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Recórrer els camins de ronda de la Costa Brava, pedalar per les 
vies verdes de les comarques gironines, tastar els vins de la DO 
Empordà, saltar en paracaigudes sobre la badia de Roses, degustar 
la gastronomia del territori en restaurants amb estrelles Michelin, 
viure els festivals de música, fer batejos de submarinisme i també 
astronòmics… són algunes de les experiències més autèntiques 
que la Costa Brava ofereix al visitant que busca gaudir d’unes 
vacances memorables.

La demarcació de Girona, situada entre 
Barcelona i la frontera amb França, acull 
les marques turístiques Costa Brava 
i Pirineu de Girona. Aquest territori 
presenta els atractius necessaris per 
ser descobert i viscut intensament 
per tots aquells visitants que desitgin 
experimentar, en un espai amigable i 
obert al turisme, la terra de Dalí, amb 
els seus escenaris vitals i inspiradors, 
una cuina d’avantguarda i tradicional, 
un mosaic policrom de paisatges i la 
realitat actual de la idiosincràsia de la 
seva capital, Girona.

La capital de la demarcació és una ciutat 
mitjana ben comunicada, amb aeroport 
i estació d’AVE, a mig camí entre la costa 
i els Pirineus. Girona fa gala de ser 
una de les ciutats amb millor qualitat 
de vida de l’Estat espanyol. Es tracta 
d’una destinació ben coneguda de city 
break gràcies a la seva oferta cultural, 
monumental i comercial, a més de 
comptar amb bones comunicacions 
terrestres i ferroviàries. Cal destacar la 
conservació del seu patrimoni, amb 
un barri vell que concentra nombrosos 
punts d’interès.

Val la pena visitar la ciutat al maig, 
durant l’exposició Girona, temps de flors, 
i a la tardor, coincidint amb les Fires de 
Sant Narcís i el festival d’arts escèniques 
Temporada Alta. La ciutat, així mateix, 
es posiciona com a destinació de 
turisme esportiu i, a més, té dos equips 

en competicions espanyoles de futbol 
i de bàsquet femení: el Girona FC, a la 
segona divisió espanyola, i l’UNI Girona, 
en lliga femenina, respectivament.

La Costa Brava és una destinació de 365 
dies coneguda per localitats com Lloret 
de Mar, Roses, l’Escala, Platja d’Aro o 
Cadaqués. Ofereix infraestructures, 
equipaments, productes i serveis 
turístics aptes i inclusius per als visitants 
que desitgin gaudir d’unes vacances 
memorables en companyia de la família, 
la parella o els amics. Els esportistes 
i els amants de les activitats a l’aire 
lliure, els apassionats per la cultura, 
els professionals dels negocis, els 
adeptes al benestar, els gurmets, els 
creueristes… troben a la Costa Brava 
una àmplia varietat de productes i 
activitats d’alta qualitat.

Pel que fa a l’oferta específica de 
productes turístics d’alta gamma i 
exclusius de la Costa Brava destaquen, 
en l’apartat d’allotjament, els petits 
hotels de tipus familiar i amb encant, 
així com també les empreses de 
transport i d’activitats i les agències 
especialitzades en viatges de luxe 
i a mida, que ofereixen programes 
exclusius, serveis personalitzats i 
experiències selectes per al visitant 
que busca descobrir el territori d’una 
manera diferent.
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Paisatge i llum 
mediterrània
En l’imaginari de molts, la Costa Brava 
s’identifica per les seves 245 platges 
de sorra daurada i per les petites cales 
envoltades de vegetació i de penya-
segats rocosos, que s’estenen des de 
Portbou fins a Blanes al llarg de 220 km 
de costa. Actualment, en 34 platges i 
ports nàutics hi oneja la bandera blava 
atorgada per la FEE (Foundation for 
Environmental Education).

Petits nuclis de litoral amb encant, com 
Cadaqués, Calella de Palafrugell i Begur, 
i poblacions turístiques d’oci com Roses, 
l’Escala, Platja d’Aro, Tossa de Mar, 
Lloret de Mar i Blanes es presenten amb 
una multitud de propostes per acollir 
i satisfer les expectatives de qualsevol 
visitant atret per la llum i el clima 
mediterranis.

La destinació, a més, comprèn vuit 
municipis costaners certificats amb 
el segell Destinació de Turisme 
Familiar (DTF), gràcies al fet de disposar 
específicament de productes i serveis 
turístics per atendre les necessitats de 
les famílies.

Les principals ciutats de vacances de 
la Costa Brava són Roses, Sant Pere 
Pescador, Torroella de Montgrí-l’Estartit, 
Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja 
d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Lloret de 
Mar i Blanes.

Viatge a una terra 
teixida de cultura
Amb més de 550 elements 
patrimonials catalogats d’alt interès 
a la demarcació de Girona, l’oferta de 
turisme cultural de la Costa Brava atreu 
milions de visitants seduïts per la rica i 
intensa herència històrica i artística del 
territori.

És una zona on el romànic es va 
desplegar àmpliament i on perviuen 
autèntiques joies patrimonials, com els 
monestirs de Sant Pere de Rodes i Sant 
Pere de Galligants o els castells de Begur 
i Montsoriu, testimonis d’una època 
daurada en la història de Catalunya.

Els pobles medievals de Peralada, Pals, 
Peratallada, Madremanya i Monells són 
conjunts arquitectònics excel·lentment 
conservats i de gran valor perquè 
contenen elements escultòrics civils i 
religiosos molt interessants. També hi 
destaca la presència d’un ric patrimoni 
artesanal, com demostren els nombrosos 
esdeveniments temàtics —fires, festes 
i mercats— relacionats amb la seva 
història que ocupen el calendari anual.

El viatger no es pot perdre el Triangle 
Dalinià, format pel Teatre-Museu 
Dalí de Figueres, la Casa-Museu 
Salvador Dalí de Portlligat i el Castell 
Gala Dalí de Púbol i que, a més, acull 
exposicions temporals especials als 
seus espais. 

Però la cultura a la Costa Brava és 
molt més que els vestigis ibers, grecs i 
romans, el llegat de Salvador Dalí i les 
col·leccions que allotgen una trentena 
de museus de temàtica variada que 
integren la Xarxa de Museus de les 
comarques de Girona. La cultura és 
també el centenar de festivals de 
diferent gènere que s’ofereixen al 
territori —de música, de teatre (com 
Temporada Alta), d’art, de cinema, de 
circ, de màgia—, les festes declarades 
d’interès nacional, la xarxa d’espais de la 
memòria (MUME i Walter Benjamin) o els 
itineraris temàtics —dedicats als indians, 
literaris, científics o modernistes— que 
s’han creat per introduir, apropar i 
compartir amb el visitant les arrels i la 
història d’una terra i de la seva gent.

Des de fa sis anys, la demarcació 
de Girona acull cada novembre el 
festival Som Cultura, el mes de les 
experiències culturals, que pretén 
estimular entre els habitants i els 
visitants el consum i l’interès per la 
cultura durant la tardor mitjançant la 
programació de propostes culturals 
genuïnes.
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Territori d’estrelles 
Michelin
La riquesa gastronòmica de la 
demarcació de Girona fa que sigui un 
plaer seure a taula i tastar els seus plats 
de mar i muntanya, com el pollastre 
amb escamarlans, l’arròs amb conill i 
cloïsses o els calamars farcits, sempre 
maridats amb els excel·lents vins de la 
Denominació d’Origen Empordà.

La base de la bona gastronomia 
d’aquesta destinació són els seus 
productes, un receptari mil·lenari 
adaptat als nostres dies i el bon fer 
dels seus cuiners i dels més de 2.000 
establiments de restauració que 
practiquen diferents cuines: catalana, de 
mercat o d’autor. Cal remarcar la gran 
diversitat, la riquesa i la qualitat dels 
productes agroalimentaris que ofereix 
el territori, així com els nombrosos 
distintius i segells de garantia que li 
han estat atorgats, com el de Girona 
Excel·lent. L’orgull pel producte es 
popularitza en forma de fires i mostres 
gastronòmiques, i sovint s’acompanya 
de jornades gastronòmiques temàtiques 
que fan les delícies dels amants de la 
bona cuina i de la bona taula.

La destinació és ben coneguda per 
concentrar tretze restaurants que 
sumen divuit estrelles Michelin, entre 
els quals destaca El Celler de Can 
Roca a Girona, dels germans Roca, 
proclamat millor restaurant del món 
segons la prestigiosa revista Restaurant 
Magazine.

Fer una ruta enoturística per la Costa 
Brava, seguint les propostes de la 
Ruta del Vi DO Empordà, és la millor 
manera de descobrir el món del vi 
empordanès i el seu territori. Amb una 
extensió de 2.000 hectàrees de vinya 
que apleguen 51 cellers, 31 dels quals 
ofereixen experiències enoturístiques, la 
destinació permet al visitant submergir-
se en l’univers del vi, el terroir, la 
tramuntana i el camp.

Pocs mosaics com el que forma 
l’Empordà poden ser la base d’unes 
varietats amb sabors tan autèntics 
i diferenciats, que mereixen ser 
conegudes i degustades mitjançant 
la pràctica de l’enoturisme. Cada mes 
d’abril té lloc el festival Vívid, el mes de 
les experiències enoturístiques de la 
Costa Brava, que enguany celebrarà la 
vuitena edició.

Durant els últims anys, així mateix, s’ha 
incrementat l’aparició d’empreses que 
ofereixen activitats enogastronòmiques 
adreçades essencialment al visitant 
sibarita que busca tastar i aprendre 
sobre cuina catalana i mediterrània 
mitjançant showcookings, tallers i rutes 
gastronòmiques.

Llista de restaurants 
amb estrelles Michelin:

El Celler de Can Roca ***
Miramar **
Les Cols **
Bo.TiC **
Les Magnòlies *
Ca l’Enric *
Els Tinars *
La Cuina de Can Simon *
Fonda Xesc *
Massana *
Empòrium *
Castell de Peralada *
L'Aliança d'Anglès * 
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Oasi de natura
Els espais naturals protegits són la 
part més visible i oberta als visitants 
d’aquesta xarxa de natura viva situada 
a les comarques gironines; una xarxa 
que va des de la muntanya fins al mar, 
dels boscos al litoral mediterrani, i que 
representa el 31 % de la superfície 
total de la destinació.

La demarcació de Girona comprèn 
vuit parcs naturals, cinc dels quals es 
troben inclosos dins la marca turística 
Costa Brava. Són, de nord a sud, el 
Parc Natural de Cap de Creus, primer 
parc maritimoterrestre de Catalunya; el 
Paratge Natural d’Interès Nacional de 
l’Albera, un massís limítrof amb França; 
el Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà, d’importància internacional; 
i el Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter, el de més recent 
creació. Els parcs de Cap de Creus, del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 
i del Montseny disposen del segell 
de sostenibilitat turística CETS. El 
Montseny, a més, és el primer espai 
de la demarcació declarat reserva de 
la biosfera per la UNESCO.

Al Pirineu de Girona, més allunyats de la 
costa, hi ha tres parcs naturals més de 
gran valor paisatgístic i ecològic: el de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa, el de les 
Capçaleres del Ter i del Freser —tots dos 
distingits amb el segell CETS— i el Parc 
Natural del Cadí-Moixeró.

Als espais protegits s’hi desenvolupen 
activitats turístiques sostenibles que 
permeten al visitant descobrir la zona 
d’una manera activa i respectuosa 
amb el medi. Entre les més habituals 
es troben les excursions de senderisme 
i cicloturisme, així com els esports 
aquàtics, les activitats d’observació de 
fauna i flora i els esdeveniments i les 
activitats socioculturals.

Actualment, la Costa Brava treballa 
per ser declarada, el 2022, reserva 
de la biosfera, un reconeixement 
internacional concedit per la UNESCO 
que advoca per la conservació 
del paisatge i l’ecosistema i per la 
sostenibilitat. En cas que el procés 
es pugui completar amb èxit, seria la 
tercera destinació catalana a obtenir 
aquest segell, després del Montseny i les 
Terres de l’Ebre.

A manera de complement dels espais 
naturals, a la Costa Brava hi trobem tres 
jardins botànics i un de renaixentista 
que es presenten com a balcons oberts 
sobre el Mediterrani i que són ideals per 
als visitants interessats en la botànica, 
l’art i l’arquitectura.

365 dies d’activitat, 
aventura i diversió
Per al visitant més aventurer i actiu, 
una bona manera de descobrir la Costa 
Brava és practicar activitats en terra 
ferma com ara el senderisme, recorrent 
senders locals —més de 2.000 km—, 
senders de gran recorregut o de la 
xarxa Itinerànnia i també els cada cop 
més populars camins de ronda. Altres 
opcions són el ciclisme de carretera, 
el de muntanya o el cicloturisme, 
transitant per la ruta Pirinexus, passejant 
per vies verdes o pedalant relaxadament 
amb una bicicleta elèctrica, la burricleta, 
per ciutats i pobles de l’interior de 
les comarques gironines. En aquest 
àmbit, destaca la celebració a la ciutat 
de Girona, al mes de setembre, del 
festival Sea Otter Europe Costa Brava 
Girona. Altres activitats en contacte 
amb l’entorn habituals a la zona són 
l’hípica, l’escalada i el golf. Aquest últim 
esport es pot practicar en qualsevol dels 
vuit camps de la demarcació, entre els 
quals destaca el PGA Catalunya Resort, 
considerat el millor camp de golf 
de l’Estat espanyol per la prestigiosa 
publicació Top100golfcourses.com.

Quant al medi aquàtic, el litoral de 
la Costa Brava ofereix divuit marines i 
ports esportius que fan possible que 
les embarcacions d’esbarjo amarrin a la 
costa gironina. Poblacions litorals com 
ara Roses, Sant Pere Pescador, l’Escala, 
l’Estartit, Palamós, Platja d’Aro, Lloret 
de Mar i Blanes encapçalen l’oferta 
d’activitats nàutiques i aquàtiques 
—vela, catamarà, windsurf en totes 
les seves variants, caiac de mar, 
submarinisme i snorkel— i permeten 
al visitant conèixer la singularitat de la 
destinació des del mar. Les immersions 
als més de 60 punts de busseig per 
a tots els nivells que ofereixen els 34 
centres de submarinisme existents entre 
Blanes i Portbou fan les delícies de tots 
els que volen descobrir la Costa Brava 
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des d’una altra dimensió. Cal destacar 
que, al mes de juny, les aigües de la 
badia de Roses acullen una prova del 
Campionat del Món de Windsurf.

En el medi aeri s’hi poden fer activitats 
com el salt en paracaigudes, que es 
pot practicar en un dels tres millors 
centres de paracaigudisme del món, 
el Skydive Empuriabrava, o els vols 
amb globus aerostàtic, per gaudir 
d’unes vistes magnífiques de les planes 
de l’Empordà des del cel a primera hora 
del matí. Els qui desitgin experimentar la 
sensació de la caiguda lliure en un espai 
segur, finalment, disposen d’un túnel 
del vent també a Empuriabrava.

La qualitat de l’oferta turística i les 
excel·lents instal·lacions esportives 
del territori, sumades a les seves 
característiques climàtiques i naturals, 
fan que la demarcació de Girona sigui 
una destinació ideal per practicar 
diferents esports tant indoor com 
outdoor.

En l’àmbit de l’esport, tant amateur com 
professional, la Costa Brava comprèn 
nou destinacions especialitzades 
en turisme esportiu —Banyoles-
Pla de l’Estany, Roses, Castelló 
d’Empúries-Empuriabrava, l’Escala, 
Girona, Palamós, Castell-Platja 
d’Aro, Lloret de Mar i Blanes— que 
promouen disciplines esportives tan 
diverses com el ciclisme de carretera, 
la bicicleta de muntanya, el triatló, 
l’atletisme, el futbol, la natació, el tennis, 
el rem i el piragüisme, entre d’altres. A 
més, la demarcació compta amb un 
ampli elenc d’esportistes d’elit que 
resideixen i entrenen regularment a la 
zona, a més de disposar d’excel·lents 
instal·lacions esportives, empreses de 
serveis i allotjaments especialitzats, així 
com agències receptives organitzadores 
d’esdeveniments esportius d’àmbit 
internacional.

Un territori genuí  
on les idees flueixen
Lluny de la massificació de les grans 
ciutats i a una hora de la metròpoli de 
Barcelona, la Costa Brava-Girona es 
posiciona com una de les destinacions 
de turisme de negocis, convencions i 
viatges d’incentius alternatives a les 
grans ciutats europees.

La proliferació de centres congressuals 
polivalents i moderns, adaptables a tota 
mena d’esdeveniments i generalment 
situats en àrees cèntriques i pròximes a 
allotjaments i zones de lleure, permet 
celebrar des de reunions científiques 
i empresarials fins a tota mena de 
congressos mèdics, convencions 
sectorials i presentacions de producte 
en diferents poblacions, com Girona, 
Lloret de Mar, Roses, Olot, Torroella de 
Montgrí, Sant Feliu de Guíxols, Palamós i 
Platja d’Aro.

La Costa Brava també ofereix espais 
singulars i exclusius per organitzar 
esdeveniments i reunions professionals 
en entorns naturals i històrics, com 
castells, monestirs, museus, jardins, 
platges, masies, cellers… Més enllà del 
treball, i per fomentar l’esperit d’equip, 
les empreses troben a la destinació una 
extensa oferta d’experiències genuïnes 
per complementar convencions, 
sessions de treball, cursos formatius i 
presentacions de producte. El ventall de 
propostes inclou des d’activitats d’oci i 
adrenalina a l’aire lliure, en entorns de 
gran bellesa, fins a cursos i tallers de 
cuina, sessions d’astronomia i visites 
culturals temàtiques.
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Bàlsams de benestar 
Un viatge a la Costa Brava representa 
per a molts visitants l’oportunitat de 
viure unes vacances per divertir-se i 
satisfer l’esperit esportiu i aventurer… 
però també per fer una parada en el dia 
a dia i gaudir d’una agradable estada 
abans de tornar a començar, recuperant 
tota l’energia i la sensació de serenitat i 
harmonia. 

Enfront d’un ritme diari sense treva, 
la demarcació de Girona ofereix tota 
una carta de possibilitats per trobar 
temps i gaudir de l’entorn mentre 
es descobreixen noves activitats 
que combinen plaer i teràpia, com 
mindfulness, banys de bosc, ioga, 
txikung, dansateràpia, tractaments 
i circuits termals, sense oblidar les 

Accessibilitat 
universal
A la Costa Brava hi ha una oferta 
diversificada d’activitats inclusives 
culturals, esportives i de contacte amb 
la natura. La destinació ofereix des de 
visites guiades en llenguatge de signes, 
taulers i taules de manipulació i material 
en braille en monuments i museus fins 
a activitats a l’aire lliure adaptades per a 
persones amb diversitat funcional, per 
practicar submarinisme, cicloturisme, 
caiac, parapent o vol amb globus 
aerostàtic, entre altres possibilitats. 
També compta amb establiments 
turístics que disposen de places 
d’allotjament accessible.

Les comarques gironines, finalment, 
ofereixen una gran quantitat d’opcions 
d’allotjament per gaudir al màxim de 
la Costa Brava i també del Pirineu de 
Girona. Hi ha establiments hotelers 
de totes les categories, apartaments 
turístics, càmpings i ciutats de vacances, 
així com allotjaments rurals i albergs. 
Entorn de 265.000 places satisfan les 
necessitats dels visitants.

Sens dubte, la Costa Brava posa un 
ampli ventall de possibilitats a l’abast 
del visitant que arriba a la regió atret 
pel clima, la natura, la cultura, la 
gastronomia, el lleure, les activitats i 
l’hospitalitat dels seus habitants

experiències gastronòmiques amb 
cuina saludable, les visites culturals 
contemplatives i les activitats esportives.

Aquestes activitats es duen a terme 
en hotels amb spa, balnearis del 
segle xix completament actualitzats, 
innovadors centres de salut i 
relaxació o establiments especialitzats 
en retirs i experiències de benestar. 
Trencar rutines amb una escapada 
wellness permet alliberar-se de l’estrès i 
recuperar la bona forma.

Aquest any 2022 se celebrarà la primera 
edició del festival Som Benestar.
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Bany de bosc o spa relaxant? Vins o 
formatges? Senderisme o bicicleta? 
Valls o coves? Caiac o snowboard? Mil 
maneres de fer i de ser, mil identitats 
i tradicions arrelades a aquesta terra 
verda i blava, ocre i blanca. Un món 
que conté molts altres mons. Un 
món pletòric de paisatges, de pobles 
i de gent diversa. De rius, gorgues i 
estanys. De petites esglésies rurals que 
decoren paisatges coronats per cims 
de gairebé 3.000 metres. De massissos 
muntanyosos amb racons de gran 
bellesa. D’aiguamolls plens de vida. 
D’antics volcans coberts de bosc i parcs 
naturals que transmeten sensacions.

Un món on l’alta muntanya és a prop del mar 
Mediterrani. On la neu és a tocar de la sorra. On els 
volcans comparteixen espais amb platges, cales i 
penya-segats. I els camins de ronda, amb les pistes 
d’esquí. On la cultura es troba amb els esports 
d’aventura i la gastronomia es barreja amb la 
història. Un món on pots transportar-te fins al segle 
X i arribar a temps per sopar als millors restaurants. 
Del captivador romànic a la cuina d’autor en uns 
minuts. De la Cerdanya a la Garrotxa, passant pel 
Ripollès, fins a endinsar-te al Mediterrani.
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El Pirineu de Girona és tan divers com la 
seva orografia. Un Pirineu mediterrani 
i sostenible que ofereix un conjunt de 
meravelles naturals, gastronòmiques 
i culturals on es pot gaudir d’una 
multitud d’activitats durant tot l’any. 

Fer una ruta de muntanya al matí i 
un circuit de caiac pel riu a la tarda, 
sopar un «mar i muntanya» al vespre 
i, l’endemà, remullar-se a la platja. 
Cuidar l’ànima i el cos en espais naturals 
protegits o en esdeveniments culturals 
històrics és possible al Pirineu de 
Girona. 

El Pirineu de Girona és un altre món 
perquè la seva combinació singular 
d’alta muntanya i proximitat al 
mar fa que hi hagi una diversitat 
territorial, de costums i tradicions, 
de gastronomia, de paisatges i 
d’activitats difícil de veure enlloc. 

És un altre món perquè el seu territori 
comprèn 3 espais naturals tan diferents 
entre si com són el Parc Natural del 
Cadí-Moixeró, el Parc Natural de les 
Capçaleres del Ter i del Freser i el 
Parc Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa. Un territori que compta 
amb 25 cims de més de 2.500 metres 
d’alçària, des de l’aresta més alta 
del Puigpedrós (2.914 metres), a la 
Cerdanya, fins a endinsar-se al mar en 
un altre parc natural, el de Cap de Creus. 

El Pirineu de Girona fomenta el 
compromís amb l’entorn i amb el 
turisme responsable. Dos parcs 
naturals han obtingut la Carta Europea 
de Turisme Sostenible. A més, s’hi 
pot gaudir d’experiències locals que 
promouen la comunió entre el cos 
i la natura, com els banys de bosc 
i nombroses activitats de benestar 
a l’aire lliure, sempre tenint cura del 
medi i l’entorn, i d’una infinitat de 
propostes per viure la flora i la fauna 
activament, aprenent a estimar-les i 
contribuint a mantenir-les.

A l’hivern, la neu és la protagonista. Cinc 
estacions d’esquí fan del Pirineu de 
Girona el millor lloc per practicar aquest 
esport, amb apassionants descensos 
pels més de 200 km de pistes de 
Masella, la Molina, Vall de Núria i Vallter 
2000 i amb els recorreguts d’esquí 
nòrdic de Guils Fontanera. Tu tries: esquí 
alpí a la Molina, l’estació degana dels 
Pirineus i seu de campionats mundials, 
o esquiades nocturnes sota les estrelles 
a Masella; totes dues estacions formen 
Alp 2500, un dels dominis esquiables 
més grans dels Pirineus. I per a les 
esquiades en família tens a la teva 
disposició les estacions de Vall de Núria 
i Vallter 2000, que organitzen sortides 
guiades amb raquetes de neu tant de 
dia com de nit. 
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El Pirineu de Girona també es manté 
actiu la resta de l’any: vies verdes 
en família, rutes de cicloturisme, 
travessies de senderisme pels 
nombrosos GR i senders senyalitzats, 
observació de flora i fauna gaudint del 
coneixement dels guies locals, caiac 
i mil aventures per a tots els gustos 
(viatges en globus, paracaigudisme, 
barranquisme...), a més de totes 
les activitats de muntanya, des de 
l’alpinisme fins a les rutes en BTT. 

El Pirineu de Girona ha sabut conservar 
un dels patrimonis culturals més 
importants del nostre país, mantenint 
alhora el caràcter singular que li 
és propi. Així, trobem vestigis dels 
romans a Bolvir i dels jueus a Besalú, 
o l’herència del romànic, de comtes i 
abats, en poblacions com Sant Joan de 
les Abadesses o Ripoll i en una multitud 
de petites viles amb encant, com Santa 
Pau o Beget. 

I tota aquesta varietat històrica i 
territorial es tradueix en una tradició 
culinària d’una qualitat excepcional, 
cuita enmig de volcans, valls verdes i 
massissos, amb unes receptes de «mar 
i muntanya» que resumeixen el seu 
esperit singular. 

Al Pirineu de Girona, els bons 
productes, cultivats i elaborats amb 
respecte per l’entorn i de la màxima 
qualitat gustativa i olfactiva, són 
bàsics per nodrir les cuines dels 
restaurants i els cellers: formatges de 
la Garrotxa i la Cerdanya, vins i olis de 
l’Albera i de Llívia, xai i vedella ripollesa, 
cuina volcànica, plats tradicionals de 
muntanya... Productes de quilòmetre 
zero i de proximitat elaborats amb esforç 
per famílies que s’hi han dedicat durant 
dècades. Cuina de mar i muntanya, 
cuina volcànica, cuina del vent i cuina 
pirinenca, tot en un mateix destí.

Tot això es complementa amb 
una atractiva oferta de serveis i 
allotjaments de qualitat i de proximitat 
que reben el visitant amb un tracte 
càlid. Establiments que treballen 
compromesos amb els valors de la 
sostenibilitat, la inclusió i l’accessibilitat 
per amor al territori. 

Al Pirineu de Girona, un altre món és 
possible i tu el pots descobrir. 

http://www.costabrava.org
https://premsa.costabrava.org/
http://fotos.costabrava.org
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