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NOVETATS 2019
COMARQUES DE BARCELONA
NOUS PRODUCTES
Costa Barcelona Week

www.costabarcelonaweek.cat/trade
Durant el mes de maig, la Diputació de Barcelona organitzarà per tercer any
consecutiu aquesta iniciativa amb l’objectiu de posicionar als mercats
internacionals la marca turística Costa Barcelona a través d’accions al trade i
també amb influencers per dotar de contingut les xarxes socials.
Es vol donar a conèixer el ric patrimoni gastronòmic, natural, arquitectònic,
cultural, comercial, esportiu i social de la marca turística catalana Costa
Barcelona, i tot des d’una perspectiva de turisme sostenible i responsable.
Barcelona Pass Modernista és la proposta cultural per a tots aquells que volen
aprofundir en el modernisme i els permetrà descobrir, més enllà de les principals
icones, les obres més desconegudes dels grans arquitectes i altres joies d'aquest
moviment artístic tant a la ciutat com a les seves comarques.
A prop de Barcelona trobareu el Museu del Cau Ferrat i Museu de MariCel, Casa
Museu Domènech i Montaner, Casa Coll i Regàs, mNACTEC (museu de la
ciència i la tècnica de Catalunya) i Casa Alegre de Sagrera.
10 rutes per gaudir de les comarques barcelonines
http://www.barcelonaesmoltmes.cat/en/web/planifica/guies-i-mapes
La Diputació de Barcelona ha editat la guia “10 rutes a Barcelona”. És un recull
de rutes turístiques per les comarques de Barcelona, aptes per fer a peu i moltes
d’elles també amb bicicleta o a cavall; la majoria de llarg recorregut i per dedicarhi uns quants dies. Si no es disposa de tant temps, la guia proposa la realització
d’algun dels trams del recorregut i fer una caminada d’unes hores.
Osona, territori camper
http://www.osonaturisme.cat/seccio/arees_autocaravanes
La comarca d’Osona, a través del projecte “Osona, territori camper” està
adequant 12 àrees d’autocaravanes a diferents punts del territori on els usuaris
poden aparcar en llocs segurs, prop dels centres dels municipis i envoltats de
naturalesa. Els municipis amb àrees d'autocaravanes a Osona: L'Esquirol - Les
Masies de Voltregà - Manlleu - Prats de Lluçanès - Rupit - Sant Julià de
Vilatorta - Sant Pere de Torelló - Torelló - Vic - Viladrau
Horrorland
http://www.horrorlandpark.com/
Horrorland va obrir les seves portes per primera vegada aquesta tardor. El parc
temàtic del terror es troba al polígon industrial de la central tèrmica de Cercs, al
Berguedà i va obrir les seves portes por primera vegada aquesta tardor.
Horrorland té cinc passatges del terror, un escape room de terror i una extreme
house.
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NOUS ESTABLIMENTS
Les Clarisses Boutique Hotel a Vic
http://lesclarisses.com/
L’hotel Les Clarisses Boutique Hotel es troba al cor de la ciutat de Vic, a pocs
metres de la Catedral de Sant Pere, el Museu Episcopal, el Temple Romà i la
Plaça Major. Les Clarisses consta de 27 habitacions, individuals i dobles, i 3
suites a l’hotel equipades amb totes les comoditats perquè es pugui descansar
en un ambient acollidor i tranquil.
L’Hotelet Casa Padró a Manresa
https://www.hoteletmanresa.com/
La Casa Padró-Riera és una obra arquitectònica inclosa en l’Inventari del
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya que es troba situada al cor de la vila i del
seu principal nucli comercial i cultural. L’edifici actual és el resultat de la
rehabilitació iniciada l’any 2016, concretament la segona planta és la que ocupa
les dependències de l’Hotelet. S’hi ha conservat l’estructura, els terres hidràulics i
els sostres originals i s’ha restaurat per integrar-ho perfectament amb el nou
disseny interior, el qual combina la tradició modernista i l’estil contemporani.
Bed and breakfast Sant Pol
http://www.bandbsantpol.cat/
El B&B Sant Pol és un hostal petit i acollidor situat al bell mig de Sant Pol de Mar,
un dels millors indrets de la costa del Maresme i que es troba a tan sols 50
minuts de Barcelona. El seu entorn privilegiat ofereix diferents possibilitats de
lleure. Hi trobareu les millors platges de la costa i ben a prop els parcs naturals
del Montnegre i Montseny, sense oblidar l’excel·lent gastronomia mediterrània.
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