Ofertes d’experiències
turístiques per a personal
sanitari i d’emergències
2020

Per que després de tot el que heu fet
per nosaltres, volem que descanseu,
desconnecteu, us divertiu i gaudiu
amb els vostres.

Moltes gràcies!

Comparteix les teves fotos!
#experiencerscatalunya

Per a més experiències visita’ns a
www.experience.catalunya.com

Us recordem que,
•

Si teniu dubtes de les condicions de la promoció, heu de consultar amb
l’empresa organitzadora de la mateixa.

•

Els establiments poden demanar còpia del carnet de col·legiat o la
capçalera de la nòmina dels darrers mesos per certificar la validesa de
l’oferta o un document acreditatiu de la vinculació professional amb
l’atenció sanitària durant el COVID-19.

•

L’Agència Catalana de Turisme no es fa responsable de queixes i
reclamacions que es puguin derivar de les promocions per a personal
sanitari i d’emergències.

Experiències a

Girona

Fem la volta a l’estany
amb barca i juguem en
família

50% de
descompte

Juga al Golf de Pals
al millor preu!

Ajuntament de Banyoles

Golf de Pals

https://turisme.banyoles.cat

www.golfdepals.com

Activitats nàutiques; Diversió en família

Jugar a golf

Banyoles,

Pals,

Girona, Costa Brava.

Girona, Costa Brava

Descripció:
Descobriu l’estany des de dins fent la volta en barca! Jocs,
dinàmiques d’observació de l’entorn, enigmes i titelles per els
més petits de la casa que expliquen les principals llegendes
de l’estany.
Descompte:
50% de descompte (aplicable exclusivament al personal
sanitari degudament acreditat, únicament els dies 30 d'agost i
13 de setembre amb reserva prèvia).
Com reservar?
Reserves al 972 58 34 70 o bé a turisme@ajbanyoles.org

50% de
descompte

Descripció:
Jugar a golf al 50% fins a final d'any
Descompte:
50% de dte. sobre PVP en el Green fee per jugar tots els dies de
entre les 12:00h i les 15.00h. Tots els diumenges a partir de les 12h.
A partir del Novembre i fins a final d'any tots els dies al 50%.
Aplicable als sanitaris + 1 acompanyant.
Com reservar?
https://golfdepals.com/ca/ofertesgolf/0e3977df08b6fac6e990312b7d4e0184.html o
reservations@golfdepals.com
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Vine i gaudeix en família
de les nostres increïbles
pistes

Preu
especial

Minigolf greens Roses

LLoga una bici i surt a pedalar
per la natura!
Bike Breaks Girona Cycle Centre

www.tropic-park.com

www.gironacyclecentre.com

Golf

Activitats a la natura; Aventura i esport; Cicloturisme
Roses

50% de
descompte

Girona

Girona, Costa Brava

Descripció:
Al nostre hotel gaudiràs de tranquil·litat i descans amb la família.
Mentrestant nosaltres ens encarregarem de la vostra seguretat.
Descompte:
Pel personal sanitari i els seus acompanyants el preu d'una
partida de Minigolf hi serà de 3,90 e/persona

Descripció:
LLoguer d'una bicicleta de carretera o passeig per un dia amb
descompte especial sanitaris

Descompte:
50% descompte en el lloguer de la bicicleta de Juliol a Agost. Per a
acompanyants també.
Com reservar?
Contacta per e-mail a info@gironacyclecentre.com

Com reservar?
booking@tropic-park.com
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Via Ferrada Cala del
Molí - Sant Feliu de
Guíxols

10% de
descompte

Guies de Montserrat
www.gdm.cat
Activitats a la natura; Aventura i esport
Sant Feliu de Guíxols,
Baix Empordà, Girona.
Descripció:
Una magnífica via ferrada a primera línia del mar, a la Costa
Brava.
Descompte:
10% a sanitaris i acompanyants.
Com reservar?
https://www.gdm.cat/ca/particulars/activitats-guiades/ferradesi-canals-equipades/barcelona-ferrata-cala-del-moli
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Escapada a l’Hotel Camiral 5*PGA Catalunya Resort

Preus
especials

Iniciat al golf
amb els teus amics!

PGA Catalunya Resort

Golf de Pals

www.pgacatalunya.com

www.golfdepals.com

Activitats a la natura; Aventura i esport; Diversió en família; Jugar a golf

Jugar a golf

Caldes de Malavella,

Pals,

Girona

Girona i Costa Brava

Descompte:
En qualsevol reserva realitzada a través del web
https://www.hotelcamiral.com/en/, oferirem els següents
serveis adicionals: - Upgrade habitació segons disponibilitat Welcome Amenity - 10% descompte en tractaments del nostre
Spa
Com reservar?
Reserves a reservations@pgacatalunya.com

Preu
especial

Descripció:
Bateig/clinic de golf amb un máxim de 6 persones
Descompte:
50€ per dues hores de classe (el preu normalment és d'una hora)
amb un máxim de 6 persones. Disponible fins a final d'any i segons
disponibilitat.
Com reservar?
Reserva o més informació a reservations@golfdepals.com
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Caminant per rius de lava

Els tres roures del Rei
10% de
descompte

10% de
descompte

En ruta Girona

En ruta Girona

www.enrutagirona.cat

www.enrutagirona.cat

Activitats a la natura; Diversió en família; Excursions; Senderisme

Activitats a la natura; Diversió en família; Excursions; Senderisme

Municipi de Montagut i Oix (Garrotxa). Girona

Municipi de Santa Pau (Garrotxa).
Girona

Descripció:
Visita guiada al l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa: a
la Vall d’Hortmoier coneixerem una ermita romànica i la
llegenda de tres vells roures monumentals que trobem entre
cingleres i rierols. Podeu consultar altres opcions.
Descompte:
10% de descompte pels professionals del món sanitari i
acompanyants.
Com reservar?
www.enrutagirona.cat

Descripció:
Visita guiada als dos espais més emblemàtics del Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa: el volcà Croscat (i veurem com és un
volcà per dins) i la fageda d’en Jordà (un bosc de faigs enmig d’un
paisatge idíl·lic i bucòlic). Podeu consultar altres opcions.
Descompte:
10% de descompte pels professionals del món sanitari i
acompanyants.
Com reservar?
www.enrutagirona.cat
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Paisatge i gastronomia
a l’Alta Garrotxa

10% de
descompte

Paisatge i gastronomia a l’Alta
Garrotxa

10% de
descompte

En ruta Girona

En ruta Girona

www.enrutagirona.cat

www.enrutagirona.cat

Activitats a la natura; Senderisme; Excursions; Gastronomia i oleoturisme

Activitats a la natura; Diversió en família; Gastronomia i oleoturisme; Senderisme

Municipis de Montagut i Oix, i Olot (Garrotxa).

Municipis de Santa Pau, i Olot (Garrotxa).

Girona.

Girona

Descripció:
Visita guiada al l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa, i
taller de cuina. Visitem la Vall d’Hortmoier per conèixer la
llegenda de tres vells roures monumentals que trobem entre
cingleres i rierols. A la tarda fem un taller de cuina amb
productes locals. Podeu consultar altres opcions.
Descompte:
10% de descompte pels professionals del món sanitari i
acompanyants.
Com reservar?
www.enrutagirona.cat

Descripció:
Visita guiada al l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa, i taller de
cuina. Visitem la Vall d’Hortmoier per conèixer la llegenda de tres
vells roures monumentals que trobem entre cingleres i rierols. A la
tarda fem un taller de cuina amb productes locals. Podeu consultar
altres opcions.
Descompte:
10% de descompte pels professionals del món sanitari i
acompanyants.
Com reservar?
www.enrutagirona.cat
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Paisatge i gastronomia
a la zona volcànica de
la Garrotxa

10% de
descompte

Vine a passar el millor dia de
l'estiu al parc aquàtic
Aquadiver de Platja d‘Aro

En ruta Girona

Aquadiver

www.enrutagirona.cat

www.aquadiver.com

Activitats a la natura; Diversió en família; Gastronomia i oleoturisme; Senderisme

Diversió en família;

Municipis de Santa Pau, i Olot (Garrotxa).

Platja d'aro,

Girona.

Girona

Descripció:
Visita guiada al Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa, i taller de cuina. Visitem el volcà Croscat (i veurem
com és un volcà per dins) i la fageda d’en Jordà (un bosc de
faigs enmig d’un paisatge idíl·lic i bucòlic), i a la tarda farem
un taller de cuina. Podeu consultar altres opcions.
Descompte:
10% de descompte pels professionals del món sanitari i
acompanyants.

10 € de
descompte

Descripció:
Parc aquàtic
Descompte:
10 euros de descompte sobre la tarifa regular a taquilles pel sanitari
(presentant carnet, capçalera nòmina...+DNI) i fins a 3
acompanyants
Com reservar?
Per mes informació trucar al 972 82 82 83. No cal reservar.

Com reservar?
www.enrutagirona.cat
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Enocaiac
15% de
descompte

Gaudiu d'un parc d'animals
salvatges, en plena naturalesa!

SK KAYAK

Molló Parc Animals

www.skkayak.com

www.molloparc.com/

Activitats a la natura; Activitats nàutiques; Enoturisme

Activitats a la natura; Diversió en família

Llançà - Cap de Creus - Empordà - Costa Brava

Molló. Vall de Camprodon.

Girona

Ripollès. Girona. Pirineus.

Descripció:
Navegarem en caiac pel Cap de Creus i farem un tast de vins
en un platja paradisiaca amb vistes espetaculars! Estem a
Llançà a 30minuts de Girona a la Costa Brava.
Descompte:
15%
Com reservar?
reserves@skkayak.com

35% de
descompte

Descripció:
Us proposem passar un dia amb la família i/o amics envoltats
d’animals en semi-llibertat en un paratge natural preciós. Una sortida
diferent que segur que agradarà a petits i a grans. Veniu i passegeu
per la natura veient óssos, marmotes, linx, llops, daines… més de
30 espècies animals diferents propis del Pirineu Català en el seu
entorn natural.
Descompte:
35% de descompte a la persona que presenti la documentació
acreditativa com a personal sanitari (vàlid fins el 20/09/20).
Com reservar?
https://www.molloparc.com/tarifes-i-horaris/
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Experiència E-Bike per la Costa
Brava amb visita als jardins de
Cap Roig i Far de Sant Sebastià

25% de
descompte

Catalonia Bike Tours
www.cataloniabiketours.com
Activitats a la natura; Cicloturisme; Aventura i esport; Visites culturals
Sant Antoni de Calonge,
Girona

Descripció:
Descobreix els paisatges més bonics de la Costa Brava pedalant en
bicicleta elèctrica des de Sant Antoni de Calonge fins a Llafranc,
visitant els Jardins Botànics de la finca Castell-Cap Roig, el Far de
Sant Sebastià i les poblacions marineres de Palamós i Calella de
Palafrugell.
Descompte:
25% de descompte per al personal sanitari i els seus acompanyants.
Vàlid fins el 31/12/2020
Com reservar?
https://cataloniabiketours.com/tours/sant-sebastia-lighthouse-e-bikeexperience/ cupó descompte: SANITARIS25
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Escapada girona-costa
brava en bicicleta

20% de
descompte

Una bona
estona fent el mico

10% de
descompte

Centre Biker
Girona-Rent&Cycling

Troll Aventura

www.centrebikergirona.com

www.trollaventura.com

Activitats a la natura; Aventura i esport; Cicloturisme; Pobles amb encant

Activitats a la natura; Aventura i esport; Diversió en família

Des del Pirineu Gironí,les poblacions d'interior de la

Lloret de mar

província de Girona fins tota la Costa Brava

Girona

Descripció:
Rutes en bicicleta per la província de Girona.De la muntanya
al mar i per tots els nivells.
Descompte:
Oferim un 20% de descompte pel grup familiar més pròxim del
personal sanitari en el lloguer de bicicletes(màx 5)
Com reservar?
msalvado@centrebikergirona.com

Descripció:
Circuits d´aventura penjats dels arbres, amb 5 recorreguts tant per
nens com per adults

Descompte:
10% de descompte pel personal sanitari i acompanyants
Com reservar?
info@trollaventura.com
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Visites culturals guiades
a Tossa de Mar

Gratuït

Volem premiar-vos si sou els
primers en arribar!

Oficina Turisme Tossa de Mar

Casa Marieta Restaurant
Girona des de 1892

www.infotossa.com

www.casamarieta.com

Visites culturals

Gastronomia i oleoturisme

Tossa de Mar,

Fins al 30%
De
descompte

Girona

Girona, Costa Brava
Descripció:
Visites guiades per conèixer el patrimoni cultural de Tossa de
Mar.

Descripció:
Es caps de setmana obrim a les 12:00h

Descompte:
Activitat gratuïta

Arribar el primer té PREMI. Si t'has fet a l'horari europeu, si ets
matiner i tens gana d'hora o si vols menjar aviat per aprofitar la
tarda... CASA MARIETA obre per tu els Caps de Setmana a les 12h.

Com reservar?
https://www.infotossa.com/ca/informacio-practica/oficina-deturisme/formulari-de-contacte

Si fas la reserva per les 12h a la nova web, podràs gaudir de
DESCOMPTES del 10% al 30% en plats seleccionats de la nostra
Carta. Web per reserves www.casamarieta.com
Promoció́ vàlida pels caps de setmana de Juliol 2020
Descompte:
Del 10% al 30% en plats seleccionats de la nostra Carta.
Com reservar?
https://ca.casamarieta.com/
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El Volcà Montsacopa al
capvespre

20% de
descompte

Fentours

Visita al Jardí Botànic
Marimurtra

20% de
descompte

Fundació Carl Faust (Jardí
Botànic Marimurtra)
www.marimurtra.cat

Activitats a la natura; Senderisme; Visites culturals
Olot,

Visites culturals
Blanes, Girona, Costa Brava.

Girona
Descripció:
Coneixerem el Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa i aprendrem sobre el vulcanisme. Veurem les
grederes del Volcà Montsacopa, tocarem el material volcànic,
i pujarem fins el cràter, on tindrem unes fantàstiques vistes de
la ciutat d'Olot. Coneixerem secrets sobre el Volcà
Montsacopa així com d'altres volcans que veurem des de
dalt, el viacrucis, les torres de vigilància que hi trobem i altres
curiositats d'Olot.
Descompte:
20% sobre el preu de la visita
Com reservar?
fentoursvisites@gmail.com 623107450

Descripció:
El jardí botànic de la Costa Brava és un indret privilegiat on gaudir de
la riquesa del seu patrimoni botànic, arquitectònic, paisatgístic i
humà envoltats per més de 4.000 espècies vegetals de 5 continents.
Descompte:
20% - Sanitaris i acompanyants
Promoció vàlida fins a 31 de desembre.
La promoció serà per als sanitaris i els acompanyants de qui es
compri l'entrada a través de la plataforma web.
Com reservar?
http://marimurtra.cat/shop/producte/sanitaris/
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Experiències a

Tarragona

La Morera de Montsant Albarca

15% de
descompte

Experiència cicloturística per la
Via Verda a Horta de Sant Joan!
Descobreix les Terres de l'Ebre!

10% de
descompte

Guies de Montserrat

Montsport

www.gdm.cat

www.montsport.es

Activitats a la natura; Senderisme

Activitats a la natura; Aventura i esport; Cicloturisme; Diversió en família

Morera de Montsant, Priorat

Horta de Sant Joan, Els
Ports, Terres de l'Ebre

Descripció:
Recorregut lineal que comença a La Morera de Montsant,
bonic balcó sobre el Priorat. Forma part d'una etapa del Camí
dels Cartoixans, que es pot realitzar en dues jornades.
Descompte:
15% a sanitaris i acompanyants
Com reservar?
https://www.gdm.cat/ca/particulars/activitats-

Descripció:
Excursió amb bicicleta per la Via Verda. Pedala entre boscos, ponts,
túnels, rius... Una experiència cicloturística per descobrir Horta de
Sant Joan, Els Ports i les Terres de l'Ebre!
Descompte:
10% al sanitari i un acompanyant
Com reservar?
https://www.montsport.es/via-verda-terra-alta/

guiades/excursionisme/la-morera-de-montsant-albarca
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Reus Modernista
i Vermut

30% de
descompte

Reus Promoció
www.reusturisme.cat
Visites culturals
Reus,
Tarragona

Descripció:
Al centre de la ciutat podràs admirar façanes magnífiques, detalls
excel·lents i bells edificis modernistes, també visitar el Gaudí Centre,
l’únic centre d’interpretació dedicat a la vida i l’obra del genial
arquitecte i conèixer la història del Vermut de Reus.
Descompte:
Descompte del 30% pels sanitaris i un acompanyant.
Com reservar?
infoturisme@reus.cat o al telèfon 977 010 670
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Inmersio a la cultura
Deltaica

50% de
descompte

Serra de Cardó - El bosc més
antic de Catalunya

DeltaPolet Natura i Sabers

Guies de Montserrat

www.deltapolet.com

www.gdm.cat

Activitats a la natura

Activitats a la natura; Aventura i esport; Senderisme

Deltebre

10% de
descompte

Rasquera,
Tarragona

Descripció:
Consisteix en una bateria d’activitats tradicionals, vinculades
amb l’art del cultiu tradicional de l’arròs i l’obtenció de
recursos abans de l’aparició de les màquines i els productes
químics.
Descompte:
50% personal sanitari sota reserva prèvia
Com reservar?
https://www.deltapolet.com/contactar

Descripció:
Massís calcari juràssic que en el seu temps va allotjar un desert
eremític carmelità i posteriorment un balneari per la seva abundància
en aigua amb propietats medicinals i dels seus frondosos boscos.
Descompte:
10% sobre sanitaris i acompanyants.
Com reservar?
https://www.gdm.cat/ca/particulars/activitatsguiades/excursionisme/serra-de-cardo
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Oleoturisme a
Riudecanyes

50% de
descompte

Fes del teu viatge
el teu somni

La teva ruta

Cling 43 S.L

www.latevaruta.com

www.hostalcling43.com

Activitats a la natura; Diversió en família; Gastronomia i oleoturisme

Enoturisme

Riudecanyes,

Deltebre,

Muntanyes de la Costa Daurada

Tarrgona

Descripció:
Oferim diverses activitat guiades d'oleoturisme: visites al
Centre d'Interpretació, visites al camp d'oliveres, tastos i
dinars entre oliveres i,visites al poble i a l'entorn de
Riudecanyes
Descompte:
Descompte del 50% sobre el preu de grup de fins a 6
persones (De 85€ a 42,5€).) El descompte s'aplica al grup
amb acompanyants. Vàlid fins al 31 de desembre de 2020

10% de
descompte

Descripció:
Tast clandesti amb els 5 sentits
Descompte:
10%
Com reservar?
https://www.hostalcling43.com/coneix-a-llucia/

Com reservar?
https://latevaruta.com/ca/descomptes-sanitaris-oleoturisme/
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Gaudeix dels nostres paisatges:
senderisme per Matarranya i els
Ports de Beseit

10% de
descompte

Sortides en
gran catamarà

Giroguies

Estació nàutica
Costa Daurada

www.giroguies.com

www.estacionautica.com

Activitats a la natura; Senderisme

Activitats nàutiques

Tarragona i Terol

Descripció:
El Parc Natural dels Ports, és un massís que sobrepassa els
límits de les Terres de l'Ebre i s'endinsa a les províncies de
Terol (Aragó) i Castelló (País Valencià), és un refugi d'una
fauna i flora molt riques. Ens allotjarem en ple cor del
Matarranya i farem unes excursions per llocs frescos i vora del
riu. Visitarem també el mas Bunyol, un lloc únic a Europa on
podrem veure els voltors molt a prop. Tota una experiència i
un espectacle de la natura!

10% de
descompte

Cambrils, Costa Daurada

Descripció:
Excursió pel mar de 3 hores de durada amb bany al mar
Descompte:
10 % per personal i dos acompanyants
Com reservar?
https://www.estacionautica.com/es/producto/excursion-en-el-grancatamaran-ocean-fly/

Descompte:
10% descompte al personal sanitari i 1 acompanyant.
Com reservar?
http://giroguies.com/destins/europa/catalunya/item/293matarranya-i-els-pots-de-beseit-una-aventura-per-gaudir-neplenament-a-poc-a-poc
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Banys de Bosc al Parc Natural
dels Ports

Preu
especial

Ports experience
www.portsexperience.com
Activitats a la natura; Salut i benestar
Terme de Alfara de Carles, Tarragona,
Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre

Descripció:
Una passejada conscient i guiada dins d'un bosc madur per obtenir
els beneficis terapèutics que comporta

Descompte:
PVP 30€ per persona. Descompte de 5€ pel personal sanitari i
acompanyants. (Mínim 3 persones, màxim 6 persones). Veure dates
de l'Activitat Matinal al web.
Com reservar?
Dates concertardes prèviament. Contactar per mail o telèfon: 699
371 931. https://www.portsexperience.com/banys-de-bosc/
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Gaudeix
de l'oli

Gratuït

Tortosa,
la ciutat i el riu

10% de
descompte

Identitat extra virgin olive oil

Visitur

www.identitatoliveoil.com

www.visitur.es

Gastronomia i oleoturisme

Diversió en família; Pobles amb encant; Visites culturals

Horta de Sant Joan

Tortosa

Tarragona

Tarragona

Descripció:
Descobreix per què l’oli ha esdevingut un dels aliments més
saludables que hi ha.
Descompte:
Experiència gratuïta pel sanitari i un 20% de descompte pels
acompanyants (8€/p enlloc de 10€/p)
Com reservar?
https://identitatoliveoil.com/contacta/

Descripció:
Visita guiada de Tortosa amb el seus principals monuments i passeig
pel riu en baixell amb vistes de la ciutat i el entorn del riu

Descompte:
10%
Com reservar?
www.visitur.es
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Coneix
Tortosa

10% de
descompte

Visita
i tast al celler

50% de
descompte

Visitur

Agrícola Sant Josep cooperativa

www.visitur.es

www.santjosepwines.com

Pobles amb encant; Visites culturals

Enoturisme

Tortosa,

Bot,

Tarragona

Tarragona,

Descripció:
Visita guiada de la ciutat passejant i visitant el principals
monuments
Descompte:
10%
Com reservar?
www.visitur.es

Descripció:
Si l’oratge ho permet, l’itinerari comença amb una sortida per
conèixer l’entorn natural de Bot i les vinyes de la propietat. Tot
seguit, al celler, s’ofereix un tast comentat de 3 vins. Disposem d’una
visita més adequada per a les persones que ja estan iniciades en el
món de la cultura del vi, aquesta opció inclou un tast de 5 vins. Totes
dues opcions inclouen un petit aperitiu.
Descompte:
50%
Com reservar?
https://santjosepwines.com/ca/visitas/
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Experiències a

Barcelona

Vol en Globus amb
vistes a Montserrat

10% de
descompte

Caminada nocturna i llegendes
de Montserrat

15% de
descompte

Globus Pirineu

Guies de Montserrat

www.globuspirineu.com

www.gdm.cat

Activitats a la natura; Aventura i esport; Diversió en família

Activitats a la natura; Excursions des de Barcelona; Senderisme

Manresa,

Monistrol, Bages

Barcelona
Descripció:
Vol en globus d'una hora i quart a una altura d'uns 1000m
Esmorzar amb embotits de la zona i cava.
Descompte:
10% només pels sanitaris
Com reservar?
https://www.globuspirineu.com/cat/vol-en-globus-montserrat/6

Descripció:
Les llegendes, els mites, les faules, són relats que durant segles han
estat vehicles de transmissió cultural i agregació social. La seva
anàlisi proporciona moltes pistes sobre tradicions i identitats
Descompte:
15% a sanitaris i acompanyants
Com reservar?
https://www.gdm.cat/ca/particulars/activitatsguiades/excursionisme/caminada-nocturna-i-llegendes-demontserrat
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Curs d'iniciació a
l'escalada

10% de
descompte

Visita al Museu
de la Tècnica de Manresa

Guies de Montserrat

Parc de la Sèquia

www.gdm.cat

www.parcdelasequia.cat

Activitats a la natura; Aventura i esport; Excursions des de Barcelona

Visites culturals

El Bruc, Anoia

Descripció:
L'escalada és segurament la disciplina més esportiva de les
activitats que podem fer a la muntanya. Hem dissenyat aquests
cursos perquè tothom ho pugui provar. Per defecte són tots
d'iniciació, és a dir, no requereixen cap tipus d'experiència
prèvia, ni condició física especial.
Descompte:
10% a sanitaris i acompanyants.

Preu
especial

Manresa, Barcelona

Descripció:
Visita els antics dipòsits d'aigua de Manresa i dues exposicions
permanents dedicades a la Sèquia i al món de la cinteria

Descompte:
Entrada reduïda
Com reservar?
https://parcdelasequia.cat/espai/museu-de-la-tecnica/

Com reservar?
https://www.gdm.cat/ca/particulars/cursos/escalada/cursdiniciacio-lescalada
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Experiència E-Bike per la Plana de
Vic amb visita privada al Museu
del Ter i degustació d'embotits

Bateig d'escalada a Montserrat
25% de
descompte

10% de
descompte

Catalonia Bike Tours

Guies de Montserrat

www.cataloniabiketours.com

www.gdm.cat

Activitats a la natura; Aventura i esport; Cicloturisme; Visites culturals

Activitats a la natura; Aventura i esport; Excursions des de Barcelona

Vic,

El Bruc,

Barcelona

Barcelona

Descripció:
Viu la història de la industrialització del s.XIX a Catalunya
pedalant en bicicleta elèctrica per les tranquiles carreteres
rurals de la Plana de Vic, amb visita privada al Museu del Ter
de Manlleu i degustació dels millors embotits de la zona al
finalitzar el recorregut.
Descompte:
25% de descompte per el personal sanitari i els seus
acompanyants amb el cupó SANITARIS25
Com reservar?
https://cataloniabiketours.com/tours/experiencia-ebikecataluna-interior/

Descripció:
La muntanya de Montserrat és probablement la destinació
d'escalada en conglomerat més famosa del món i es troba a només
50 quilòmetres de Barcelona, la capital de Catalunya. Passarem un
dia a la muntanya fent una cosa que recordarem durant molt de
temps!
Descompte:
10% per sanitaris i acompanyants.
Com reservar?
info@gdm.cat
608061995
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Un bany de bosc a
Montserrat

15% de
descompte

Golf en el Club más exclusivo
de Barcelona

Guies de Montserrat S.L

Real Club De Golf El Prat

www.gdm.cat

www.realclubdegolfelptat.com

Activitats a la natura; Aventura i esport; Senderisme; Salut i benestar

Aventura i esport; Jugar a golf

Collbató,

Terrassa,

Barcelona

Barcelona

Descripció:
Un bany de bosc és una activitat introspectiva que convida a
sentir-se formar part d’una comunitat d’éssers vivents.
Montserrat, com a espai sagrat, afegeix valor a aquesta
pràctica que proporciona beneficis físics, psicològics i
espirituals. Una manera alternativa de conèixer Montserrat
Descompte:
15% de descompte que s'aplica a tots els participants.
Com reservar?
https://www.gdm.cat/ca/particulars/activitatsguiades/excursionisme/caminada-amb-bany-de-boscmontserrat

Buggy
gratis

Descripció:
Juega una ronda de golf en el Real Club de Golf El Prat, uno de los
clubes de golf más reconocidos de Europa. Podrás disfrutar de los 2
recorridos diseñados por el famoso arquitecto de golf Greg Norman
ubicados en medio de un parque natural a pocos minutos de
Barcelona
Descompte:
Comprando un green fee te regalaremos el buggy. Válido hasta el
31/08/2020l
Com reservar?
reservations@rcgep.com
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Envolta't de natura i
redescobreix l'interior de
Catalunya tot fent el Camí Oliba.

10% de
descompte

Associació Rutes del Romànic
www.camioliba.cat
Activitats a la natura; Pobles amb encant; Senderisme; Visites culturals
Comarques del Bages, Moianès, Osona i
Ripollès
Descripció:
El Camí Oliba és un autèntic museu al mig de la natura. És
art, cultura i història en la seva essència que permet la visita a
bells paratges naturals, pobles amb encant o ciutats amb un
patrimoni increïble.
Descompte:
10% de descompte en els packs turístics oferts per l'agència
de viatges Moià Travel. Consulta propostes a l'apartat de
"propostes" de la web del Camí Oliba.Dirigit al personal
sanitari.

Com reservar?
http://www.camioliba.cat/packs-cami-oliba/
Reserves a Moià Travel (T. 936 766 568 ·
info@moiatravel.com )
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La Roca Village te da las gracias
invitándote a disfrutar de una
Shopping Experience única.

10% de
descuento

Visita
primera línia

La Roca Village

Freixenet

www.larocavillage.com/

www.seguraviudas.com

Premium i shopping

Enoturisme

La Roca del Vallés,

Sant Sadurní d'Anoia,

Barcelona

Barcelona

Descripció:
En La Roca Village, uno de los mejores destinos de compras
de Barcelona, podrás encontrar una selección de marcas de
moda nacionales e internacionales, en un entorno al aire libre
bajo un radiante cielo azul. Además, hemos creado un
protocolo de compras que prioriza la seguridad de los
empleados, de las firmas del Village y de los visitantes.
Está todo pensado para que tu visita sea especial, pero para
cuidarte un poco más, te ofrecemos una e-Tarjeta VIP* con un
10% de descuento adicional. De esta forma, podrás preparar
tu guardarropa de verano con las tendencias más deseadas
de tus marcas favoritas.
Descompte:
10% de descuento adicional
Com reservar?
https://www.larocavillage.com/es/campaign/act-colectivosanitario/

Gratuït

Descripció:
La visita combinada començarà a les 10.30h als històrics cellers Segura
Viudas, situats a Torrelavit i envoltats de vinyes amb una tradició
vitivinícola mil·lenària, i inclourà dues consumicions dels seus
excel·lents caves i/o vins. A continuació els visitants es dirigiran* a les
emblemàtiques caves Freixenet a Sant Sadurní d'Anoia, per seguir
coneixent el màgic procés de l'elaboració del cava. La visita finalitzarà
amb el tast d'un dels icònics caves Freixenet.Visita Primera Línia tindrà
lloc cada primer dissabte de mes fins al 31/12/20.
Descompte:
És gratuit pels professionals de primera línia i podran portar un
acompanyant, els seus fills menors de 18 i pares/mares/jubilats. Els
acompanyants que no compleixin aquests requisits hauran de pagar un
preu simbòlic de 9€ a Segura Viudas i 12€ a Freixenet.
Com reservar?
L'aforament és limitat i és imprescindible reserva prèvia: Tel. 938 91 70
70 o visita@seguraviudas.com.
https://www.freixenet.es/ca/enoturisme/cellers-freixenet/visita-elscellers/visita-primera-linia
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Picasso
i Barcelona

Gratuït

Escape exterior al 50% per a
personal sanitari

Skip the Line Barcelona

Artemis Gymkhanas Barcelona

www.skipthelinebarcelona.com

http://gymkhana-barcelona.com/es

City tours and cards; Diversió en família; Visites culturals

Visites culturals

Barcelona

Descripció:
Un passeig per els racons de Ciutat Vella que tenen una
relació amb els anys de joventut de Pablo Picasso a
Barcelona. "Els 4 Gats" el COAC, el c/ Avinyó, els Porxos d'en
Xifré, la Llotja i parada final al Museu Picasso. Visita amb
radioguies per escoltar les explicacions de la guia i poder
caminar o anar fent fotos a la vegada i per no bloquejar
carrers estrets.
Descompte:
gratuït

Com reservar?
info@skipthelinebarcelona.com

50% de
descompte

Barcelona

Descripció:
L’escape exterior que et farà recòrrer els carrers del Born com mai
ho has fet. Haràs de trobar el culpable d’un robatori al 1909. Un joc
teatralitzat i molt misteriós. Descarta sospitosos, entrevista
personatges i fila la història abans que s’acabi el temps. Basat en
fets reals.
Descompte:
50% de descompte
Com reservar?
artemis.contactinfo@gmail.com
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Visita lliure al Recinte
Modernista de Sant Pau

Gratuït

Ara et toca a tú! Disfruta amb
nosaltres del celler & vinya i el
tast

Sant Pau Recinte Modernista

Bodegues Sumarroca

www.fundaciosantpau.cat

www.sumarroca.com

Visites culturals

Activitats a la natura; Enoturisme

Barcelona

Gratuït

Barri El Rebato, Subirats.
Barcelona.

Descripció:
Sant Pau és el conjunt modernista més gran del món. Llúis
Domènech i Montaner va dissenyar-lo, seguint els dictàmens
de l'higienisme, com una ciutat dins la ciutat. L'antic Hospital
està format per un total de 12 edificis replets d'ornamentació i
envoltats de jardins. La visita us permetrà conèixer les
característiques constructives i artístiques dels antics
pavellons hospitalaris, i descobrir la història d'una de les
institucions sanitàries més antigues d'Europa.
Descompte:
Gratuïtat per a personal d'hospitals, centres d'atenció primària,
residències geriàtriques i empreses de transport sanitari. Fins
al 31 de juliol.

Descripció:
Et rebrem amb una copa de benvinguda i visitarem el celler, la vinya
per acabar a la nostra terrassa amb vistes amb un tast de 3
productes
Descompte:
Gratuït
Com reservar?
https://sumarroca.es/experiencia/?pid=557

Com reservar?
S'obté a taquilles /
www.santpau.barcelona/respiramodernisme
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Visita la Colònia Güell i
la Cripta Gaudí, amb un
50% de descompte!

50% de
descompte

Advanced Leisure Services
www.adleisure.com
Visites culturals
Santa Coloma de Cervelló

Descripció:
La visita audioguiada et permetrà descobrir tots els detalls de
la Cripta Gaudí i la Colònia Güell, una visita molt agradable
que captiva pel seu encant i la tranquil·litat de l'entorn.
Coneixeràs la relació de Gaudí i el seu mecenes, Eusebi Güell
a través d'un recorregut per la Colònia Güell en el qual
arquitectura modernista i història industrial de Catalunya et
transportaran a la atmosfera del segle XIX. D'altra banda, la
Cripta, un dels secrets millor guardats de l'arquitecte. És un
exemple atípic d'arquitectura construït amb materials de colors
i textures similars al sòl i la vegetació.

Descompte:
50%
Com reservar?
https://tickets.gaudicoloniaguell.org/
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Experiències a

Lleida

Visita guiada
al conjunt monumental d'Olius

Preu
especial

Descobreix la història en una
visita guiada a la Solsona
Monumental

Solsona Experience

Solsona Experience

www.solsonaexperience.com

www.solsonaexperience.com

Visites culturals

City tours and cards; Visites culturals

Sant Esteve d'Olius,

Solsona,

Lleida

Lleida

Descripció:
Podreu conèixer un camp de sitges iber i com funcionava, i
també gaudir de l’església romànica de Sant Esteve d'Olius i
la seva cripta preromànica. Finalment, s'inclou l'entrada i visita
al Cementiri Modernista d'Olius dissenyat per Bernardí
Martorell.
Descompte:
PVP = 8€. Entrada amb descompte 7€ (tarifa reduïda). El
descompte també s'aplica a tots els acompanyants. Sols cal
comprar l'entrada amb tarifa reduïda al web, i indicar que
s'acullen al descompte per a sanitaris als comentaris de la
compra
Com reservar?
https://www.solsonaexperience.com/olius

Preu
especial

Descripció:
La millor opció per descobrir Solsona de la mà d'un guia local:
passejar pel nucli històric de Solsona és retornar al passat, a un
passat emmurallat que encara conserva els tres portals d’entrada a
la vila. Et convidem a viure la història amb un recorregut guiat pel
nucli històric on descobriràs els
Descompte:
PVP = 12€. Preu amb descompte = 10€ (entrada reduïda), aplica al
personal sanitari i a tots els seus acompanyants. Es pot fer ús en
qualsevol data. Sols cal adquirir les entrades de tarifa reduïda a la
web, i indicar que s'acullen al descompte per a personal sanitari a
comentaris de la compra.
Com reservar?
https://www.solsonaexperience.com/solsona-monumental
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Oferta 2x1 en descens
de ràfting o excursió a
cavall

2x1

Visita a la Balma dels Vilars 28 pintures
50% de
rupestres i Castell d´Os de Balaguer i
descompte
Museu de campanes de Catalunya

Rafting Llavorsí

Tu i Lleida

www.raftingllavorsi.cat

www.lleidaitu.com

Esports d'aventura; Activitats a la natura; Aventura i esport

Visites culturals

Llavorsí,

Os de Balaguer, Lleida,

Lleida, Pirineus

Terres de Lleida Montsec

Descompte:
2 x 1 Per al personal sanitari i acompanyants (un/a
acompanyant per cada sanitari o sanitària)

Descripció:
Visita guiada a la Balma i al Castell d´Os, on es podrà obtenir
el Carnet de Tocacampanes de Catalunya

Com reservar?
Forma de contacte: per telèfon (973622158) o mitjançant el
correu electrònic (aventura@raftingllavorsi.com )

Descompte:
50% pel personal sanitari i pels seus acompanyant .
Imprescindibles reserva prèvia.
Com reservar?
www.lleidaitu.com
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Escapades de salut, cultura i
natura al Pallars Sobirà

3x2

Som Riu Guiatges
www.visitsort.com
Activitats a la natura; Diversió en família; Enoturisme; Senderisme
Sort-Pallars Sobirà
Lleida-Pirineus

Descripció:
Les nostres rutes guiades, a peu i en 4x4, combinen cultura, natura i
gastronomia per la comarca del Pallars Sobirà, els seus pobles i
parcs naturals, amb guia i vehicle privats, a partir d'un mínim de 2
persones de la mateixa unitat familiar o natural.
Descompte:
3x2 durant tot l'any 2020
Com reservar?
www.visitsort.com , info@visitsort.com , 608806251
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Ruta guiada pels paisatges de la
pedra seca – Natura i paisatge

2x1

Vos descobrir la història dels
Templers ?

Centre d'Interpretació de la
Pedra Seca de Torrebesses

Turisme de Lleida

http://www.turismetorrebesses.com

www.paeria.es

Activitats a la natura; Senderisme; Visites culturals

Visites culturals

Torrebesses ,

Gratuït

Lleida, Terres de Lleida

Lleida
Descripció:
Vine a Torrebesses per descobrir les construccions i la tècnica
de la pedra seca (patrimoni immaterial de la humanitat per la
UNESCO): Cabanes de volta, Aljubs, marges, etc. enmig d’un
paisatge de secà com el de Segrià Sec – Garrigues. El Centre
d’Interpretació de la Pedra Seca, és el punt d’inici de la ruta
guiada.
Descompte:
Entrades 2x1
Com reservar?
Enviar un correu electrònic a: centrepedraseca@gmail.com

Descripció:
Visitar el Castell dels Templers de Gardeny. Al segle XIII , la Casa
Templers de Gardeny era un dels principals centres de poder de
l'Orde del Temple. Ara pots conèixer i viure la seva història amb els
ulls d'avui.
Descompte:
Gratuït
Com reservar?
Infoturisme@paeria.es o 973-700319
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RAFTING pel canal
d'aigües braves

15% de
descompte

Rafting Parc
www.raftingparc.cat
Aventura i esport; Diversió en família
La Seu d'Urgell,
Lleida
Descripció:
1h de Ràfting pel canal d'aigües braves
Descompte:
15 % de descompte pel personal sanitari i acompanyants en
totes les activitats del RAFTING PARC fins al 30 d'Agost
Com reservar?
Reserves a: reserves@raftingparc.cat
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Experiències a

Diverses localitzacions

T’oferim experiències, emocions
i sensacions. Escull la teva
experiència i comparteix-la!

2x1

Obrint Via

Fes realitat el
somni de volar

10% de
descompte

Alioth Parapent Bages Club

www.obrintvia.cat

www.alioth.cat

Aventura i esport; Activitats nàutiques; Senderisme

Aventura i esport

Diverses locallitzacions en

Bages ( Manresa o Salnt Fruitós ), Bergueda ( Figuerassa ), o

funció de l’activitat

al Solsonés ( Port del Comte )

Descripció:
Ens dediquem a crear, dissenyar, coordinar i desenvolupar
activitats d’aventura, expedicions i cursos de piragüisme.
Descompte:
2x1 entre el personal sanitari, autònoms, mestres i professors,
sector alimentació
Com reservar?
https://obrintvia.cat/contacte/

Descripció:
Gaudeix del plaer del vol en parapent, i ara també en paramotor,
acompanyat dels nostres pilots titulats per la Federació Aeria
Catalana i el Consell Català de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya
Descompte:
10 % de descompte pels sanitaris i acompanyants
Com reservar?
http://www.alioth.cat/ReservaVolTandem.html
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Les muntanyes de la catalunya
nord: el parc natural dels
pirineus orientals

10% de
descompte

Giroguies
www.giroguies.com
Activitats a la natura; Senderisme
Diverses localitzacions

Descripció:
Us oferim un programa on conèixer aquests indrets més
desconeguts a l'estiu. Un territori excepcional que agrupa les més
grans meravelles naturals de la Catalunya Nord. Des de Prada fins a
les altes fronteres d'Andorra, l'Arieja i l'Aude, entre 300 i 3.000
metres d'altitud, la diversitat de paisatges és única. En total hi
trobem sis reserves naturals –Conat, Eina, Jújols, Mentet, Noedes i
Pi de Conflent- i cinc espais naturals catalogats –el llac de la Bollosa
i el massís del Carlit, el circ dels estanys de Camporells, el llac de
Lanós, les gorges de Carançà i el massís del Canigó. Us oferim sis
excursions per indrets insòlits i d'una bellesa excepcional.
Descompte:
10% de descompte al personal sanitari i 10% descompte a 1
acompanyant
Com reservar?
http://giroguies.com/destins/europa/catalunya/item/47-lesmuntanyes-de-la-catalunya-nord-el-parc-natural-dels-pirineusorientals
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