien natuurgebieden die 
deel uitmaken van het netwerk van Spaanse 
nationale parken en is het enige nationale 
park dat in Catalonië ligt. Dit natuurpark 
is een zeer authentiek voorbeeld van het 
hooggebergte en is uniek om zijn prachtige 
landschappen en de enorme rijkdom aan 
flora en fauna.

In de bossen hier wemelt het van de 
honderdjarige sparren en zwarte dennen. 

NATIONAAL PARK AIGÜESTORTES I ESTANY 
DE SANT MAURICI

www.gencat.cat/parcs/aiguestortes
info.aiguestortes@oapn.es 

Informatiecentrum Boí 
Tel. +34 973 696 189
Informatiecentrum Espot
Tel. +34 973 624 036 

Met ruim 200 bergmeertjes en vier 
bergtoppen boven de 3000 meter is dit 
gebied de thuis van 1500 plantensoorten, 
150 soorten vogels en 40 soorten 
zoogdieren. Er wordt het hele jaar door 
een zeer compleet activiteitenprogramma 
aangeboden met voor elk wat wils: van 
uitstapjes onder leiding van gidsen, tochten 
op sneeuwschoenen in de winter, symposia, 
tentoonstellingen, enz.

Informatiecentrum Llessui - Ecologisch 
museum van de herders van Vall d’Àssua   
Tel. +34 973 621 798 
Informatiecentrum Senet La Serradora  
Tel. +34 973 698 232
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DE ROMAANSE KERKEN VAN VALL DE BOÍ 

Dit geheel van Romaanse monumenten 
van de Vall de Boí vallei, uitgeroepen 
tot Werelderfgoed door de UNESCO in 
het jaar 2000, bestaat uit acht kerken 
en een heremietkapel. Deze werden 
in de 11e en 12e eeuw aan de hand 
van voorbeelden uit het noorden van 
Italië, in de Lombardisch-romaanse stijl 
opgetrokken. Al deze bouwwerken hebben 
nog hun oorspronkelijke architectonische 
stijl die wordt gekenmerkt door de 
functionaliteit van de bouwwerken, de 

Centrum van de Romaanse Bouwkunst 
van Vall de Boí
(Erill la Vall)
www.centreromanic.com
info@centreromanic.com
Tel. +34 973 696 715

zorgvuldige bewerking van de stenen, de 
slanke klokkentorens en de decoratieve 
afwerkingen, zowel vanbinnen als 
vanbuiten. 

Het uitzonderlijke van de Vall de Boí 
is het grote aantal romaanse kerken in 
een dergelijk klein gebied, alsook hun 
authenticiteit: in de loop van de jaren 
hebben deze kerken maar weinig ingrepen 
ondergaan, zodat de eenheid van bouwstijl 
helemaal bewaard is gebleven.

3
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De door de UNESCO in 2015 tot 
immaterieel erfgoed van de mensheid 
uitgeroepen vuurfeesten worden in 63 
dorpen (34 Franse, 17 Catalaanse, 9 
Aragonese en 3 Andorraanse dorpen) rond 
de zomer- en winterzonnestilstand gevierd. 

Zij bestaan uit afdalingen met falles 
(brandende fakkels) vanaf de bergtoppen 
tot aan de dorpspleinen. De tocht begint 
op een hooggelegen plek in de bergen 
die vanuit het dorp zichtbaar is en waar 
een zogenoemde faro, een pijnboom, 

www.visitpirineus.com
info@visitpirineus.com
Tel.: +34 934 849 900

VUURFEESTEN4

wordt opgesteld. Hier worden de fakkels 
aangestoken voordat aan de afdaling wordt 
begonnen, onder begeleiding van de fadrí 
major of groepsleider.   

Bij aankomst in het dorp beginnen 
de klokken te luiden en worden de 
fakkeldragers met traditionele dansen en 
muziek onthaald. 

In de Val d’Aran hebben deze feesten, 
die hier tijdens de St.-Jansnacht worden 
gevierd, een andere opzet. 

DE ESSENTIE VAN DE PYRENEEËN 
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RAFTING OP DE NOGUERA PALLARESA5

De rivier de Noguera Pallaresa die 
midden door de Pyreneeën stroomt wordt 
als een van Europa’s mooiste en meest 
vooraanstaande rivieren beschouwd voor 
het beoefenen van wildwatersporten, zoals 
rafting. Zestig kilometer van de rivier is het 
hele jaar bevaarbaar en dit deel bestaat 
uit diverse trajecten met verschillende 
moeilijkheidsgraden. De trajecten die 
zich door de dooi in de maanden van 
mei tot juni vormen, hebben de hoogste 
moeilijkheidsgraad.

www.pallarssobira.info
turisme@pallarssobira.cat
Tel. +34 973 621 002

Dankzij het lange bevaarbare traject biedt 
deze rivier voor elk wat wils: uiteenlopend 
van hen die de spanning en de adrenaline 
van het woeste water zoeken, tot degenen 
die van een rustige wandeltocht in een 
betoverende omgeving willen genieten. 
In dit gebied vindt u veel bedrijven die u 
in staat stellen op de veiligste en meest 
aangename manier met deze avontuurlijke 
activiteiten kennis te maken.
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De Congost de Mont-rebei is de enige 
grote bergengte van Catalonië die 
nog min of meer in maagdelijke staat 
verkeerd zonder auto- en spoorwegen, of 
elektriciteitsleidingen. Zij is gevormd door 
de rivier de Noguera Ribagorçana die het 
Montsec-gebergte doorkruist. U kunt hier 
op een spectaculaire wijze uw hart ophalen 
aan dit gebied dankzij de enige spoorweg 
die in de rotsen is uitgegraven. U beschikt 
hier over een groot aantal mogelijkheden 
om verschillende routes te voet of in een 
kajak af te leggen.

www.pallarsjussa.net
epicentre@pallarsjussa.cat
Tel. +34 973 653 470

DE BERGENGTE MONT-REBEI

Deze bergengte is op sommige plekken 
maar 20 meter breed en heeft bergwanden 
die op bepaalde punten meer dan 500 
meter hoog zijn. De fauna, met in het 
bijzonder de roofvogels, de vegetatie en het 
landschappelijk schoon maken dit tot een 
gebied van grote ecologische waarde. Dit 
gebied maakt voornamelijk deel uit van het 
natuurgebied Montsec. 
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DE KATHEDRAAL LA SEU D’URGELL

De huidige kathedraal Santa Maria de la 
Seu d’Urgell is inmiddels de vierde domkerk 
die op dit terrein is opgetrokken, op de 
primitieve West-Gotische kathedraal, op 
zijn 11e-eeuwse opvolger en op de Sant-
Ermengol kathedraal. Zijn monumentale 
karakter en zijn sobere architectonische lijn, 
maar niet zonder een zekere weelderigheid 
in het beeldhouwwerk van de kloostergang 
en van de westgevel, maken deze tot de 

www.bisbaturgell.org
museudiocesa@bisbaturgell.org
Tel. +34 973 353 242

enige romaanse kathedraal van Catalonië 
en tot de voornaamste architectonische 
exponent van de Catalaans-romaanse stijl 
op zijn hoogtepunt. Deze domkerk wordt 
gekenmerkt door Occitaanse en Noord-
Italiaanse invloeden die ook tot uiting komen 
in bepaalde nabijgelegen bouwwerken, 
waaronder de kerk Santa María de Covet in 
de aangrenzende landstreek Pallars Sobirà.

7
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Het carnaval van Solsona dat werd 
uitgeroepen tot Feest van Nationaal 
Toeristisch Belang, valt op om zijn 
originaliteit. Dit carnaval begint altijd 
op de donderdag voor Vastenavond en 
wordt afgesloten op Aswoensdag. In deze 
dagen worden er verschillende typische 
Carnavalsactiviteiten georganiseerd en 
ook andere traditionele evenementen die 
typisch zijn voor andere jaargetijden, steeds 
met een spottende ondertoon. Voorbeelden 

CARNAVAL VAN SOLSONA

www.turismesolsones.com
turisme@turismesolsones.com
Tel +34 973 482 310

hiervan zijn de optocht van de reuzen, 
het ophangen van een (nep)ezel in de 
klokkentoren, de carnavalstoespraak, de 
baixada (soort zeepkistenrace), de markt en 
allerlei plaatselijke schertsvertoningen. De 
populaire vermommingen werden in Solsona 
vervangen door kleurige kamerjassen die de 
verschillende stromannen dragen en door 
zotte reuzen die dansen op het Lied van de 
Nar, de populaire hymne van dit carnaval.

De Pyreneeën van Catalonië26
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DE PATUM-FEESTEN VAN BERGA 

La Patum is een traditioneel volksfeest dat 
elk jaar rond Sacramentsdag in het stadje 
Berga wordt gehouden. In verband met zijn 
historische en culturele waarde kwam het 
in 2005 op de Lijst van Meesterwerken van 
het Orale en Immateriële Erfgoed van de 
Mensheid van de UNESCO. Het is een van 
de populairste en meest bezochte festivals 

www.lapatum.cat
lapatum@lapatum.org
Tel. +34 938 221 500

van heel Catalonië. Mensen uit het hele 
land komen op deze dag naar Berga om dit 
grote spektakel mee te maken. La Patum 
duurt vijf dagen en hoewel het niet elk jaar 
op dezelfde datum valt, wordt het altijd 
in mei en juni gehouden. U kunt een idee 
krijgen van dit festival door de Casa de La 
Patum in Berga te bezoeken. 

9
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DE APOTHEEK VAN LLÍVIA

Het dorp Llívia staat bekend om een 
bijzonderheid. Het is namelijk een 
Spaanse enclave in Frans grondgebied, 
een Catalaans eiland binnen Frankrijk. 
Rond dit dorp vindt u meertjes, bossen en 
weilanden die uitnodigen tot wandelen, op 
adem komen, observeren en genieten.

De apotheek van Llívia komt al voor in 
een oorkonde uit het jaar 1594 en geldt 
als de oudste apotheek van Europa. Aan 

www.cerdanya.org
patronat@llivia.org
Tel. +34 972 896 313

het begin van de 17e eeuw werd deze 
overgenomen door de familie Esteva, 
een geslacht dat zeven generaties lang 
de apotheek bestierde tot de laatste 
apotheker deze in 1926 sloot. In 1965 
nam de provincie Girona de apotheek 
over met de belofte dat deze in Llívia 
zou blijven. In het streekmuseum vindt 
u tevens een belangrijke verzameling 
archeologisch materiaal over de 
geschiedenis van dit stadje.
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Vall de Núria is een wintersportbestemming 
in een beschermd gebied op 2000 meter 
hoogte in de bergen. U kunt er te voet 
komen of met een tandradbaan, een trein 
waarin u van een uitzonderlijk mooi, 
Pyrenees landschap kunt genieten.

Deze vallei wordt omringd door bijna 
3000 meter hoge bergtoppen en vormt 
aldus een ruim amfitheater met zachte 
oplopende hellingen waar voor de stilte 
en de rust een hoofdrol is weggelegd. 

VALL DE NÚRIA

www.valldenuria.com
valldenuria@valldenuria.cat
Tel. +34 972 732 020

11

Vermeldenswaard is het heiligdom Mare 
de Déu de Núria (Onze-Lieve-Vrouw 
van Núria) die een belangrijke rol in 
het religieuze leven en de tradities 
van Catalonië speelt. Hier vindt u ook 
het skistation Vall de Núria. De grote 
verscheidenheid aan sporten die u in deze 
omgeving kunt beoefenen maken Vall 
de Nùria tot een ideale uitvalsbasis voor 
iedereen die graag in de natuur vertoeft. 

Hoogtepunten
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Duik in het verleden van El Ripollés, een 
landstreek van kloosters en legendarische 
persoonlijkheden, nauw verbonden 
met de wortels van Catalonië, waar de 
geschiedenis diepe sporen heeft nagelaten. 
Ontdek het natuurlijke en culturele erfgoed 
van dit land van graven en abten op een 
bezoek aan het klooster van Ripoll. Dit 
9e-eeuwse kloostercomplex dat voor het 
ontstaan van Catalonië van essentieel 
belang is geweest, heeft sinds 2013 een 

www.terradecomtes.cat
reserves@terradecomtes.cat 
Tel. +34 972 704 556 

LAND VAN GRAVEN EN ABTEN

informatiecentrum. Bezoek tevens het 
klooster Sant Joan de les Abadesses en 
het Abdijpaleis, een van de belangrijkste 
monumenten in Catalaans-romaanse 
stijl. U kunt hier ook kennismaken met 
de decors en de legende van Graaf 
Arnau dankzij het desbetreffende 
Informatiecentrum in Sant Joan de les 
Abadesses en het kasteel van Mataplana.
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Het vulkanisch gebied van La Garrotxa 
dat werd uitgeroepen tot natuurpark, 
is met zijn veertig vulkanen het beste 
voorbeeld van een vulkanisch landschap 
op het Iberisch Schiereiland. De vorm 
van het terrein, het bodemtype en het 
klimaat zorgen voor een gevarieerde en 
vaak weelderige vegetatie en prachtige 
landschappen. 

Het Natuurpark Vulkanen van La Garrotxa 
kent vele plekken die u het hele jaar 
lopend kunt bezoeken.  De vulkanen zijn 

VULKANEN VAN LA GARROTXA 

www.turismegarrotxa.com
info@turismegarrotxa.com
Tel. +34 972 271 600

13

zonder veel problemen te beklimmen. Laat 
met name de vulkanen Santa Margarida 
en Croscat niet aan uw neus voorbij gaan. 
Er zijn echter ook andere manieren om 
dit natuurpark te leren kennen, zoals de 
aangelegde fietsroutes of tochten in een 
heteluchtballon, waarbij u uw hart kunt 
ophalen aan uitzonderlijke vergezichten 
van het best bewaard gebleven 
vulkaanlandschap van het Iberisch 
Schiereiland.

Hoogtepunten
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Het stadje Besalú heeft een middeleeuws 
centrum, de best bewaard gebleven 
stadskern van Catalonië. Speciale 
vermelding verdient de Jodenbuurt en de 
Miqveh, het enige bekende Joodse badhuis 
in Spanje tot in 2014 een ander Joods 
badhuis in het nabijgelegen Girona aan het 
licht kwam. Het badhuis van Besalú is een 
van de vier rituele badhuizen die in Europa 
bewaard zijn gebleven.

De Miqveh is een ondergrondse zaal die 
in romaanse stijl met bewerkte stenen is 
opgetrokken. Het heeft een booggewelf en 

www.besalu.cat
turisme@besalu.cat
Tel. +34 972 591 240

HET JOODSE BADHUIS VAN BESALÚ 

een bekken dat op natuurlijke wijze met 
water vanuit een bron werd gevuld. Het 
doel van deze rituele baden is het zuiveren 
van de ziel door het lichaam helemaal 
onder te dompelen.De Miqveh maakt 
deel uit van het synagogecomplex dat tot 
Nationaal Cultuurgoed is uitgeroepen.

Andere bezienswaardigheden van 
dit unieke synagogecomplex zijn de 
binnenplaats, waar festivals en bruiloften 
worden gehouden, en de gebedszaal.
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Het Dalí theater-museum in Figueres 
wordt beschouwd als ‘s werelds grootste 
surrealistische “object” en vormt het decor 
waarin Salvador Dalí zijn eigen museum 
in Figueres heeft opgezet. Schilderwerk, 
tekeningen, beeldhouwwerk, etsen, 
installaties, sieraden, hologrammen, 
fotografie, stereoscopieën, e.d., maken 
deel uit van de permanente verzameling 
die de hele artistieke ontwikkeling van de 
schilder beslaat, vanaf het prille begin 
via het futurisme, het impressionisme 

THEATER-MUSEUM DALÍ 

www.salvador-dali.org
Tel. +34 972 677 500

15

en natuurlijk het surrealisme tot zijn 
allerlaatste werken. In dit museum kunt 
u ook werken uit de privécollectie van 
Dalí bekijken.

Andere plaatsen waar u werken van de 
grote meester Salvador Dalí kunt bekijken 
zijn het Dalí huis-museum in Portlligat, de 
enige vaste woning waar hij gewoond en 
gewerkt heeft; het Huis-museum Castell 
Gala Dalí in Púbol, en het Espai Dalí Joies 
in Figueres. 

Hoogtepunten
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HOOGTEPUNTEN
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Dit voormalige benedictijnse klooster is 
een van de meest beroemde van Catalonië 
vanwege het architectonische belang van 
dit complex en vanwege het uitzicht dat 
men er dankzij zijn bevoorrechte ligging 
over het hele schiereiland van Cap de 
Creus heeft.

Het meest bijzondere onderdeel van dit 
kloostercomplex is de kerk, een uniek 
meesterwerk binnen de Catalaans-
romaanse stijl. Zij werd in de 10e- en 11e 
eeuw gebouwd om aan bedevaartgangers 

www.mhcat.cat
monestir@terramar.org
Tel. +34 972 387 559

HET KLOOSTER SANT PERE DE RODES

onderdak te bieden. Haar grote hoogte 
en de decoratieve rijkdom van de 
kapitelen en het portaal maken het tot 
een uniek bouwwerk.  Voorts vallen de 
verdedigingstoren en de klokkentoren in 
het oog, alsook de twee kloostergangen en 
de overblijfselen van een muurschildering.

Maak kennis met de legendes rond dit 
klooster en geniet van zijn indrukwekkende 
omgeving op een van de vele 
bewegwijzerde routes. 

De Pyreneeën van Catalonië
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CULTUUR EN ERFGOED 

ACTIVITEITEN 

HET BINNENLAND VAN EL EMPORDÀ 
Ontdek El Empordà met zijn monumenten, natuurlandschappen en 
gastronomie. Voor de wijnliefhebbers is er een speciaal arrangement.  

www.empordaturisme.com

CATEGORIE

1

LAND VAN GRAVEN EN ABTEN 
Ontdek het natuurlijke en culturele erfgoed van dit land van 
graven en abten, El Ripollès, door zijn grote kloostercomplexen 
te bezichtigen en door kennis te maken met legendarische 
persoonlijkheden die verbonden zijn met het ontstaan van Catalonië. 

www.terradecomtes.cat

CATEGORIE

3

DE OUDE STADSKERN VAN SOLSONA
Maak kennis met de geschiedenis van dit stadje met een bezoek 
aan zijn kathedraal, bisschoppelijk paleis, de ijsput of het Espai del 
Ganivet, een tentoonstelling over de belangrijke messenindustrie in 
dit gebied. 

www.solsonaturisme.com

CATEGORIE

5

SCHILDERVAKANTIE IN GÓSOL, IN DE 
VOETSPOREN VAN PABLO PICASSO  
Zijn verblijf in het dorpje Gósol zou doorslaggevend blijken voor de 
ontwikkeling van Pablo Picasso. Logeer vier dagen in dit dorp en leer 
schilderen terwijl u van het prachtige landschap geniet.

www.elbergueda.cat

CATEGORIE

4

1
2

3
45

DE MIDDELEEUWEN - LA GARROTXA, 
LAND VAN CULTUUR 
Ga 1000 jaar terug in de tijd op een bezoek aan de dorpen Sant Joan 
les Fonts, Santa Pau en Besalú en ontdek het middeleeuwse verleden 
van dit gebied.

www.turismegarrotxa.com 

CATEGORIE

2
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NATUUR - WANDELSPORT 

GAUDÍ EN DE OORSPRONG VAN DE RIVIER DE 
LLOBREGAT 
Volg een van de belangrijkste rivieren van Catalonië, de Llobregat, en 
bezichtig een modernistische fabriek en enkele verbazingwekkende 
door Gaudí ontworpen tuinen midden in het bos.

www.elbergueda.cat

RONDREIS DOOR LA CERDANYA 
Maak kennis met deze landstreek, La Cerdanya, door deze route door 
bergachtig terrein van 1000 tot 2000 meter hoog te lopen. Dit pad 
vormde vroeger de verbindingsweg voor de dorpen uit dit gebied.

www.gvcerdanya.com 

DE PARKENROUTE 
Verken de Nationale Parken Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
en Alt Pirineu op verschillende manieren: over ruiterpaden, op 
nachtelijke wandeltochten of op de mountainbike. 

www.pallarssobira.info

PAD VAN HET WATER 
Doorkruis Alta Ribagorça over de oude verbindingswegen tussen  
de dorpen van de vallei en ontdek het natuurlijke, culturele en 
landschappelijke erfgoed van deze landstreek. 

www.turismealtaribagorca.cat

CATEGORIE 

CATEGORIE 

CATEGORIE 

CATEGORIE 

1

2

3

4

2
3

1

4
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ACTIEF 

NATUURPAD LANGS DE MUGA 
Dit bijzondere pad volgt de loop van de rivier de Muga. U loopt 
door verrassende landschappen naar het natuurpark Aiguamolls 
de l’Empordà. 

www.empordaturisme.com 

FIETSTOERISME OP DE IJZER- EN KOLENROUTE 
Loop of fiets dit pad dat het voormalige 12 kilometer lange traject 
volgt waarlangs de trein kolen van de plaatselijke kolenmijn van 
Ripoll tot aan Ogassa, vervoerde.  

www.rutadelferro.com

OP DE MOUNTAINBIKE DOOR DE VALL DE LORD  
Kies een van de vele mountainbikeroutes met hetzelfde begin- als 
eindpunt en ontdek de natuur van El Solsonès in alle rust op de 
mountainbike en met prachtige vergezichten van de Lord-vallei.   

www.lavalldelord.com/btt

WORDT ACTIEF IN PALLARS SOBIRÀ 
De landstreek Pallars Sobirà heeft een fascinerende natuur. Doe er 
uw voordeel mee met een avontuurlijk activiteit: wildwatervaren, 
wandelsport of mountainbiken, en doe nieuwe krachten op met de 
plaatselijke gerechten uit het hooggebergte.  

www.pallarssobira.info

ACTIVITEITEN 

CATEGORIE 

CATEGORIE 

CATEGORIE 

CATEGORIE 

1

2

3

4

12

4

3
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EEN DAGJE SKIËN IN ALP 2500 
Breng een dag door in het grootste skidomein van de Catalaanse 
Pyreneeën. U kunt er skiën, in karts of in terreinwagens over ijs 
rijden of u met het gezin in het bomenavonturenpark vermaken, 
naast nog vele andere activiteiten. 

www.masella.com        www.lamolina.cat

LANGLAUFTOCHT DOOR DE BOSSEN VAN SANT 
JOAN DE L’ERM 
Langlauf door de bossen van Sant Joan de l’Erm, een ideaal 
gebied om deze sport te beoefenen. Hier kunt u uw hart ophalen 
aan spectaculaire vergezichten over de landstreken Alt Urgell en 
La Cerdanya.  

www.santjoandelerm.com

CATEGORIE 

CATEGORIE 

1

2

WANDELTOCHT OP SNEEUWSCHOENEN VAN PLA 
DE BERET NAAR MONTGARRI 
Verken een van de bijzonderste plekjes van Val d’Aran, Montgarri, 
met sneeuwschoenen aan uw voeten.  

www.visitvaldaran.com

CATEGORIE 

4

SNEEUW
1

2
4

3

WINTERSE WANDELTOCHTEN IN NATIONAAL PARK 
AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI 
Ervaar dit Nationale Parken in winters wit op de tochten op 
sneeuwschoenen onder begeleiding van een gids.

www.turismealtaribagorca.cat

CATEGORIE 

3
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GASTRONOMIE 

LA GARROTXA, LAND VAN SMAKEN 
In dit gebied vol vulkanen is de plaatselijke keuken een 
weerspiegeling van zijn omgeving.  De restaurants van Cuina 
Volcànica (Vulkanische Keuken) vormen een waar genot voor de 
grootste fijnproevers.  

www.garrotxahostalatge.cat

PALLARS JUSSÀ, LAND VAN WIJNEN 
Bezoek de hoogst gelegen wijnstreek van Catalonië. De kleine 
wijnhuizen geven rondleidingen en u mag er hun wijnen proeven.

www.pallarsjussa.net

ONTDEK DE GASTRONOMIE VAN DE VAL D’ARAN 
Leer uit de eerste hand hoe Aranese kaas wordt gemaakt, ontdek 
het kaviaarproductiecentrum in deze vallei en bezoek een kleine 
ambachtelijke bierbrouwerij.  

www.visitvaldaran.com

ACTIVITEITEN 

CATEGORIE

CATEGORIE

CATEGORIE

1

2

3

12

3

LEGENDA

CATEGORIE

Sneeuw

Natuur - Wandelsport 

Gastronomie 

Cultuur en erfgoed Fietstoerisme

Actief 
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