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Un projecte de: Subvencionat per:

Us convidem a descobrir racons, experiències, allotjaments, 
cellers, restaurants, activitats en plena natura, a l’aire lliure, 
per fer amb parella, amb amics, en família.... Us convidem a 
descobrir l’Anoia.

 

Un territori de paisatges i història, de natura i entorn, de 
camins, de patrimoni, d’espais emblemàtics, cases rurals, 
masies històriques i allotjaments urbans amb encant. 
Cellers amb arrels i tradició, terra, cava i vi, viatges en 
globus, senderisme, rutes en bicicleta i passejades a cavall, 
restauració, celebracions i esdeveniments. Una comarca de 
cultura i tradicions, de passat industrial i mirada de futur.

 En aquesta guia trobareu una mostra de possibilitats i 
propostes, professionals i establiments per descobrir la 
comarca sense presses, connectar amb el nostre entorn, la 
nostra cultura i la nostra gent.

Des d’UEATurisme us convidem a que trepitgeu l’Anoia, 
descobriu un territori ric en propostes, racons i experiències 
que no us deixaran indiferents.

Descobreix l’Anoia!

Aquests són els serveis i 
activitats que trobaràs a la guia

Aquest document és un 
format PDF amb enllaços 
interactius directes als 
whatsapps, webs o mails.

Només amb un clic podràs 
contactar directament amb 
el responsable de l’activitat!

La comarca de l’Anoia té molt per oferir 



Descobreix alguns dels serveis i les oportunitats que t’ofereix l’Anoia

Empreses, establiments, 
allotjaments i activitats

                 Allotjaments turístics Què fem?

Can Pau de Mas Vilà www.canpaudemasvila.cat Sta Maria de 
Miralles

Lloguer de la Masia 

Cal Farrés www.calfarres.com Calonge de Segarra Lloguer íntegre de 2 cases rurals de 6 i 4 places 

Cal Prat www.calprat.net Calonge de Segarra Lloguer íntegre  o dos apartaments per separat amb capacitat per 5-8 
persones

Cal Riba www.calriba.cat La Llacuna Allotjament rural independent a Torrebusqueta

Cal Ros www.calros.info Calonge de Segarra Masia d’agroturisme amb 6 habitacions

Can Sarolet www.cansarolet.com   La Llacuna Habitatge d'ús turístic per a 7 persones

Casa Mestres www.casamestres.com Pujalt Allotjaments de turisme rural

Hotel Can Alemany www.canalemany.com Santa Margarida 
de Montbui

Hotel d'apartaments per a curta i llarga estada

La Isla Verde www.laislaverde.org Hostalets de Pierola Allotjament totalment sostenible al mig de la naturalesa

Les Muntades turisme rural www.lesmuntades.com Jorba Allotjaments independents rurals al mig de la natura

Menta Rural www.mentarural.com Sant Pere 
Sallavinera

Casa rural. Lloguer d’habitacions amb bany propi i esmorzar inclòs

Racó de Lis Racodelisinfo.wixsite.com/
misitio 

La Torre de 
Claramunt

Casa vacacional d'ús exclusiu. Allotjament urbà 10 places

Vila Caelus www.vilacaelus.com Rubió Masia rehabilitada de segle XVIII, en un entorn únic

Cal Grau de La Llavinera www.calgraudelallavinera.com Sant Pere 
Sallavinera

Masia d'agroturisme amb capacitat per a 9 persones. Ideal per famílies

Vivencs Apartaments 
turístics 

elsvivencsapartaments  La Pobla de 
Claramunt

Tres apartaments turístics al Vivencs 

Masia Cal Mestre www.masiacalmestre.com Sant Martí de Tous Casa sencera o possibilitat de tres apartaments independents (4-8 places)

Pinedes Verd www.anadec39.wixsite.com/
pinedesverd

La Torre de 
Claramunt

Cases vacacionals per families i grups d'amics

Can Morei www.canmorei.com Orpí Apartaments de vacances. Espais i serveis adaptats

Cal Barrusca www.calbarrusca.cat   Els Prats de Rei Dues cases rurals independents. Capacitat 4 persones. Ideal families. 

Can Gabarró Vell www.cangabarrovell.cat Rubió Masia  amb capacitat per 21 persones. Entorn per celebracions.

Maset de la Costa www.masetdelacosta.es Piera Lloguer íntegre (15 places) o habitacions.  Cistalleria, oleoturisme i 
producció d’oli

Casa Tomàs www.casatomasrubio.com Rubió Casa de pagès (de 1718) restaurada, amb capacitat per 8 persones (4 
hab.)

Can Gramunt www.cangramunt.com La Torre de 
Claramunt

15 places d'allotjament rural amb piscina i jardí distribuïts en tres 
apartaments

Cal Grau de Torremetzena www.calgrau.com Pujalt 2 allotjaments independents, (2-10 pax). Zona infantil, sala de jocs i 
piscina salada

Can Pere Martí www.canperemarti.cat Jorba Lloguer d'allotjament rural íntegre en un entorn envoltat de natura

Alberg Can Roviralta www.accac.cat/canroviralta Hostalets de Pierola Alberg. Allotjament per grups. Possibilitat de realitzar activitats 
paleontològiques

Cal Carulla www.calcarulla.com Pujalt Casa de pagès del s.XIV. 7 cases independents de 2 a 32 places. 

Cal Peret Saboner www.calperetsaboner.com Jorba Masoveria de lloguer íntegre amb 14 places, preparada per families i 
grups d'amics

Cal Joan Pau www.caljoanpau.cat Pujalt Allotjament íntegre per a 12 persones amb activitats a l’entorn

Montserrat Hotel & Training 
Center

www.htcmontserrat.com Collbató Hotel per grups, parelles i famílies en un entorn natural. Esdeveniments 
corporatius

Hotel Amèrica Igualada www.hotel-america.es Igualada Hotel urbà amb 34 habitacions

Hotel Bayona La Panadella Hotel de tota la vida, ubicat a La Panadella. Pearada i fonda.

Hotel Bruc www.hotel-bruc.es El Bruc A la falda de la muntanya de Montserrat. 
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Hotel Robert www.hotel-robert.com La Pobla de 
Claramunt

Hotel familiar amb cuina casolana i espais acollidors.

Molí Blanc Hotel www.moliblanchotel.cat Jorba Petit hotel amb encant ubicat en un antic molí paperer

Can Bonastre Wine Resort www.canbonastre.com Masquefa Masia hotel amb allotjaments, bodega i enoturisme i espais per reunions.

Finca La Pedrera Ressort www.fincalapedrera.com Capellades Allotjament rural d'apartaments turístics

Masia Can Olle de la Guàrdia www.canolledelaguardia.com El Bruc Tres allotjaments rurals independents en una masia del s.XV

Can Bartomeu www.canbartomeu.com Els Prats de Rei Dos allotjaments rurals independents per 5 persones

Cal Fuster de la Plaça www.calfusterdetous.com Sant Martí de Tous Allotjament Rural. Dormir i esmorzar i gaudir de zones comunes.

Refugi Mas del Tronc @masdeltronc  Rubió Refugi de muntanya amb allotjament per 30 persones. Ideal per 
excursionistes, famílies i amants de la natura i la tranquilitat

Cal Codina masiacalcodina  Veciana Casa rural de retirs per grups o equips de treball, artistes, empreses i 
projectes de creació.

Hotel Alta Segarra www.hotelaltasegarra.com Calaf Hotel ideal per estades de turisme familiar i cultural i per a estades de 
treball de professionals.

             Enoturisme Què fem?

Cava Pagès Entrena www.pagesentrena.com Piera Edifici històric i entorn natural. Enoturisme, tallers de tast, vinya, 
gastronomia 

Celler Pla de Morei www.plademorei.com La Torre de Claramunt Elaboració de vins ecològics i visites d'enoturisme

Caves Bohigas www.fermibohigas.com Òdena Visites, història de la finca i procés d'elaboració del cava. Degustacions 

Maria Casanovas www.mariacasanovas.com Piera Elaboració i criança de vins escumosos de qualitat

Can Feixes www.canfeixes.com Cabrera d’Anoia Activitats d’enoturisme i visites a vinyes, celler i elaboració i tast de vins i 
escumosos

El Violinista www.elviolinista.cat Piera Olis, vins i experiències a Mas Marquet, darrere la llegenda d’un pagès 
violinista. Agrobotiga.

Ca l’Enric Celler @calenricceller Piera Costers de l’Anoia, masia del s.XII amb vinyes antigues i olivera. 
Agricultura ecològica i collita manual.

Caves Mungust @cavesmungust Piera Cava familiar, des de 1833, desena generació de viticultors. Vine coneix i 
tasta el nostre cava i el nostre vi.

             Turisme actiu: esports i natura Què fem?

La baCiCleta www.labacicleta.cat Calaf Lloguer de bicicletes de muntanya elèctriques. Rutes organitzades i a mida

Òdena Village www.odenavillage.com Òdena Activitats a la natura, campament i gastronomia

Hípica Cal Graells @calgraellscavalls  Calaf Excursions a cavall, classes d'equitació, equinoterapia i activitats de 
lleure tot l’any

Fitomon www.fitomon.com Argençola Sortides de reconeixement de flora i etnobotànica. Degustació d'herbes 
silvestres

Guies de Muntanya de 
Montserrat

www.gdm.cat Montserrat Activitats guiades de senderisme, banys de bosc, escalada i vies ferrades 
a Montserrat

Globus Kon-Tiki www.globuskontiki.com Igualada Vols en globus

Anoiaballoons www.anoiaballoons.com Copons Vols en globus

Camins de vent www.caminsdevent.com Rubió Vols en globus

Frank Juárez Guia de 
muntanya 

www.fjuarez-guide.com Igualada Rutes de senderisme guiades per la comarca i Catalunya 

Mas Buret www.masburet.com Santa Margarida 
de Montbui

Apicultors. Observació d’abelles, l’entorn, visita obrador i tast de 
productes apícoles

Karting Parcmotor www.kartingparcmotor.com Castellolí Complex d'aventures i diversió. Karting, Paintball i Humor Amarillo

Let's Flight High SL www.letsflight.com Igualada Vols en Avioneta. Fins a 3 persones per l'Anoia, Montserrat, etc

CRARC Gestió Zoològica www.crarc-comam.net Masquefa Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC). Públic 
general, grups i visites escolars

             Turisme cultural Què fem?

NEAN-Parc Prehistòric de 
Capellades

www.neancapellades.cat Capellades Visites i tallers al jaciment l'Abric Romaní i a la Cinglera del Capelló de 
Capellades

Observatori de Pujalt www.observatoridepujalt.cat Pujalt Observacions astronòmiques, visites a l'observatori meteorològic i al 
parc astronòmic

Teatre NU www.teatrenu.com Sant Martí de Tous Teatre de prop. Espectacles familiars i escolars, visites, xerrades i tallers

Anoia Patrimoni www.anoiapatrimoni.cat Santa Margarida 
de Montbui

Visites guiades al patrimoni comarcal

Museu del Tren Miniatura www.railhome.com Igualada Museu del Tren amb visites guiades a la maqueta. Per grups

CRIP_Centre de Restauració i 
Interpretació Palentològica

www.crip.cat Hostalets de 
Pierola

Centre de divulgació paleontològic. Activitats escolars i familiars. Únic a 
Europa

Teatre de l'Aurora www.teatreaurora.cat Igualada Programació estable de teatre i lloguer d'espais
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Memorial de l’Exèrcit Popular www.exercitpopular.org Pujalt Visites al camp d’Entrenament del Cos de l’Exèrcit Popular de la 
República a Pujalt

Fundació la Tossa de 
Montbui

www.latossa.cat Santa Margarida 
de Montbui

Visites al conjunt patrimonial i històric del segle X-Xl

               Restauració Què fem?

Restaurant El Kubb www.elkubb.cat Igualada Cuina de proximitat. Sota l´ermita de Sant Jaume de Sesoliveres

Masia Vinyanova www.restaurantvinyanova.com El Bruc Hostaleria 

Antiga cafeteria soler 938037533 Igualada Cafeteria i restaurant. Cuina tradicional catalana

Restaurant Tio Nelo 931353924 La Pobla de 
Claramunt

Esmorzars de forquilla, dinars i menús diari. Cuina casolana

Cal Tonet 938031632 Igualada Cuina casolana i de mercat

Grup Jardi 2008 SL www.grupjardi.com Igualada Restaurant amb cuina de proximitat i espais per a celebracions

Restaurant Carpi 938044413 Òdena Cuina casolana i un servei de tota la vida

Restaurant Somiatruites www.somiatruites.eu Igualada Restaurant i hotel en un espai singular

Restaurant Scorpia www.restaurantscorpia.cat Òdena Restaurant de cuina tradicional i espais per esdeveniments

Asador Meson el Abuelo www.asadormesonelabuelo.
com

Igualada Gastronomia tradicional. Asador integrat en la Chaine de Rotisseurs

Mas dels Vivencs www.masdelsvivencs.com La Pobla de 
Claramunt

Masia amb grans jardins. Restaurant carta i menu i espais per petites 
reunions i celebracions de fins a 300 persones.

             Altres Què fem?

Autocaravanes Carreras www.autocaravanescarreras.com Piera Pels amants del caravaning  8 autocaravanes de 2 a 6 places 

Espai Gastronomia www.espaigastronomia.cat  Igualada Empresa de càtering i d'organització d'esdeveniments i celebracions

Menta Events www.mentaevents.com Sant Pere 
Sallavinera

Empresa especialitzada en casaments, team buldings i jornades per 
empreses

              Agències de viatges Què fem?

Soloraids SL www.viuanoia.com Igualada Creació i comercialització de producte turístic de la comarca de l'Anoia

Àgora Destins SL www.agoradestins.com Igualada Paquets de viatges organitzats per a grups o individuals

MC Viatges Travelmon SL www.mctravelmon.com Capellades Organització de tot tipus de vacances individuals i en grup a l’Anoia i 
arreu del món

FerFrans Viatges ferfrans.com Igualada Propostes de cap de setmana a l’Anoia i organització de viatges

             Als voltants de l’Anoia Què fem?

Buggy&Adventure Barcelona www.buggyadventure.es Castellfollit del 
Boix

Agencia de viatges amb buggies nous Polaris RZR 900. Rutes per 
camins off-road

Mas Rodó www.masrodo.com St. Joan de 
Mediona

Vins d’altura. Celler amb propostes de visites, tasts i experiències 
sensorials

Celler Can Vich cellercanvich.cat St Joan de 
Mediona

Viticultors d’Alts d’Ancosa,vinyes de muntanya on elaborem vins 
ecològics que podeu conèixer i degustar.
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Busques un racó, una activitat, una experiència? A l’Anoia tens 
molt per veure i per fer, aquí t’oferim algunes propostes.

Masoveria a Jorba
Cal Peret Saboner

Visita astro-meteorològica diürna
Observatori de Pujalt

Una cava familiar amb història
Cava Pagès Entrena

Cap de setmana en parella
Cal Ros

700€ dues nits 10- 14 persones. 
Grups més reduïts consultar

Antiga n-II s/n , km 548, Jorba

www.calperetsaboner.com
646976511

Grup de fins a 6 persones: 50€ . A partir 
de 7 persones:  8€ adults (+14 anys) 6€ de 
7 - 13 anys i gratuït pels menors de 7 anys.

Carretera de l’Astor S/N, Pujalt 08282

www.observatoridepujalt.cat
info@observatoridepujalt.cat 
636505197

10 €/persona 
Menors de 16 anys, gratuït

Ctra de Piera a St. Sadurní (BV2242) 
Km 10,300 - Sant Jaume Sesoliveres 
(Piera)

www.pagesentrena.com
938183827

Especial per parelles. 139,50€ 
per persona

Masia Cal Ros - 08281 Calonge 
de Segarra

www.calros.info
calros@calros.info
617426091

Escapa’t un cap de setmana en 
família o en grup bombolla a un 
allotjament rural íntegre (amb 
capacitat de fins a 17 places). Un 
lloc aïllat, amb barbacoa, piscina,
pati interior i zona exterior. Totes les
habitacions amb bany.

Visita de 2h a l’Observatori de 
Pujalt. Primer visita a l’Observatori 
meteorològic, per conèixer els diferents 
aparells dels meteoròlegs, i després 
el nou Parc Astronòmic, on farem un 
viatge per l’espai. Si tenim bon cel, 
observarem el Sol amb els nostres grans 
telescopis.

Descobreix la història del celler 
i la família, el conreu singular i 
com elaborem els nostres caves.
Tastar i gaudir del cava i dels
espais verds, sense pressa i amb
seguretat.

Dues nits d’allotjament a la masia amb
esmorzars i sopars. Visita guiada a la vinya
de Cal Ros i en època d’hort podreu recollir
les verdures. Feu senderisme des de la 
masia:  silenci al paratge de la font de Cal 
Ros i altres rutes totalment senyalitzades 
als voltants de la masia.

Què pots fer a l’Anoia?

http://www.calperetsaboner.com
https://wa.me/34646976511
http://www.observatoridepujalt.cat
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Escapada a Miralles
Can Pau de Mas Vilà

Descobreix Torrebusqueta
Cal Riba

Desconnecta en família
Cal Farrés

Història, patrimoni, territori i turisme
Anoia Patrimoni

Vol en globus a prop de Montserrat
Globus Kon-Tiki

Rutes guiades per l’Anoia i Montserrat
Frank Juarez, guia

298 € cap de setmana ( de 
divendres a diumenge)

Ctra Santa Coloma Punt km14 Santa 
Maria de Miralles

638769293
www.canpaudemasvila.cat 
canpaumasvil@gmail.com

A partir de 188€  (4 persones 2 nits).  
Veure tarifes a la web

C. de la Plana, 3
Torrebusqueta - La Llacuna

605568168 
www.calriba.cat 
info@calriba.cat

Casa de 4 places 2 nits: 255€
Casa 6 places 2 nits: 370€

Cal Farrés d’Aleny, - 08281 Calonge 
de Segarra 

660902992 
www.calfarres.com 
aleny@calfarres.com

Entre 3 i 5€ per persona

Sant Antoni de Baix, 33 08700 
Igualada

635922384
www.anoiapatrimoni.cat  
info@anoiapatrimoni.cat

Vol compartit: 150€ adult 80€ nens 
4-10 anys / 120€ joves 11-14 anys. Packs 
familiars. - 10% per a grups + 6 persones

Aeròdrom Igualada Òdena

935156060
www.globuskontiki.com
info@globuskontiki.com

Montserrat cara nord, Camins d’aigua. 
Per aventurers. 40 € per persona . 
Ruta Montserrat Monestir (mes petita) 
50€ per persona (mínim 2 persones)

628164497
fj.mountainguide@gmail.com
www.fjuarez-guide.com

Fes una escapada en família o 
en grup (fins 7 persones) en un 
allotjament a Miralles. Exteriors 
totalment connectats amb la 
natura i un espai de jocs a l’aire 
lliure. Relaxa’t a la piscina d’aigua 
salada.

Vols allotjar-te en una casa 
amb encant? En tenim tres per 
escollir!Vine amb família (6, 7 i 10 
places) en plena natura.

Situades en un petit nucli rural 
molt tranquil envoltat de camps 
i boscos, trobareu dues casetes 
independents de turisme rural 
de 4 i 6 places. Amb jardí, piscina 
amb una coberta mòbil, barbacoa, 
ping-pong i billar.

Més de 20 propostes per a 
descobrir el patrimoni i la història 
de l’Anoia. Recorrerem castells, 
esglésies i alguns dels nuclis 
històrics més rellevants. Cada cap 
de setmana, diverses propostes.

Gaudeix de la pau i la màgia d’un 
vol en globus per la comarca de 
l’Anoia. 1 hora de vol, tornada 
en 4x4, reportatge fotogràfic, 
certificat de vol i una motxilla 
obsequi amb esmorzar.

Rutes d’excursió adaptables a tot 
tipus de forma física. Excursions 
pel medi natural i coneixent el 
patrimoni, amb transport inclòs 
des de l’allotjament i inclou servei 
d’aigua. Per parelles i grups fins a 
8 persones.
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Vols turístics en globus
Camins de Vent

Paquets familiars: jocs de pistes i orientació
Òdena Village

Racons de Can Macià i els seus caves
Caves Bohigas

Viu la natura en una finca compromesa
Hotel Can Alemany

Cap de setmana a les Valls de l’Anoia
Maset de la Costa

Casa de poble amb experiències a mida
Menta Rural

139€ adult  89€ nens. Preus 
especials per packs familiars i per 
grups.

Rubió

675100200
www.caminsdevent.com
info@caminsdevent.com

Des de 15€ per persona (inclou 
activitats i dinar pícnic)

Finca Odena Village 08711 
Odena

649992255 
www.odenavillage.com 

Cada últim diumenge de mes 
Adults: 12€, Joves (12-17 anys): 6€, 
Menors 12 anys: gratuït

Caves Bohigas, Finca Can Macià s/n 
08711 Òdena

608503486 
www.fermibohigas.com 
enoturisme@bohigas.es

95,00€/nit (habitació doble)
130,00€/nit (apartament doble)
180,00€/nit (apartament familiar)

Crta de Valls c37 km.60 08710 
Santa Margarida de Montbui

607160270 
www.canalemany.com 
hola@canalemany.com

Perfecte per famílies. Adult 45€. Nen/llit 
supletori 25€, preu taller 12 euros/nen

Carretera BV2242 km 6. El Bedorc. 
08784 Piera

687861356 
www.masetdelacosta.es 
cris@masetdelacosta.es

2 persones de 170€ a 250€. Packs a 
mida. Per parelles, famílies, empreses 
i grups de fins a 13 persones

Camí de la Fortesa, s/n Casa Morros - 
08281 Sant Pere Sallavinera

649164099 
www.mentarural.com 
info@mentarural.com

Activitat de 3h. Preparació del 
globus. Vol de 75min, aterratge 
i recollida del globus. Motxilla 
obsequi amb esmorzar. Brindis amb 
cava. Diploma de vol. Reportatge 
fotogràfic de tota l’activitat. Retorn 
al punt de partida amb vehicles 4x4

Per a famílies, grups i empreses. 
Pack 1:  jocs a la natura amb visita a 
la granja i dinar (pícnic o barbacoa). 
Pack 2: prova d’orientació a la natura 
(brúixola i foto aèria) i dinar (pícnic o 
barbacoa). Pack 3: dos dies d’activi-
tats i una nit en tenda de campanya.

Visita Bohigas i coneix la història de 
la família de Can Macià, amb més 
de 800 anys d’antiguitat. Coneix el 
procés d’elaboració del cava, visita 
les vinyes, les tines, les barriques i la 
cava subterrània. Degustació de dos 
productes Bohigas i un petit aperitiu.

Vols conèixer un espai únic?
Una casa per estades llargues i 
un hotel per a visites curtes, tot 
l’any. Apartaments amb vistes a 
la natura. Hectàrees per passejar, 
cuidar-se, observar, treballar, jugar 
o aprendre.

Allotjament rural íntegre o per ha-
bitacions. Pack família: allotjament, 
esmorzar i taller de cistelleria pels pe-
tits de la casa. Des del Maset també 
pots visitar els cellers de la zona, anar 
als salts d’aigua de Cabrera,  conèi-
xer la Pineda o gaudir i descansar.

Pack romàntic: habitació amb 
banyera d’hidromassatge, cava 
i bombons. Pack relax: amb 
massatges. Pack Benestar: amb 
sessió de ioga. Pack saludable: 
excursió amb bicicletes elèctriques 
de Labacicleta

https://wa.me/34675100200
http://www.caminsdevent.com
https://wa.me/34649992255
http://www.odenavillage.com
https://wa.me/34608503486
http://www.fermibohigas.com
https://wa.me/34607160270
http://www.canalemany.com
https://wa.me/34687861356
http://www.masetdelacosta.es
https://wa.me/34649164099
http://www.mentarural.com


Allotjaments en plena natura
Casa Mestres

Un viatge al Miocè
Centre de Restauració i Interpretació Palentològica

Vola en avioneta
Let’s Flight High SL

Turisme familiar i d’amics
Cal Prat

Allotjament des de 150€ la nit 
(mínim 2 nits)
De 4 a 6 places

Casa Mestres - Vilamajor

699747271 
www.casamestres.com 
info@casamestres.com

Visita comentada: 4€/persona 
menors de 6 anys gratuït. Taller: 5€. 
Diss. i Dg  de 10 a 14h i Diss de 17 a 19h

Av. dels Hostalets de Pierola

689975836 
www.crip.cat 
reserves@crip.cat

125€ per persona (max 2 persones)

Hangar 1, Aerodrom Igualada-Odena, 
08711 Odena

605982172 
www.letsflight.com 
direccio@camins.com

Des de 560€

Carrer El Soler, s/n , 08281 Calonge de 
Segarra

650936400 
www.calprat.net 
info@calprat.net

Si vols desconnectar...vine! Casa 
Mestres és una masia que ofereix 
3 allotjaments independents 
amb piscina coberta climatitzada 
per gaudir de la tranquilitat i la 
natura de l’Alta Anoia.

Vine a descobrir els nostres fòssils ! 
L’entorn dels Hostalets de Pierola és 
una de les zones més riques en restes 
de vertebrats fòssils del Miocè. Una 
de les més significatives del món 
en fòssils de primats, com el Pau i la 
Laia.

Sol o en parella, sobrevola l’Anoia o 
Montserrat. 30 minuts de vol. Durada 
total de l’activitat 1h.

Activitat de cap de setmana

Vols canviar d’aires? Vine i gaudeix 
d’un allotjament rural íntegre 
amb capacitat per a 13 persones. 
Disposa de piscina climatitzada, 
pati amb barbacoa i sala de jocs
per a nens.

Experiències a les valls del Riu Anoia
Cava Maria Casanovas

A partir de 13€ per persona

Crta.Sant Sadurni D’Anoia a Piera,BV 
2242 Km 7,5

616947571 
www.mariacasanovas.com 
info@mariacasanovas.com

Vine a visitar-nos i a descobrir, 
entre vinyes i oliveres, el nostre 
secret: el silenci. Degustació, 
visita a la vinya i tast en espais 
silvestres en una experiència de 
sentits

Mulla’t i fes un bon paper!
Museu Molí Paperer de Capellades

Entrada: 6,35€  Taller: 3,00€.
Descomptes per menors i grups.
Cal reservar

Passeig de la Concepció s/n, 08786 
Capellades

938012850
www.mmp-capellades.net

Coneix la història i el procés del 
paper fent una visita guiada al 
Museu Molí Paperer de Capellades 
i un taller de fer paper fet a mà.

https://wa.me/34699747271
http://www.casamestres.com
https://wa.me/34689975836
http://www.crip.cat
https://wa.me/0034605982172
http://www.letsflight.com
https://wa.me/34650936400
http://www.calprat.net
https://wa.me/34616947571
http://www.mariacasanovas.com
http://www.mmp-capellades.net/


Món apícola
Mas Buret

Desconnecta a les casetes de les Pinedes
Pinedes Verd

Escapades amb bicicletes elèctriques
La baCiCleta

Visita i tast a Mas Rodó
Mas Rodó

De 3 a 6 persones: 4,5€/persona
Més de 7 persones: 2€/persona
Grups més grans preu a convenir.

Mas Buret Disseminat s/n El Saió- 
Santa Margarida de Montbui

646514392 
www.masburet.com 
info@masburet.com

A partir de 145€ la casa sencera

Francesc Maciá 334 Pinedes de 
l’Armengol

646241841 
www.anadec39.wixsite.com/
pinedesverd  
perufo@hotmail.es

Adult 40€/dia
Nen/a 30€/dia

Carretera de Ponts, s/n 08280 de Calaf

651948910 
www.labacicleta.cat 
info@labacicleta.cat

14€ per persona

Km 2. Carr. de St Pere Sacarrera            
a St Joan de Mediona

649877486
www.masrodo.com/enoturismo/
enoturisme@masrodo.com

Coneix la vida de les abelles, 
observa-les en plena natura, la 
seva colònia, el rusc i com treballen. 
Aprendràs les eines de l’apicultor i 
el procés d’extracció i envasat de la 
mel, i també la podràs tastar.

Dues casetes de vacances que 
es poden llogar juntes o per 
separat. 7 i 8 places. Amb piscina i 
barbacoa. Vine amb la família!

Lloguer de bicicletes de mun-
tanya elèctriques amb rutes 
a l’observatori, a Pla de Morei, 
escapades al bosc, esmorzars 
de forquilla... Mil possibilitats per 
descobrir.

Recorre les vinyes, l’entorn,aprèn 
com s’elaboren els vins i coneix 
l’arquitectura del celler.  
Inclou tast de 3 vins monovarietals

Cap de setmana per parelles
Àgora Destins

240 € x persona

Òdena, 31 08700 IGUALADA

938035412 
www.agoradestins.com 
reserves@agoradestins.com

Paquet de cap de setmana per 
parelles. 2 nits amb allotjament 
al Moli Blanc, àpats al Castell 
d’Orpí i a El Mirall, i visita a Pla 
de Morei i al Museu de la Pell.

El Ferrocarril, el mitjà de transport del s.XXI
Museu del Tren Miniatura

Adults 9€, joves 7€ i nens 5€ (Gratuït de 
0 a 3 anys). Preus especials per grups

Carrer Alemanya 43 , Igualada

676959431 
www.railhome.com 
info@railhome.com

Visita guiada al Museu i 
introducció històrica a un mitjà 
de transport de més de 200 anys. 
Maqueta de 200m2 i visió en 3D 
en moviment de dia i de nit. 

https://wa.me/34646514392
http://www.masburet.com
https://wa.me/34646241841
http://www.anadec39.wixsite.com/pinedesverd
http://www.anadec39.wixsite.com/pinedesverd
mailto:perufo@hotmail.es
https://wa.me/34651948910
http://www.labacicleta.cat
https://wa.me/34649877486
http://www.masrodo.com/enoturismo/
mailto:enoturisme@masrodo.com
https://wa.me/0034938035412
http://www.agoradestins.com
https://wa.me/34676959431
http://www.railhome.com


Món rural en família
Cal Grau de la Llavinera

Rutes amb buggies
Buggy &Adventure

Ruta literària a Montserrat
Guies de Montserrat

Viatge per la memòria
Memorial de l’Exèrcit Popular

Anoia, parada i fonda
FerFrans

Terra i vi
Celler Pla de Morei

Cap de setmana (2 nits) 840€

Cal Grau -La Llavinera- Sant Pere 
Sallavinera

639766444 
www.calgraudelallavinera.com 
info@calgraudelallavinera.com

200€/buggy 1 o 2 persones. Nens a 
partir de 7 anys

Masia Can Gall, s/n, 08255 
Castellfollit del Boix

669868531
www.buggyadventure.es
buggyandadventure@gmail.com

Grups (1-5 persones): 180€, 
Per grups de 6 i 15: 33€ per persona.

Muntanya de Montserrat

630383939 
www.gdm.cat/ca/ruta-literaria-
montserrat

Entrada 6 € Gratuït pels menors de 12 
anys
Preus reduïts per grups.

Centre d’interpretació, Pujalt

938681288         
www.exercitpopular.org/
memorialexercitpopular@gmail.com

Des de 55€ per persona

Rambla Sant Isidre, 9 - 08700 
IGUALADA

938037556         
www.ferfrans.com
igualada@ferfrans.com

20€ per persona

Carretera de La Torre de Claramunt   
BV2134 Km1

603013470 
www.plademorei.com 
enoturisme@plademorei.com

Aprofita el moment per 
escapar-te al món rural. Per 
families i grups (10 places)
Allotjament íntegre. Disposem 
de piscina climatitzada tot l’any. 
Espai exterior tancat.

Ruta amb buggy de dues 
hores off-road, pels racons 
de l’Anoia. Descobreix 
la comarca d’una altra 
manera.

Caminada de 5h (5,5km) amb 
lectures de caràcter espiritual 
com l’atmòsfera que embolcalla 
Montserrat: caminar, escoltar i 
percebre la Natura que som.

Visita dels entorns i la museïtzació  
del Camp d’Entrenament del 
XVIII Cos de l’Exèrcit Popular de la 
República a Pujalt. Retrobament 
amb la memòria viva d’una etapa 
dura de la història.

Passa un cap de setmana diferent 
a l’Anoia, nit d’hotel i esmorzar, 
coneix l’entorn en rutes a peu i 
també la cultura i el patrimoni dels 
nostres museus.

De l’elaboració de vins tranquils, 
blancs i negres i la nostra estima 
pel territori, viu una experiència 
única d’enoturisme a costat de 
casa.

https://wa.me/34639766444
http://www.calgraudelallavinera.com
https://wa.me/34669868531
https://buggyadventure.es
https://wa.me/34630383939
https://www.gdm.cat/ca/ruta-literaria-montserra
https://www.gdm.cat/ca/ruta-literaria-montserra
https://www.exercitpopular.org/
mailto:memorialexercitpopular@gmail.com
http://www.ferfrans.com/
mailto:igualada@ferfrans.com
https://wa.me/34603013470
http://www.plademorei.com


A cavall per l’Alta Anoia
Hípica Cal Graells

Conjunt romànic de la Tossa de Montbui
Fundació La Tossa de Montbui

Stress free Zone
Cal Codina

VIRMUT a Mas Marquet
El ViOlinista

Cap de setmana en família
Racó de Lis

Descobreix el món d’amfibis i rèptils
CRARC Gestió Zoològica

20€ hora/persona
Per parelles, famílies o grups

Finca Cal Graells, Calaf

@calgraellscavalls 
678312531

Taquilla inversa -
diumenges de 11h a 14h

Refugi de l’ermità s/n Santa Margarida 
de Montbui

www.latossa.cat             
fundacio@latossa.cat
621272716

250 € dia / casa per grups de 8-10 
persones

Masia Cal Codina s/n, Veciana

676940685 
masiacalcodina@gmail.com

Vins i escumosos 1,8€ la copa
Diss. i dg d’11 a 14.30h

Mas Marquet, sn, a 200m. de la Ctra. de 
Piera als Hostalets.

618238162 
www.elviolinista.cat 
eudald@elviolinista.cat

Casa íntegra per 6 persones 190€
(suplements fins 10 places)

C/Reus 907 Las Pinedas de l’Armengol

639087119  
raco.de.lis@gmail.com

Adults 5€, infants (-16a) 3€. Preus 
especials per grups. Gratuït, Club Super3, 
Club Cavall Fort, i Club Piolet.

Av. Maresme, 45. Masquefa

937726396
www.crarc-comam.net
crarc@amasquefa.com

Una experiència emocionant 
amb els nostres cavalls, passeja 
per l’Alta Anoia i gaudeix l’entorn. 
Oferim lleure amb cavalls i classes 
d’equitació.

Visita l’església de Sta Maria i puja 
a la torre del castell, les vistes són 
espectaculars! Activitat per fer sol, 
en parella, família o amics.

Retrobeu-vos amb l’essència de les 
coses bàsiques per portar a terme 
projectes de creació.  
Un retir amb classe de Ioga i 
meditació per una experiència 
enriquidora.

Vine a fer una copa de vi a la 
nostra terrassa, passeja entre 
vinyes i oliveres centenàries. A 
l’agrobotiga trobaràs tots els 
nostres productes, vins i olis de 
varietats autòctones.

Aprofita un cap de setmana per 
desconnectar i relaxar-te en família 
en una casa amb encant. Tots els 
serveis que pots necessitar sense 
sortir. Gaudeix en família.

Vols fer una visita diferent? Al 
CRARC podràs conèixer com 
rehabilitem la fauna silvestre per 
retornar-la al seu hàbitat natural: 
descobrir, educar i conservar el 
món d’amfibis i rèptils.

http://www.instagram.com/calgraellscavalls/?igshid=gyqxvuni1bc8
https://wa.me/34678312531
http://www.latossa.cat
mailto:fundacio@latossa.cat
https://wa.me/34621272716
https://wa.me/34676940685
http://masiacalcodina@gmail.com
https://wa.me/34618238162
http://www.elviolinista.cat
mailto:eudald@elviolinista.cat
https://wa.me/34639087119
mailto:raco.de.lis@gmail.com
https://wa.me/34637726396
http://www.crarc-comam.net/
mailto:crarc@amasquefa.com


Unió Empresarial de l’Anoia
www.uea.cat 

 

Suma’t-hi! 
Si ets empresa, establiment o professional del sector turístic i vols oferir una 

experiència, fes-nos-ho saber a uea@uea.cat.
Descobriu més propostes de l’Anoia més turística a anoiaturisme.cat

Turisme sostenible en família
Can Gramunt

Relaxa’t en plena natura
Finca La Pedrera

Diversió a pagès amb família
Cal Carulla

Escapada als peus de Montserrat
Montserrat Hotel & Training Center

Desde 220€/2 nits 4 persones 
a 840 €/2 nits 15 persones

Pla de Cal Vilaseca, La Torre de 
Claramunt

665413432 
www.cangramunt.com 
cpeters@cangramunt.com

2  pax desde 90€ dia, 4  pax desde 175€ 
dia, 6  pax desde 249€ dia
Tota la casa

C244 Km 10,500 – (Direcció Vilafranca) 
Capellades

649849256 
www.fincalapedrera.com 
fincalapedrerabarcelona@gmail.com

222€ el cap de setmana. Parelles, 
famílies i grups

Casa Carulla, L’Astor - Pujalt.

616231274
938699005 
www.calcarulla.com
calcarulla@calcarulla.com

Allotjament i esmorzar x 2 persones 
64’60€

C/ Querol S/N Urb.Can Dalmases. 08293 
Collbató

937770125         
www.htcmontserrat.com
collbato@eada.edu

Desconnecta i relaxa’t en família 
sense renunciar a la sostenibilitat: 
un espai tranquil, en un entorn 
natural, energies renovables i amb 
certificació Biosphere.

Troba un racó per desconnectar 
en plena natura. Cap de setmana 
especial per parelles o en família. 
Vistes a Montserrat, jardí amb 
piscina pròpia, barbacoa i espai 
de jocs.

Cap de setmana a pagès. Gaudiu 
del jardí amb piscina, sala de 
jocs, ping-pong i zona infantil. 
Visiteu el corral amb cavalls. 
Allotjaments rurals equipats, 
amb llar de foc, barbacoa i espai 
per menjar a l’exterior.

Gaudeix de la tranquil·litat i 
la naturalesa al Parc Natural 
de Montserrat! Amb servei 
de bicicletes gratuït, a un pas 
de les coves de Montserrat, i 
gastronomia local a la vora.

http://www.uea.cat/
mailto:uea@uea.cat
https://anoiaturisme.cat/
https://wa.me/34665413432
http://www.cangramunt.com
mailto:cpeters@cangramunt.com
https://wa.me/34649849256
http://www.fincalapedrera.com
http://fincalapedrerabarcelona@gmail.com
https://wa.me/0034616231274
http://www.calcarulla.com/
mailto:calcarulla@calcarulla.com
http://www.htcmontserrat.com/
mailto:collbato@eada.edu
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