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5 VERRASSENDE 
TRIPS DOOR 
CATALONIË
Een pallet aan mogelijkheden

Op de volgende bladzijden vind je 5 verrassende autotochten 

voor jouw klanten, waarbij ze niet alleen de mooiste plekjes van 

Catalonië, maar ook de kunst, de cultuur, de geschiedenis en de 

uitstekende gastronomie in deze streken leren kennen.

Catalonië is een kleine regio die veel te bieden heeft. In slechts enkele uren 
kunnen jouw klanten het helemaal doorkruisen en een grote verscheiden-
heid aan landschappen ontdekken, die zich gaandeweg voor het oog ontvou-
wen. Ze hoeven niet de hele dag achter het stuur te zitten om ze voorbij te 
zien komen, want ze gaan vrijwel ongemerkt in elkaar over: de Pyreneeën 
strekken zich uit tot in de Middellandse Zee, rivieren verdwijnen kronkelend 
in lommerrijke bossen, wijngaarden nemen hen mee van schilderachtige 
middeleeuwse dorpjes naar bruisende steden... 

Het aanbod en de mogelijkheden zijn even divers als er soorten reizigers zijn 
en er is speciale aandacht voor personen met een handicap, een beperkte 
mobiliteit of speciale behoeften.

We stellen telkens zesdaagse trips voor, maar ook weekendtripjes en uit-
stapjes van een dag zijn mogelijk. 

!  Download hier de volledige brochure

Of vraag een geprinte versie aan via:

Catalan Tourist Board – Benelux
" info.act.bnl@gencat.cat
# twitter.com/catalonia_bnl
$ facebook.com/catalunyaexperience.nl

 instagram.com/catalunyaexperience

Catalonië

FRANKRIJK

Middellandse zee

Noordelijke 
Atlantische Oceaan

SPANJE

PORTUGAL
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DE OOSTELIJKE PYRENEEËN
Land van legendes, bossen en vulkanen 

HOOGTEPUNTEN
• Vic (kathedraal, bisschoppelijk museum, Plaça Major...)
• Olot Vulkaanmuseum en Streekmuseum
• Historisch centrum van Besalú 
• Teatre-Museu Dalí
• Klooster Santa Maria de Ripoll 
• Heiligdom Mare de Déu de Núria 
• Ballonvaart
• Bezoek aan worstfabriek 
• Kanovaren op het stuwmeer van Sau

NATUUR EN STEDEN 
IN GRAFELIJK 
CATALONIË

Route

Vic • Vilanova de Sau • Sant Hilari Sacalm 
Vall d’en Bas • La Garrotxa Natuurpark 
Santa Pau • Figueres • Besalú • Olot  
Camprodon • Vall de Núria • La Pobla de Lillet 
Ripoll • Rupit 

Avontuurlijk sporten in de Núria-vallei, ambach-
telijke vleeswaren proeven, kunstwerken van Sal-
vador Dalí bekijken of vliegen in een luchtballon 
over het Vulkanisch Natuurpark van La Garrotxa. 

Middeleeuwse architectuur 

In Besalú bezoeken jouw klanten een van de best 
bewaarde middeleeuwse dorpen van Catalonië. 
Naast de versterkte brug uit de 11e eeuw is er ook 
het microminiatuur museum, de oude Joodse 
wijk met zijn synagoge en badhuis. Verder zijn er 
het klooster van Sant Pere en de kerken van Sant 
Vicenç en Sant Martí.

Voor de avonturiers

Deze trip biedt onder andere mogelijkheid tot 
Segway-tocht, kanotocht, wandelen, ruiter-
tochten, trail-running, ballonvaart, mountain-
bike-tochten

Geschiedenis, kunst en natuur.  
Dit legendarische land, de wieg van 
de Catalaanse graafschappen, biedt 
voor elk wat wils. Met op de achter-
grond de bergen van de Pyreneeën, 
van de Núria-vallei tot de vulkanen 
van La Garrotxa, voeren weidse 
landschappen de boventoon, samen 
met historische steden, zoals Vic, 
Ripoll, Olot en Figueres.

Meer informatie:
Patronat de Turisme Costa Brava Girona
en.costabrava.org

Pirineus de Catalunya
www.visitpirineus.com
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ALT PIRINEU en VAL d’ARAN
Puur natuur 

HOOGTEPUNTEN
• Vall de Boí
• Wintersportplaats Baqueira Beret 
• Nationaal park Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
• Warmwaterbronnen
• Zoutmijnen van Gerri de la Sal 
• Rafting
• Herdersmuseum van Llessui
• Kaviaarproeven

WAAR WOLKEN  
DE BERGTOPPEN 
STRELEN

Route

Les • Vielha • Montgarri • Pla de Berret • Bonaigua  
Aigüestortes Nationaal Park • Llessui • Sort  
Gerri de La Sal • La Torre de Cabdella • Durro 
Taüll • Vall de Boí

Romaanse monumenten van de vallei Vall de Boí bezich-
tigen, het nationaal park Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici bezoeken, of schilderachtige dorpjes zoals Mont-
garri. De mooiste trip voor avontuurlijke sporten en om 
te ontspannen met natuurlijke wellnessbehandelingen. 

De falla’s 

Dit volksfeest is door Unesco uitgeroepen tot Werel-
derfgoed en wordt tijdens de zomer- en winterzon-
newende gevierd. Jouw klanten zijn getuige van de 
“fallers”, die met toortsen afdalen uit de bergen en 
vreugdevuren ontsteken om er overheen te springen, 
zoals ‘s zomers ook bij de Falla’s van Isil gebeurt.

Voor de avonturiers

Deze trip biedt onder andere mogelijkheid tot ruiter-
tochten, wandelen, klimmen, fietsen, skiën, sneeuw-
scooter-safari, ballonvaart, schapen hoeden, raften, 
hidrospeeden, kajakken, kanoën

Meer informatie:
Foment Torisme Val d'Aran
www.visitvaldaran.com

Pirineus de Catalunya
www.visitpirineus.com

De verborgen dalen van het hoog-
gebergte nodigen uit tot ontdek-
kingstochten door dit gebied dat in 
de loop van de eeuwen onveranderd 
is gebleven. Dit is zichtbaar in de 
Romaanse monumenten van de Vall 
de Boí, door Unesco uitgeroepen tot 
Werelderfgoed, of in Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, het enige 
Nationaal park van Catalonië. 
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CENTRAAL CATALONIË
De ziel van een volk 

HOOGTEPUNTEN
• Natuurpark Montserrat, klooster en museum
• Vic (kathedraal, bisschoppelijk museum en Plaça Major)
• Terrassa (romaanse, modernistische en industriële architectuur)
• Het klooster Món Sant Benet
• Kasteel van Cardona
• Zoutmijn Muntanya de Sal de Cardona 
• Industriële kolonie El Llobregat
• Berga (oude binnenstad)
• Patum-feesten van Berga
• Natuurgebied en klooster Sant Miquel del Fai

Rondom de meest magische en sym-
bolische berg van Catalonië, Mont-
serrat, strekt zich een voorouderlijk 
land uit dat sterk verbonden is met 
het verleden en de bevolking van deze 
regio, vol betoverende landschappen 
en traditionele en historische stadjes, 
zoals Vic, Berga of Cervera, en waar 
zich de belangrijkste kloosters (Sant 
Benet de Bages of Sant Miquel del 
Fai) van Catalonië bevinden. 

Meer informatie:
Diputació de Barcelona
www.barcelonaesmoltmes.cat

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
www.lleidatur.com

 332 KM

 6 DAGEN

EEN INTENSE EN 
MAGISCHE REIS DOOR 
LEGENDARISCH LAND

Route

Vic • Moià • Sant Miquel del Fai • Terrassa  
Montserrat • Igualada •Verdú • Cervera 
Món Sant Benet • Castellnou de Bages • Berga 
Cardona

Als landen een ziel zouden hebben, dan zou de ziel 
van Catalonië hier zijn, te midden van voorouderlijke 
tradities, magische bergen, kastelen, verstilde kloos-
ters en de typisch Catalaanse industriële kolonies, vol 
herinneringen aan hun verleden.

La Patum

Dit festival, dat is opgenomen in de Lijst van Mees-
terwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van 
de Mensheid van Unesco, wordt gedurende vijf dagen 
tijdens het hoogfeest van sacramentsdag in Berga 
gehouden. Een absolute aanrader voor jouw klanten.

Voor de avonturiers

Deze trip biedt onder andere mogelijkheid tot Seg-
way-tocht, ballonvaart, wandelen, schapen hoeden, 
paintball, mountainbike-tochten, kletteren, parapen-
te, huifkar-tocht
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CAMP de TARRAGONA
Van de Costa Daurada naar El Priorat

HOOGTEPUNTEN
• Tarragona, Reus, Montblanc en Siurana 
• De kloosters Poblet, Santes Creus en Vallbona de les Monges
• Kennismaking met de Siurana-olijfolie en de Priorat-wijnen
• Vissen in Cambrils en Port Aventura

CULTUUR, GOEDE 
KEUKEN & AVONTUUR 
AAN DE COSTA 
DAURADA

Route

Tarragona • Sant Salvador • Calafell • Santes Creus 
Valls • Montblanc • Vallbona de les Monges • El Vilosell 
L’Espluga de Francolí • Poblet • Siurana •Porrera  
Falset • Mont-roig del Camp • Cambrils • Reus • Salou 

Hier kunnen jouw klanten hun hart niet alleen ophalen 
aan de prachtige stranden, maar ook aan het Romeinse 
Tarragona en de schitterende cisterciënzer- kloosters. 
Of aan het culinaire erfgoed van dit land van wijnstok-
ken en olijfbomen. 

Wijntoerisme Priorat

Het harde Montsant-gebergte met zijn microklimaat 
geeft de Montsant-wijnen karakter, terwijl de wijnen van 
El Priorat hun spiritualiteit ontlenen aan de leisteen-
bodem. Jouw klanten kunnen ze vergelijken op de wijn-
beurs (Fira del Vi) die in mei in Falset wordt gehouden.

Voor de avonturiers

Deze trip biedt onder andere mogelijkheid tot speleolo-
gie, zeilen, kajakken, peddelsurfen, wandelen, schapen 
hoeden, e-bike tocht, klimmen, boogschieten, jetski, 
vissen

Meer informatie:
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
www.lleidatur.com 
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 6 DAGEN

Met zijn vele wijngaarden en olijf-
bomen is het gebied rond Tarragona 
door en door mediterraan. Jouw klan-
ten moeten hier wel in de ban raken 
van de enorme culturele, historische, 
natuurlijke en culinaire rijkdom-
men. Tarraco, Poblet, Santes Creus, 
Montblanc, Siurana, de wereld van 
de wijn en de olie, de stranden, de 
attractieparken... om maar een paar 
mogelijkheden te noemen.
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http://www.costadaurada.info/d1/index.php?idioma=EN_EN
http://www.lleidatur.com/tourism/home.aspx


DE DELTA VAN de EBRO
Zoete inborst, bitter verleden

HOOGTEPUNTEN
• Natuurpark de Ebro-delta en Tortosa
• Miravet-kasteel, het kartuizerklooster Escaladei en Centre Picasso
• Kathedralen van de wijn, de wijnstreek El Priorat, de olijfolie en het 

Museum van de eeuwenoude olijfbomen
• Fietswegen over voormalige spoorlijnen en rondvaart in een traditio-

nele vrachtschuit over de Ebro
• Mosselkwekerijen, Tuna Tour en een dagje uit vissen

ONTDEK EEN ANDERE 
WERELD IN DE 
ZUIDELIJKE DELTA

Route

Cornudella • Gratallops • Porrera • Capçanes •  
Móra d’Ebre • Corbera d’Ebre • Horta de Sant Joan •  
El Pinell de Brai • Miravet • Tortosa • Ulldecona 
Delta de l'Ebre Natuurpark- • L’Ametlla de Mar

Dankzij het bijzondere landschap hebben de Terres de 
l’Ebre een totaal eigen karakter en een unieke, zuivere 
schoonheid. Als jouw klanten door deze delta reizen, met 
zijn scherpe contouren, zijn goede wijnen en olijfolie en 
herinneringen aan Picasso, worden ze overgebracht naar 
een andere wereld.

De wijnkathedralen

De modernistische wijnhuizen werden gebouwd in de 
tijd dat de wijnboeren landbouwcoöperaties oprichtten 
nadat aan het eind van de 19e eeuw veel wijnoogsten 
waren mislukt door toedoen van de druifluis. Tegen-
woordig komt 30% van de wereldwijd verbouwde witte 
garnatxa-druif uit deze wijnstreek, Terra Alta. Klanten 
kunnen hem proeven op het wijnfeest van Gandesa.

Voor de avonturiers

Deze trip biedt onder andere mogelijkheid tot wandelen, 
e-bike tocht, avonturenpark, karting, quad, boottocht, 
fietstocht, vissen, zwemmen

Het biosfeerreservaat Terres de l’Ebre, 
dat zich kronkelend heeft gevoegd 
naar de kracht van de rivier de Ebro, 
is rijk aan geschiedenis, cultuur en 
gastronomie en biedt een van de 
meest bijzondere landschappen van 
Catalonië. De delta verrast met zijn 
rijstvelden, duinen, de confrontatie 
tussen de rivier en de zee, en de duizen-
den soorten vogels.

Meer informatie:
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
www.terresdelebre.travel 
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http://www.terresdelebre.travel/ing/index.php

