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Un dia
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HOSTALRIC

VISITA EL CASTELL
D’HOSTALRIC

HOSTALRIC AMB LA
CLAU DE LA VILA

La visita al castell us permetrà conèixer
els espais més importants d’aquesta
antiga fortificació. Si opteu per la visita
guiada, els guies locals us faran partícips
dels seus coneixements i podreu escoltar
les anècdotes més sorprenents. El centre
d’interpretació, els audiovisuals i la
maqueta interactiva us ajudaran a entendre l’evolució i transformació d’aquest
monument al llarg de la història.

Des de l’Oficina de Turisme us
proposem fer una visita amb la clau de
la vila perquè vosaltres sigueu els
principals protagonistes d’un recorregut al vostre ritme. Us sentireu els amos
del recinte medieval tot passejant pel
camí de ronda de la muralla i gaudireu
d’unes magnífiques panoràmiques des
del mirador de la torre dels Frares o la
torre d’Ararà.

QUAN: dissabte i diumenge de les 11.00
a les 13.30 (mesos d’estiu de dimarts a

QUAN: de dilluns a diumenge de les
10.00 a les 14.00 sense reserva prèvia.

diumenge de les 10.00 a les 14.00)

(Durant els mesos d’estiu també de dilluns a
dissabte de le 16.00 a les 19.00).

Visites guiades: dissabtes i diumenges a les
12.00 (per visites concertades contactar amb
l’Oficina de Turisme)

Visites guiades: concertar visites per
grups a l’Oficina de Turisme.

VIU LA NATURA

TASTA HOSTALRIC

Envoltats de muntanyes amb pendens
suaus i amb magnífiques vistes a la vall
de la Tordera, al Montseny i al Montnegre,
gaudireu d’un entorn privilegiat per a
fer-hi excursions a peu i en bicicleta
seguint camins senyalitzats com la ruta
de la Tourdera o els itineraris locals que
ressegueixen l’entorn del castell i les
hortes medievals.

Combina la visita guiada a la vila
d’Hostalric amb una degustació o un
taller de cuina al Centre Gastronòmic
Domus Sent Soví. Aquest espai està
pensat per a la promoció del producte
local mitjançant l’organització de
d’activitats vinculades a la cuina i a la
gastronomia. També hi ha la possibilitat
de llogar aquests espais.

RUTES LOCALS: La volta al Castell (2,4 km) - El
parc de les Rieres (4,9 km).
RUTA DE LA TOURDERA: Hostalric-Fogars de la
Selva (4km) -Hostaric-La Batlloria (8,5 km).
VIA AUGUSTA: Hostalric-Riells i Viabrea (8,2
km) - Hostalric-Maçanet de la Selva (11,2 km).

QUAN: de dilluns a diumenge de les
10.00 a les 14.00 amb reserva prèvia.

Visites guiades: concertar visites per grups a
l’Oficina de Turisme.

(Durant els mesos d’estiu també de dilluns a
dissabte de le 16.00 a les 19.00).
Demanar informació sobre les activitats i
consultar condicions i tarifes a l’Oficina de
Turisme.

