DESTINACIONS DE TURISME FAMILIAR (DTF)
Municipis com Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat de Mar i Berga, molt a prop de
Barcelona i ben comunicats per tren i per carretera, compten amb el reconeixement i la certificació
de Destinació de Turisme Familiar (DTF).

DESCOBREIX EL

Calella disposa d’una important oferta d’allotjaments, restauració i activitats per a tota la família,
amb magnífiques platges i petites cales. Pineda de Mar és un destí familiar excel·lent, en un
entorn tranquil i relaxat i amb propostes esportives i rutes guiades pels paratges de l’entorn. A
Santa Susanna la platja de les Dunes compta amb un club infantil i una base nàutica, a més d’un
interessant programa d’activitats a la natura. Malgrat de Mar té de més de 60.000 m2 de parcs,
ideals per a tota la família, especialment per als petits; i durant l’estiu es pot gaudir de forma gratuïta
del Mini-Club, ubicat a la Platja de l’Astillero. Berga és la porta dels Pirineus on les famílies més
excursionistes poden enfilar la Serra de Queralt o viure tota mena d’activitats diverses a la natura,
des de piragüisme al pantà de la Baells fins a rutes a cavall; a prop del Pedraforca, al Parc de la
Palomera, els infants podran gaudir d’un circuit elevat envoltats de natura.

TURISME FAMILIAR

A més, totes aquestes poblacions posen a l’abast de les famílies, una extensa oferta de serveis:
guarderia de platja, serveis de cangur, hotels amb programes d’animació, restaurants amb menú
infantil... També a les estacions nàutiques de Santa Susanna i Vilanova i la Geltrú es poden contractar
paquets que inclouen allotjament i una interessant proposta d’activitats.
A la web de Turisme familiar http://barcelonaesmoltmes.cat/ca/enfamilia/ trobaràs molta més
informació.
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PASSA-T’HO BÉ EN FAMÍLIA

Viatjar en familiar és una opció cada cop més estesa alhora de fer vacances. Cal, però, buscar
propostes que satisfacin a grans i petits. Les comarques de Barcelona articulen a través de la seva
variada geografia una àmplia oferta turística per gaudir d’unes veritables vacances amb garantia
total d’èxit. La màgia de les muntanyes i de les platges, la tranquil·litat de la natura, la bellesa del
paisatge, les festes i tot tipus recursos (senders senyalitzats, museus de temàtiques molt variades,
esports d’aventura, parcs temàtics…) donen resposta a les expectatives dels visitants més exigents.

A les comarques de Barcelona tenim moltes propostes per fer en família. Al Parc Arqueològic de
les Mines de Gavà us explicaran que els ibers van excavar unes mines en busca de la variscita
un mineral molt apreciat i a les mines de Cardona descobrim tot un món màgic observant la
cristal·lització de la sal en forma d’estalactites. També us sorprendrà la visita guiada al Museu de
les Mines de Cerc.

A la web http://barcelonaesmoltmes.cat/ca/agenda/ trobaràs un munt de propostes i activitats
per fer en família.
La demarcació de Barcelona, disposa, a més, d’una oferta diversificada d’allotjaments: hotels,
apartaments... i estades en cases de pagès que poden esdevenir una vivència inoblidable. El
càmping (a la costa, interior i muntanya) amb estades en caravanes, tendes i bungalous, ofereix
també un ampli ventall de serveis i activitats d’esbarjo. Tota una experiència que es complementa
amb una cuina tradicional i creativa de qualitat, i una interessant oferta de vins i caves amb DO amb
tastos de most i activitats per als nens.
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A Torrelles de Llobregat podeu visitar, a peu o a bord d’un trenet, Catalunya en Miniatura, un
espai amb maquetes dels monuments més emblemàtics del país. Al costat podeu recórrer el Bosc
Animat, un bosc aeri d’aventures, i aprofitar per despenjar-vos per una tirolina.
Al Museu del Ferrocarril de Catalunya, a Vilanova i la Geltrú, podeu pujar al primer tren que va
circular a la península Ibèrica, i a Vilafranca del Penedès, podeu visitar la Casa de la Festa Major,
amb figures geganteres, el bestiar, els diables, els castells. Trepitjar raïm o fer una passejada en 4x4
per les vinyes són altres alternatives molt engrescadores.
Al voltant de Barcelona s’articula una extensa xarxa de parcs naturals, amb tot tipus d’equipaments
relacionats amb la descoberta de la flora i la fauna, envoltats de paisatges i espais sorprenents a
prop del mar. L’oferta lúdica a l’aire lliure és la joia del turisme familiar: senderisme, passejades a
peu, en bicicleta, segway..., però també visites teatralitzades, museus interactius, castells i nuclis
històrics, són una manera amena i divertida d’apropar-se, amb els més petits, a la riquesa d’un país.
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