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Nous equipaments 
 · Espai Cràter, a Olot. Nou centre de recerca, 

divulgació i informació sobre el vulcanisme al Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (febrer 
2022). 
espaicrater.com

 · Celler Perelada, d’RCR Arquitectes (maig-juny 2022). 
perelada.com 

 · MAC-Empúries, de l’Escala - Empúries. Nou museu 
monogràfic. 
macempuries.cat

 · Wellness Center at PGA Catalunya Golf  
& Wellness. Nou espai que ofereix serveis de 
benestar integral. Tractaments i programes amb 
tecnologies d’avantguarda enfocats a la relaxació i la 
nutrició. 
ca.pgacatalunya.com

Nous establiments  
i espais de servei

 · Ecoturisme a la masia catalana Can Buch, a Sant 
Aniol de Finestres, a la Garrotxa. Masia restaurada 
amb set habitacions, spa amb hammam, piscina 
natural i restaurant amb una carta d’autor, sana i de 
proximitat (100 % ecològica). L’establiment ofereix 
una sèrie d’activitats, com ara bany de bosc, retirs, 
massatges relaxants, lloguer de bicicletes elèctriques 
i rutes de senderisme. 
canbuch.com

 · Apartaments a la masia Can Muní Palau, de 
Palau-saverdera. L’establiment organitza retirs 
de benestar i ofereix un espai amb cuina per a 
l’organització de tallers enogastronòmics i també 
diversos espais interiors i exteriors idonis per a 
reunions d’empresa i la celebració d’esdeveniments. 
canmunipalau.com

Novetats 2022 de l’oferta turística  
de la Costa Brava i el Pirineu de Girona
Les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona creen noves experiències i productes turístics adreçats a 
les diverses tipologies de visitant per oferir vivències úniques, exclusives i segures.

 · Cabanyes entre Valls, a la Vall de Bianya. És un 
establiment de turisme rural que ofereix quatre 
cabanyes amb serveis de qualitat i restaurant de cuina 
casolana, de temporada i de proximitat. L’establiment 
ofereix una sèrie d’activitats, com rutes de senderisme, 
rutes a cavall i excursions en globus.
cabanyesentrevalls.com

 · Mas Pineda, a Oix, Alta Garrotxa. És un establiment 
de turisme rural que disposa de quatre habitacions 
i un apartament. L’establiment ofereix una 
gastronomia elaborada amb producte local i una 
sèrie d’activitats, com ara bany de bosc, retirs amb 
ioga, consciència, silenci... També una experiència 
i un àpat silvestre al bosc o un taller de cuina 
saludable. 
maspineda.cat 

 · Restaurant Normal, d’El Celler de Can Roca, 
a Girona. Cuina tradicional directa, espontània i 
actualitzada. Al capdavant dels fogons hi ha la 
cuinera Elisabet Nolla. 
restaurantnormal.com

 · Creació de l’àrea de benestar de l’hotel de 
cinc habitacions Montjuïc Boutique B&B, a 
Girona. L’establiment ofereix un spa a l’aire lliure, 
dos circuits de massatges i un espai per practicar 
ioga i xiatsu. L’hotel proposa una sèrie d’activitats 
complementàries culturals i a la natura. 
montjuicbb.com

 · Nou Cycling Center de l’Hotel Ciutat de Girona, 
a Girona. 
hotelciutatdegirona.com 

 · Nova Bike Station de l’Hotel Azure, a Lloret de 
Mar.
lazure-hotel.com

 · La Salada Padel & Tennis, a Sant Feliu de Guíxols. 
Nou club de pàdel i tennis amb set pistes de pàdel 
homologades WPT i dues pistes de tennis quick que 
ofereix paquets turístics per a grups de persones que 
vulguin aprendre a jugar a pàdel. 
lasalada.cat 

http://espaicrater.com/
https://perelada.com/ca/coneix-nos/nou-celler/nou-celler
http://www.macempuries.cat/
https://ca.pgacatalunya.com/
https://www.canbuch.com/ca/
https://www.canmunipalau.com/
https://www.cabanyesentrevalls.com/
https://www.maspineda.cat/
https://restaurantnormal.com/
https://montjuicbb.com/
https://www.hotelciutatdegirona.com/ca/turisme-esportiu
https://www.lazure-hotel.com/ca/esports/
https://lasalada.cat/
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Noves experiències 
enoturístiques i gastronòmiques

 · Activitat «Vins de la DO Empordà i sortida del sol 
des del mar al Parc Natural del Cap de Creus», 
amb Celler Martín Faixó. 
martinfaixo.com

 · Activitat «Passejada enogastronòmica entre 
vinyes de la DO Empordà i arrossars de Pals», 
amb Iolanda Bustos, Celler Mas Geli i Sandra Bisbe. 
masgelipals.cat

 · Activitat «Un mar de vins de la DO Empordà, 
històries de vinya i mar», amb Glops d’Història i 
Creuers Mare Nostrum (estiu). 
glopsdhistoria.com 

 · Activitat «The magic backpack», amb La 
Gastronòmica. Excursió amb motxilla pels camins de 
ronda de la Costa Brava amb degustació de vins de la 
DO Empordà. 
lagastronomica.cat  

 · Experiències oleogastronòmiques al Baix 
Empordà a Oli Fontclara - Finca Zanotelli, amb 
la col·laboració de la cuinera Iolanda Bustos i 
Gastronomy Experience. Activitats com la visita amb 
tast sensorial botànic AOVE Fontclara, tast d’AOVE, 
visita amb tast d’AOVE i menú d’arròs de Pals. 
fontclara.es

 · Visita enoturística per conèixer el procés 
d’elaboració del vi de gel. Gaudir del wine bar 
amb vistes panoràmiques a la Cerdanya i de l’espai 
de reunions per a empreses al Celler Llivins, a Llívia, 
primer celler de vins d’altura del Pirineu de Girona. 
tastethealtitude.com

 · Activitat ecoturística «Experimenta la ramaderia 
tradicional a l’alta muntanya i gaudeix d’un 
àpat degustació de carns eco del Pirineu de 
Girona», a Can Pastoret, a Molló. 
canpastoret.com

Noves experiències culturals

 · Visita virtual al Museu Memorial de l’Exili, 
MUME, la Jonquera.
museuexili.cat

 · Activitat al Museu Etnogràfic de Ripoll: nova 
audioguia i signoguia del Museu al Visitmuseum. 
visitmuseum.gencat.cat

 · Visites temàtiques «Tria quina Selva vols 
descobrir» (la Caldes romana i medieval amb un 
arqueòleg, l’essència i secrets de Tossa de Mar...), amb 
Atri Cultura i Patrimoni. 
atri.cat 

 · Visites a un obrador de ceràmica, tallers de raku 
i modelatge i tècniques decoratives al Museu de 
la Terrissa de Quart.
museuterrissa.cat

Noves experiències a la natura

 · Rutes a peu i ecoactivitats al PGA Catalunya: 
excursió d’ecodiversitat amb Oriol Dalmau (biòleg 
resident), observació d’ocells i ruta d’arbres singulars. 
Projecte guardonat amb el Premi IAGTO a la 
Sostenibilitat per a la Protecció de la Natura. 
hlifeatpga.com

 · «Bateig d’immersió. Viu la teva primera 
experiència sota l’aigua», a càrrec de Associació 
de Centres Turístics Subaquàtics Costa Brava Sub. 
natura.costabrava.org

 · «Festivals de senderisme dels Pirineus. 
Descobrint la muntanya a un altre ritme»: 
rutes guiades a peu per a tots els públics que 
permeten conèixer la cultura i la gastronomia locals: 
tastets de productes, visites a museus, concerts o tallers 
són el complement ideal.
festivalssenderismepirineus.cat

Restaurants amb 
estrelles Michelin 2022

13 restaurants i 18 estrelles: 

 · El Celler de Can Roca*** (Girona)
 · Bo.TiC** (Corçà)
 · Miramar** (Llançà)
 · Les Cols** (Olot)
 · Massana* (Girona)
 · Els Tinars* (Llagostera)
 · La Cuina de Can Simon* (Tossa de Mar)
 · Ca l’Enric* (la Vall de Bianya)
 · Fonda Xesc* (Gombrèn)
 · Empòrium* (Castelló d’Empúries)
 · Les Magnòlies* (Arbúcies)
 · Castell de Peralada* (Peralada)
 · L’Aliança* (Anglès).

http://martinfaixo.com/ca/enoturisme.html
https://www.masgelipals.cat/experiencies
https://glopsdhistoria.com/
https://lagastronomica.cat/
https://www.fontclara.es/es/fontclara.html
https://tastethealtitude.com/llivins/
https://canpastoret.com/
https://www.museuexili.cat/visitavirtual/index.php?gInterfaceLanguage=ca
https://www.museuexili.cat/
https://visitmuseum.gencat.cat/ca/museu-etnografic-de-ripoll/audioguia
https://visitmuseum.gencat.cat/ca/museu-etnografic-de-ripoll/signoguia
https://visitmuseum.gencat.cat/ca/museu-etnografic-de-ripoll
http://www.atri.cat/
https://www.museuterrissa.cat/
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file:///C:\Users\vero\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\JJXGZSX4\Premi%20IAGTO%20a%20la%20Sostenibilitat%20per%20a%20la%20Protecció%20de%20la%20Natura
https://www.lifeatpga.com/ca/eco-activitats-nature-walking-routes-catalonia-girona/
https://natura.costabrava.org/events/bateig-dimmersio-viu-la-teva-primera-experiencia-sota-laigua/
https://festivalssenderismepirineus.cat/
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Noves experiències de benestar

 · Activitat «Tallers de cuina macrobiòtica & 
mindfulness», a càrrec de Matthias Hespe, d’Espai 
Cuinar Sa, i Edgar Tarrés. (Proposta d’un dia o en 
format de retir de dos o tres dies). 
edgartarres.com/experiencias 

 · Nous tractaments termals i rituals a Aqva Banys 
Romans, a Girona. L’establiment ha obtingut el 
Premi de Millor Spa d’Espanya 2021 del saló Piscina & 
Wellness Barcelona. 
aqvabanysvells.com

Noves experiències premium

 · Experiències tailor-made per viure l’esperit 
empordanès amb Gla Empordà, a la Bisbal 
d’Empordà. L’empresa dona valor a l’artesania 
contemporània i als productors locals que elaboren 
productes inspirats en el paisatge de la Costa Brava.
glaemporda.com

 · Experiències per (re)descobrir l’Empordà i la 
Costa Brava amb Viu Empordà. Ofereix cases de 
lloguer d’alta gamma i activitats per a grups reduïts 
com «Captura olfactiva», «Navega pel cap de Creus», 
«Explora la Costa Brava», «Passió per la ceràmica», 
«Capvespre entre vinyes» i «Ruta a peu pel Montgrí». 
viuemporda.com

 · Activitats i experiències vinculades amb l’art, 
la cultura i la gastronomia a Sa Calma, de Pals. 
Un espai i concept store amb productes de gurmet 
i un espai privat enjardinat on es poden organitzar 
esdeveniments de petit format. 
amantecollection.com

Noves publicacions 
ebooks.costabrava.org

 · E-book: Viatge d’hivern al Pirineu de Girona 
(gratuït).

 · E-book: Un viatge sensorial II. Rutes culturals i de 
benestar al Pirineu de Girona (gratuït). 

Esdeveniments i campanyes

 · 8a edició del Vívid, festival d’experiències 
enoturístiques a la Costa Brava (abril). 
http://vivid.costabrava.org

 · 7a edició del Som Cultura, festival d’experiències 
culturals de la Costa Brava i el Pirineu de Girona 
(novembre). 
somcultura.costabrava.org

 · 1a edició del Som Benestar (jornades amb 
masterclasses d’experiències de benestar) (primavera).

 · 60a edició de l’Assemblea Medcruise a la Costa 
Brava, Palamós-Roses (24-27 maig).

Efemèrides i agenda

 · 1000 anys de la consagració de l’església del 
monestir de Sant Pere de Rodes. 
Exposició fotogràfica, concerts commemoratius i 
programació de noves visites.

 · 90 anys del tren cremallera de Núria. Exposició 
temàtica.
valldenuria.cat

 · 50è aniversari del Concurs Internacional de 
Focs d’Artifici de la Costa Brava, Blanes (juliol).

 · 10è aniversari de l’obertura de la Casa Masó, 
de Girona. Programació de noves visites i calendari 
d’actes commemoratiu (pendent). 
rafaelmaso.org

 · 10è aniversari del reconeixement de la badia 
de Roses (municipis de Roses, Castelló d’Empúries, 
Sant Pere Pescador i l’Escala) amb el segell de 
«Les badies més belles del món». Programa 
commemoratiu (pendent).

 · 20a edició del festival Black Music Festival i 10a 
edició dels festivals Girona A Cappella i Ítaca. 
costabravagironafestivals.com 
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http://somcultura.costabrava.org/
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http://www.rafaelmaso.org/
https://www.costabravagironafestivals.com/
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