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HOSTALRIC

La vila d’Hostalric us ofereix un ventall de diferents activitats relacionades amb la 

cultura i la gastronomia. Així mateix, ens adaptem a les necessitats de cada grup. Si 

desitgeu fer alguna activitat que no surt al catàleg, no dubteu en proposar-la i estudi-

arem la viabilitat de fer-vos una oferta a mida.

L’Ajuntament d’Hostalric compta amb diferents espais que poden ser un emplaçament 

perfecte pel vostre esdeveniment.



LA VILA D�HOSTALRIC

Declarada Bé d’Interès Nacional, la vila d’Hostalric conserva un dels llegats monu-

mentals més notables de l’època medieval catalana i està presidida per l’imponent 

fortalesa militar d’època moderna.

La visita a Hostalric us permetrà fer un viatge en el temps i gaudir d’una experiència 

extraordinària.

Hostalric



EL CASTELL

Situat sobre un a(orament de roca basàltica, l’antic castell medieval dels vescomtes 

de Cabrera mantenia el control sobre el camí Ral, a mitja distància entre Girona i 

Barcelona.

A partir del segle XVII el castell es començà a transformar per adaptar-se als nous 

temps i a les noves estratègies de defensa de l’època moderna.

La Fortalesa



 El castell



 El castell

VISITES GUIADES:

A través d’una galeria subterrània s’accedeix al castell d’Hostalric. El recorregut con-

tinua per altres racons d’aquesta forti)cació militar d’època moderna i es visita el 

Centre d’Interpretació de la Fortalesa, constituït per dos espais audiovisuals i una 

maqueta interactiva.

Durada de la visita: 90 minuts aproximadament.

Idiomes: català, castellà, anglès, francès i alemany.

Altres activitats sota demanda: visites teatralitzades i lloguer d’espais.

Portal de Carros



EL RECINTE MEDIEVAL

El recinte medieval ofereix racons plens d’història i singularitat. L’espectacular muralla 

s’allarga )ns a 600 metres i en el seu recorregut s’hi poden trobar deu torres excep-

cionalment ben conservades.

Una de les més destacades és la torre dels Frares, amb un esplèndid mirador a la part 

més alta.

Portal de Barcelona



El recinte medieval



El recinte medieval

VISITES GUIADES:

Des del portal de Barcelona s’accedeix al camí de ronda de la muralla per pujar a la 

torre d’Ararà. Tot seguit es visita la cova del Relliguer i es continua pels carrers de la 

vila passant per l’església i el portal de les Hortes. La visita )nalitza visitant la torre dels 

Frares i accedint al seu espectacular mirador.

Durada de la visita: 90 minuts aproximadament.

Idiomes: català, castellà, anglès, francès i alemany.

Altres activitats sota demanda: visites teatralitzades i lloguer d’espais.

Entrada camí de ronda de la muralla



DOMUS - CAN LLENSA

La Domus La Domus - Can Llensa, centre de promoció turística i cultural d'Hostalric és 

un equipament polivalent centrat en la promoció turística del municipi i la difusió del 

patrimoni cultural i gastronòmic local. 

-

tiques (informació i visites a la vila) i gastronòmiques (tallers de cuina, tasts i degusta-

cions).

Domus - Can Llensa



Domus - Can Llensa



  Domus - Can Llensa

         Oferim un catàleg d’activitats estructurats en tallers de cuina i degustacions per conèixer i 

degustar la gastronomia local i regional.

Treballem amb empreses, comerços locals i cuiners professionals per oferir aquest servei.



!!!!!!!!!!!!!!!!!

ELS PLATS DE SEMPRE

Tastet d’una selecció de plats de cuina tradicional

catalana elaborats per restaurants locals.

Beguda inclosa.

TALLER  DE CANELONS

Taller per aprendre a fer canelons, un clàssic de la 

gastronomia catalana. S'explica l’origen i recepta. 

Menú complet amb beguda inclosa.

TALLER  D’ARRÒS A LA CASSOLA

Taller de cuina de la mà del nostre cuiner professional

on els participants cuinen i degusten l’arròs a la cassola.

Beguda inclosa.

TASTA DOLÇ

Degustació de pastissets  de l’obrador de la pastisseria 

Massinis acompanyats d’un gotet de licor català.

TASTA HOSTALRIC

Degustació d’una selecció d’embotits i dolços locals.

Beguda inclosa.

BRINDA HOSTALRIC

Gaudeix d’una copa de cava i dolços d’Hostalric amb

vistes a la fortalesa.



INFORMACIÓ I RESERVES

O)cina de Turisme d’Hostalric

Domus Sent Soví

Camí dels Ollers, s/n (can Llensa)

17450 Hostalric

Tel. 972 87 41 65

visitespatrimoni@hostalric.cat

centre@domussentsovi.cat

www.turismehostalric.cat

www.facebook.com/visitahostalric


